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Indeks Hari Ini 

Warga Desa Pabrik Teh 
Ditutup

DPRD Kebakaran 
Jenggot

“Sok tuh sing tegas, tong me-
lehoy ah”

“Asal ulah kabakaran kantor na 
we, bisi jadi proyek bancakan 
dewan”

Pasar Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Ajang Temu Kangen Keluarga Beda Negara 

Ber-Talepo, Berbagi Cerita dan Makanan-Minuman Syahrini 
Akhirnya 
Mengaku

JAKARTA 
D a l a m 
p e m e r i k -
saan kedua 
terkait First 
Travel oleh 
Bareskrim 
kemar i n 
( 9 / 1 0 ) , 
Syahrini 
akhirnya 
mengaku 
h a n y a 

Di Jumat terakhir tiap 
bulan, warga Indonesia dan 

Timor Leste berkesempa-
tan bertemu ayah, ibu, atau 
kerabat lain di pasar perba-

tasan. Umumnya mereka 
terpisah sejak referendum 

1999. 

YOHANES SIKI, 
Kefamenanu

JUMAT terakhir tiap bulan adalah 
hari yang selalu ditunggu Jakobus Da-
crus Salu. Pergi ke pasar perbatasan 
dan menuntaskan kerinduan kepada 
ayah, ibu, serta kerabat lain. 

 Itu pula yang dilakukannya pada 

Si Melon 
‘Hanguskan’ 

Dua Balita
SUKABUMI - Si melon kembali memakan korban. Kali ini, 

teror gas tiga kilogram tersebut menimpa dua balita yakni Evan 
Maulana Yusuf (8) dan Zahra  Aulia (4) warga asal Kampung 
Bolang, RT 02/10, Desa Sundawenang, 

MERINGIS : Balita Evan Maulana Yusuf (8) malang 
menaingis menahan sakit yang ditimbulkan dari luka bakar 

akibat semburan api dari tabung gas tiga kilogram.

TRAGEDI HEMBUSAN 
GAS TIGA KILOGRAM

-  Senin (9/10) sekitar Pukul 10:00 WIB Nunung (57) 
sedang asik memasak.

-  Selang satu jam, tiba-tiba kobaran api keluar dari gas 
elpiji yang dipakainya.

-  Saat api menyembur, kedua cucunya yakni Evan 
Maulana Yusuf (8) dan Zahra  Aulia (4) tengah 
menuju kamar mandi yang tak jauh dari dapur.

-  Sontak semburan api langsung membakar kedua 
korban.

-  Nunung langsung berusaha memadamkan api 
 dengan mencabut regulator yang terpasang di tabung 

gas.

-  Selang beberapa saat, Nunung berteriak meminta 
pertolongan dengan harapan tetangga medengar-
nya. 

-  Neng Suhaema (45) tetangga 
 korban langsung mendatangi rumah 

korban bersama dengan suaminya 
Asroni bin Marjan (50). 

-  Kedua korban pun langsung 
dibawa menggunakan ang-
kutan umum ke RS Sekar-
wangi.

a 

PT SCG 
Ingkari 
Buruh

SUKABUMI - PT Siam Cement 
Group (SCG) kembali berulah. Kali ini, 
perusahaan raksasa itu diduga telah 
melakukan pengingkaran terhadap 
komitmen yang telah dibuat dengan 

para buruh outsourcing perihal pem-
bayaran upah buruh, belum lama ini.

 Sebelumnya, para buruh yang 
tergabung dalam Federasi Kehu-

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN/RADAR SUKABUMI 

KEPSEN: Puluhan buruh PT. Semen Jawa saat berkumpul di Sekretariat F-HUKATAN KSBSI, kemarin.

Inovasi Jangan 
Dipermasalahkan

SURABAYA – Presiden Joko Widodo 
ingin perubahan. Sebab dalam sistem 
politik di Indonesia masih banyak 
bertebaran aturan yang menghambat 

iklim inovasi. Hal itu disampaikan 
Jokowi saat memberikan pengara-
han dalam menyikapi Transformasi 

MENYAMBUT: 
Dahlan Iskan 

bersama Presiden 
Joko Widodo 

di acara di 
GrahaPena Jawa 

Pos, Surabaya, 
Minggu (8/10).

FOTO:DITE SURENDRA/JAWA POS

Jumat pekan lalu (24/9). Di sela keramaian pasar 
yang persis terletak di perbatasan Indonesia-Timor 
Leste, Jakobus dan keluarga berbagi cerita, senda 
gurau, dan makanan serta minuman. 

IKUT BERBELANJA : Aparat pengawal 
perbatasan dari Timor Leste selain 
menjalankan tugasnya, juga berbelanja di 
pasar perbatasan Desa Napan, Kecamatan 
Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, 
NTT. Gambar diabadikan Jumat (29/9/2017).

FOTO:YOHANES SIKI/TIMOR EXPRESS; 
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15 NEGARA YANG SUDAH 
MEMASTIKAN 

LOLOS KE PUTARAN FINAL 
PIALA DUNIA 2018

1.  Rusia (tuan rumah)

2.  Brasil (peringkat pertama zona Amerika Selatan)

3. Iran (juara Grup A zona Asia)

4.  Jepang (juara Grup B zona Asia)

5.  Meksiko (juara zona CONCACAF)

6.  Belgia (juara Grup H zona Eropa)

7.  Korea Selatan (peringkat kedua Grup A zona Asia)

8.  Arab Saudi (peringkat kedua Grup B zona Asia)

9.  Jerman (juara Grup C zona Eropa)

10. Inggris (juara Grup F zona Eropa)

11. Spanyol (juara Grup G zona Eropa)

12. Nigeria (juara Grup B zona Afrika)

13. Kosta Rika (peringkat kedua zona CONCACAF)

14. Polandia (juara Grup E zona Eropa)

15. Mesir (juara Grup E zona Afrika)

EKUADOR VS ARGENTINA

Demi 
Harga Diri

Mesir Lolos Dramatis

QUITO - Menang saja 
belum tentu lolos lang-
sung, apalagi seri bahkan 

kalah. Itulah beban yang 
harus dipikul timnas Ar-

gentina saat away ke 
Ekuador besok. Tiga 
poin adalah harga 

mati bagi Lionel Messi dkk bila masih 

QU
bel
sun

kalah
haru



NASIONAL

HOAX ATAU BUKAN

KEZIA ROSLIN CIKITA WAROUW

FIGUR
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FAKTA

Tidak ada permintaan PDIP menghalalkan 
babi panggang. Yang benar, PDIP Bali hanya 
menyosialisasikan cara menghindari penyakit 
meningitis pada babi ke masyarakat setempat.

Provokasi Babi Halal 

ILUSTRASI: WAHYU KOKKANG/JAWA POS

UPAYA DPD PDI Perjuangan 
Provinsi Bali mengedukasi masyara-
kat tentang penyakit meningitis 
pada hewan babi berbuah kabar 
hoax. Berita tentang kegiatan itu 
dipelintir blog panca-news.blogspot.
co.id dengan membuat tulisan yang 
terkesan mengadu domba. 

Tulisan hoax yang dimaksud 
itu berjudul Mulai Tahun Depan, 
PDIP Minta MUI Agar Babi 
Panggan Halal Untuk Dikonsumsi 
Dikalangan Masyarakat Termasuk 
Pesantren. Siapa pun yang hanya 
membaca judul berita itu mungkin 
akan terpancing emosi. Terutama 
umat muslim yang memang tidak 
mengonsumsi babi. Apalagi, 
berita itu disertai foto sejumlah 
orang berbatik merah dengan 
latar belakang logo PDIP serta 
babi panggang di atas meja.

Foto tersebut memang asli. 
Kejadiannya juga benar di kantor 
sekretariat DPD PDIP Bali, 21 
Maret 2017. Namun, judul tulisan 
blog panca-news.blogspot.co.id 
yang ngawur. Di tulisan itu sama 
sekali tak ada penjelasan bahwa 
PDIP meminta MUI untuk 
menghalalkan babi panggang.

Isi tulisan blog panca-news.
blogspot.co.id ternyata mengutip 
sejumlah portal berita. Isinya 
terkait sosialisasi penyakit meni-
ngitis pada babi. Wakil Ketua PDIP 
Bali Nyoman Parta mengatakan, 
babi bukanlah penyebab tunggal 

meningitis. Selain bakteri, ada 
virus, jamur, dan parasit.

Menurut dia, masyarakat Bali 
yang mengonsumsi babi diminta 
benar-benar memasak dengan 
matang. Dalam kegiatan itu, PDIP 
Bali juga menghadirkan pakar 
dari Universitas Udayana. Di 
antaranya, Prof Komang Budaar-
sana (katua Asosiasi Ilmuan 
Ternak Babi Indonesia).

Kala itu Komang menjelaskan 
soal bakteri meningitis Streptococcus 
suis (MMS). Menurut Komang, 
bakteri MMS bisa mati pada suhu 
56 derajat Celsius. Nah, mereka 
yang mengonsumsi daging babi 
guling harus mematangkannya 
dengan suhu 110 derajat selama 
dua jam. ”Peralatan yang dipakai 
juga harus bersih,” kata Komang.

Menurut Komang, masyarakat 
Bali memang perlu diedukasi 
untuk memahami bakteri MMS 
karena sebagian besar mengon-
sumsi babi. Selama lebih dari 20 
tahun, bakteri tersebut menjadi 
masalah di peternakan babi. 
MMS, menurut Komang, tidak 
hanya menginfeksi babi, tapi 
juga bisa menyerang manusia. 

Berita tentang kegiatan itu 
sebe narnya juga dipublikasikan 
media-media lokal. Baik cetak 
maupun online. Termasuk situs 
resmi DPD PDIP Bali. Pada media-
media mainstream itu, tidak di te-
mukan adanya kalimat PDIP me-

Hoax Pecahan Rp 200 Ribu Menyebar Lagi
ENTAH karena rendahnya 

budaya literasi atau ada faktor 
lain, hoax yang sebenarnya 
sudah lama terjawab tapi masih 
banyak tersebar di tengah 
masyarakat. Contohnya, kabar 
palsu tentang penerbitan uang 
pecahan Rp 200 ribu. Bela-
kangan informasi itu tersebar 
kembali di media sosial.

’’Ada yang baru nih pecahan 
uang Rp 200 ribu.’’ Begitu kata 

akun LPKN Sulsel Iwan Hammer 
pada 2 Oktober lalu. Dia mem-
posting status tersebut sembari 
membagikan gambar beberapa 
lembar uang kertas. Dalam uang 
itu, tertulis Rp 200.000. Ada juga 
tulisan, ’’Pecahan uang kertas 
Rp 200.000 resmi diedarkan hari 
ini. Wajib di-share!! Semua harus 
tahu. Majulah Indonesia’’.

Hoax itu tidak hanya disebar 
akun LPKN Sulsesl Iwan Hammer. 

Pada 29 September 2017, akun 
Facebook Magglung Magelung 
Sakti juga mem-posting foto yang 
persis. ’’UANG KERTAS…
INDONESIA…PENGLUARAN 
BARU..PECAHAN Rp 200 RIBU..!!’’ 
tulisnya. Kemarin Jawa Pos juga 
mendapat pesan yang sama di 
beberapa grup WhatsApp.

Gambar uang pecahan Rp 
200 ribu itu sebenarnya sudah 
lama tersebar. Setahun lalu 

gambar serupa muncul di 
berbagai platform media sosial. 
Bank Indonesia pernah me-
ngon firmasi bahwa gambar 
itu hoax. Portal pojoksatu.id 
(grup Jawa Pos) pada perte-
ngahan 2016 pun pernah meng-
angkat berita tersebut. Ketika 
itu, pejabat Bank Indonesia 
mene gas kan bahwa pecahan 
terbesar uang rupiah adalah Rp 
100 ribu. (gun/eko/c4/fat)

minta MUI menghalalkan babi.
Blog panca-news.blogspot.co.id 

tidak hanya piawai me melintir 
berita. Situs itu juga me resahkan 
karena menam pilkan iklan-iklan 
dengan gam bar konten dewasa. 
Gambar-gambar itu muncul 
karena blog tersebut mendulang 
pundi-pundi uang dengan 
menjadi publisher dari penye-
dia iklan online adnow. 

Sebenarnya, kalau niatnya baik, 
gambar-gambar itu bisa difilter. 
Namun, panca-news.blogspot.
co.id memang sengaja memilih 
menjadi publisher untuk konten-
konten dewasa. Jadi, kalau Anda 
menemukan link artikel tentang 
PDIP meminta MUI meng-
halalkan babi, tolong jangan 
sekali-kali diklik. Apalagi jika di 
sekitar Anda ada anak-anak.

Selain mendulang iklan dari 
adnow, situs itu menjadi publisher 
penyedia iklan online payclick. 
Jadi, bisa Aanda bayangkan sendiri 
berapa pendapatan situs itu ketika 
berhasil mengelabui orang untuk 
mengeklik artikel yang mereka 
buat. Padahal, artikel tersebut 
hanya bermodal memelintir berita 
dari media mainstream.

Dari pencarian yang dilakukan 

Jawa Pos kemarin, artikel tersebut 
telah banyak disebar di Facebook. 
Ada yang berasal dari panca-news, 
ada juga dari beberapa blog lainnya. 
Melihat reaksi dari orang-orang 

yang membagikan link tentang 
artikel itu, mungkin mereka tidak 
membaca beritanya. Tapi, seka-
dar beraksi ketika mem ba ca 
ju dulnya. (gun/eko/c10/fat)

Sepatu untuk 
Naik Bromo

KEZIA Roslin Cikita Warouw 
begitu menikmati kunjung-
annya ke Gunung Bromo, 
(6/10).

Hampir semua dia kun-
jungi dan nikmati. Mulai 
kuliner sampai tradisi ojung. 
Perempuan yang akrab di-
sapa Keke itu menikmati 
keindahan Bromo dari Se-
runi Point. Dari sana Gunung 
Bromo bisa dilihat dari da-
taran tinggi. Lautan 
pasir dan Bukit 
Teletubbies juga 
dia kunjungi.

”Di sini ma-
kannya enak dan 
sehat. Banyak 
sayurnya,” kata 
Keke sambil

menyantap sa-
rapannya.

Itu adalah kun-
ju n ga n  p e r t a ma 
perempuan dengan 
tinggi 183 cm ter-
sebut ke Bromo. 
Banyak hal baru 
yang dia dapati. 
Seni ojung, adu pukul dengan batang rotan, sa-
lah satunya. Tak segan dia menjajalnya. ”Jangan 
ngamuk ya, Pak. Maaf, saya pukul lho,” ujar Keke 
sambil mengayunkan rotan yang dipegang ke 
punggung pemain ojung.

Keke menyiapkan sepatu khusus untuk ke 
Bromo. Sepatu gunung kulit berwarna cokelat. 
”Enak juga sepatu ini. Tidak gampang selip buat 
naik,” ucapnya. (syt)

CCCikita Warouw 
ttti kunjung-

nnng Bromo, 

dia kun-
aaati. Mulai 
aaadisi ojung. 
ggg akrab di-
mmmenikmati 
mmmo dari Se-
sssana Gunung 
aaat dari da-

uuutan 
iiit 

-

nn-
mma
ggan 
eer-
oo. 

Mantan Menteri dalam 
Negeri Ini Siap Dikutuk

JAKARTA - Mantan Men-
teri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi pernah disebut-sebut 
menerima bagian sebesar Rp 
50 juta dari proyek KTP elek-
tronik (KTP-el) dari terdakwa 
kasus dugaan korupsi penga-
daan KTP-el, Andi Narogong.

Namun, dalam sidang ti-
pikor kasus dugaan korupsi 
pengadaan e-KTP dengan 
terdakwa Andi Narogong di 

Pengadilan Tipikor, Jakarta 
Pusat, kemarin (9/10), Ga-
mawan membantah keras 
telah menerima uang dari 
proyek tersebut.

“Saya tidak pernah mene-
rima uang dari Andi Naro-
gong,” tegas Gamawan de-
ngan begitu emosional saat 
menjawab pertanyaan hakim 
soal penerimaan uang yang 
merugikan negara Rp 2,3 

triliun itu. 
Gamawan bahkan meminta 

semua masyarakat Indonesia 
untuk mengutuknya jika 
terbukti bersalah. “Seluruh 
masyarakat Indonesia kutuk 
saya kalau saya menerima. 
Dan saya mohon Yang Mulia 
hukum saya seberat-berat-
nya kalau memang saya ter-
bukti menerima uang sepe-
serpun,” tegasnya.

Satu-satunya uang yang 
pernah diterimanya selain 
uang gaji semasa dia men-
jadi Menteri Dalam Negeri 
adalah uang honor sebagai 
narasumber dalam event 
tertentu.

“Saya malu yang mulia. 
Saya pulang kampung selalu 
ditanya-tanya Pak Gamawan 
benar terima uang Rp 50 juta 
dari Pak Andi Narogong? 

Saya bilang saya terima uang 
honor sebagai narasumber. 
Totalnya 48 juta. 

Sekali tampil 7 sampai 11 
juta. 

Saya bawa kwitansinya ke-
mana-mana biar kalau ada 
yang nanya, saya bisa jelasin. 
Di KPK pun saya pernah di-
bayar sebagai narasumber. 
Saya tanda tangan kwitansi,” 
jelasnya. (ysp/pojoksatu)

FT:NET

Gamawan 
Fauzi

FT:FIR/POJOKSATU

HUKUM: Salah satu 
tersangka yang 
ditangkap ketika pesta 
gay berkedok spa di 
Gambir.

6 Tersangka dari 
51 Anggota Gay 

JAKARTA – Kabid Hu-
mas Poda Metro Jaya Argo 
Yuwono mengatakan, pe-
nyidik telah menetapkan 
enam tersangka dari 51 
orang, terkait tindakan pi-
dana prostitusi yang dila-
kukan oleh sesama jenis 
(gay) berkedok layanan 
kesehatan SPA di kawasan 
Gambir, Jakarta Pusat.

“Kemarin kita sudah me-
netapkan ada 6 tersangka, 
yang satu masih DPO, ar-
tinya yang 5 orang sudah 
kita tahan kemarin,setelah 
kita lakukan pemeriksaan,” 

kata Argo di Mapolda Metro 
Jaya, Jakarta Selatan, kema-
rin (9/20).

Menurut Argo, dari 6 ang-
gota yang ditetapkan seba-
gai tersangka,selebihnya 
sudah dipulangkan oleh 
Polres Jakarta Pusat. “Dari 6 
tersangka, yang lain sudah 
kita pulangkan semua,” 
ujar Argo.

Namun Argo enggan 
membeberkan alasan me-
mulangkan anggota lain 
dari ke 51 anggota gay ter-
sebut. Yang jelas, kata di-
a,enam yang ditetapkan 

sebagai tersangka kerena 
diduga menyidiakan tem-
pat berlangsungnya pro-
stitusi sesama jenis (gay).

“Orang (gay) dan penye-
lenggara berbeda, pengun-
jungnya juga sedang kita 
identifi kasi apa ada kaitan-
nya atau tidak,” terang Argo.

“Yang sudah kita tetapkan 
(tersangka) sesuai UUD 
pemilik maupun karyawan, 
disitu ada pengelolanya, 
kita jerat UU pornografi 
karena dia menyediakan 
tempat untuk pornografi ,” 
tegasnya.(fi r/pojoksatu)



KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

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

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

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Polsek Surade 0266) 490295

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

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

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

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

RUMAH SAKIT

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

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

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

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

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

OPINI

Oleh :
Endang Suryadinata

Peneliti sejarah, alumnus Erasmus 
Universiteit Rotterdam
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BANGSA ini seolah terus 
terjebak dari satu ke isu yang 
lain. Malah saking sibuk mere-
spon setiap isu yang datang 
dan pergi, kita membiarkan 
berbagai permasalahan besar 
yang lebih urgen untuk di-
tuntaskan mejadi terkatung-
katung. Maka, sampai ada 
yang menyebut kita pun ter-
jebak dari satu kepalsuan dan 
kepalsuan yang lain terlebih di 
era membanjiri berita ‘hoax’ 
(berita falsu tanpa fakta) yang 
dipercaya sebagian orang.

Gara-gara ”hoax”, acara yang 
bernuansa seni dan budaya 
pun dipersepsi jadi acara ber-
bau komunis dan mendorong 
sebagian orang yang percaya 
”hoax” itu untuk melakukan 
pengepungan kantor Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum In-
donesia (YLBHI) pada 18 Sep-
tember lalu. Polemik terkait 
komunisme kembali membe-
lah bangsa ini (Jawa Pos, 26/9). 
Maka, seiring dengan 52 tahun 
peristiwa 30 September 1965, 
yang penuh dengan pelang-
garan HAM, kita harus berani 
berefl eksi, kita mau menjadi 
bangsa macam apa. Bangsa 
pendendam atau pemaaf

Sungguh sangat mempriha-
tinkan, walau sudah terjadi 52 
tahun silam, tapi jujur setiap 
kali mengenang peristiwa 
ini, yang muncul ke permu-
kaan adalah kebencian dan 
dendam dari masing-masing 
kubu. Di satu sisi, ada kubu 
yang anti terhadap Partai Ko-
munis Indonesia (PKI) serta 
siapa pun yang dianggap pro-
PKI. Di sisi lain, ada kubu yang 
memosisikan jadi korban dan 
terstigma. Konyolnya, mas-
ing-masing kubu justru terus 
mencoba mewariskan narasi 
kebencian kepada anak cucu.

Akibatnya, peristiwa 1965 
terus menyandera bangsa ini. 

Simak saja, di tengah beragam 
isu dan peristiwa yang datang 
dan pergi, persoalan dendam 
dan kebencian tahun 1965 
masih menjadi persoalan yang 
sangat sensitif. Saking sensi-
tifnya, kita tidak mau melihat 
peristiwa 1965 dengan jujur 
dan objektif. Masing-masing 
kubu merasa di pihak yang 
benar dan gemar meniadakan 
setiap kebaikan dari kubu 
yang lain.

Dahlan Iskan pernah menu-
lis tentang Soemarsono yang 
dicap PKI di Jawa Pos pada 
14–16 Agustus 2009. Dalam 
tulisannya, Soemarsono di-
tulis sebagai tokoh utama 
pertempuran Surabaya (1945). 
Soemarsono juga tokoh utama 
Peristiwa Madiun 1948. Tu-
lisan itu membuat berang ka-
langan antikomunis. Mereka 
mendesak Dahlan meminta 
maaf kepada bangsa Indo-
nesia.

Anehnya, di berbagai dae-
rah, hingga 30 September 
2017 ini, masih sering terjadi 
pelarangan atau diskusi terha-
dap siapa pun yang mencoba 
membicarakan apa yang ses-

ungguhnya terjadi. Bahkan, 
ketika fi lm garapan Joshua Op-
penheimer ”Th e Act of Killing” 
dinominasikan mendapat 
Oscar 2013, film yang men-
coba mengungkapkan sepak 
terjang jagal Anwar di Medan 
(1965–1966) itu justru dicaci 
maki di negeri ini. Film itu 
dianggap mendukung PKI. 
Dalam kampanye pilpres atau 
pilkada, selalu ada kampanye 
hitam calon ini atau itu terindi-
kasi PKI. Komunisme menjadi 
komoditas politik yang masih 
sangat laku. Entah sampai 
kapan hal ini akan terus di-
lakukan?

Padahal, di negara-negara 
bekas komunis di Eropa Timur 
seperti Polandia atau Hun-
garia, sudah bisa dilakukan 
rekonsiliasi nasional sehingga 
kubu yang pro dan kontra 
komunis bisa berangkulan 
kembali membangun negeri. 
Cuma anehnya, di negeri yang 

berdasar Pancasila ini, den-
dam kesumat terkait komunis 
justru seolah tidak ada mat-
inya. Setiap saat isu PKI bisa 
diletupkan dan membelah 
bangsa ini.

Dengan demikian, secara 
psikologis, bangsa ini ses-
ungguhnya masih menjadi 
tawanan masa lalu. Kita masih 
terus diliputi perang batin, 
sebagaimana dialami jagal 
Anwar dalam film ”The Act 
of Killing”. Anwar selalu dili-
puti perasaan menyesal telah 
menyembelih banyak orang 
sekaligus perasaan yang mem-
benarkan tindakannya yang 
semula diyakininya sebagai 
tindakan membela negara. 
Pertentangan batin itu juga 
terjadi dalam hati banyak 
orang untuk memaafkan atau 
mendendam. Cendekiawan 
muslim Prof Dr Azyumardi 
Azra, yang menekankan per-
lunya mengenang sejarah 
tertentu dengan rasa malu, 
menekankan betapa diperlu-
kannya semangat rekonsiliasi 
(islah dan pemaafan), bukan 
terus-menerus mengorbank-
an rasa benci dan dendam.

Kita menyambut gembira 
pada akhir-akhir ini banyak 
pihak yang orang tuanya ter-
libat dalam Peristiwa Madiun 
1948 atau 1965 terlibat aktif 
dalam upaya rekonsiliasi, sep-
erti ditunjukkan Amelia Yani, 
putri ketiga Pahlawan Revolusi 
Letnan Jenderal Achmad Yani, 
yang bersama Ilham Aidit 
dkk telah mendirikan Forum 
Silaturahmi Anak Bangsa. 
Kita juga bisa belajar me-
maafkan dari Dahlan Iskan, 
yang pernah berkisah keluar-
ganya (kakek) juga dibunuh 
PKI dalam Peristiwa Madiun 
1948. Namun, Dahlan be-
rani mendatangkan Soemar-
sono ke Takeran, Magetan, 
sehingga Soemarsono pun 
akhirnya minta maaf dan ter-
jadi rekonsiliasi. Apalagi dari 
berbagai faktor, komunisme 
tak mungkin bangkit lagi, lalu 
melakukan kudeta seperti 
pada tahun 1948 dan 1965. 
Korupsilah ancaman terbesar 
saat ini. Tidak heran, kita bisa 
dengan mudah memaafkan 
koruptor, tapi terkait peristiwa 
1948 atau 1965, susah sekali 
memaafkan? (*)

Belajar Memaafkan, lalu Rekonsiliasi

Kembalikan Trotoar 
ke Pejalan Kaki

KEPADA pak walikota to-
long dong kembalikan Tro-
toar ke pejalan kaki. Khusu-
nya di wilayah sekitar pasar 
eks pasar pelita ke bawah. 

Kenapa dari  dulu penerti-
ban PKL di bahu jalan atau 
Trotoar tak pernah selesai-
selesai, semoga pak wa-
likota melalui Satpol PPnya 

sekarang bisa tegas kembali, 
terima kasih

085720819266

Berikan Pekerjaan untuk Laki-laki
A S S A L A M U L A I KU M , 

sudah berapa kali saya sms 
ke Mimbar publik. Menyu-
arakan kepada pemerintah 
bahwa pekerjaan untuk laki-
laki sangatlah sulit. Yang saya 

ingin tegaskan kembali apa-
kah pemerintah tidak bisa 
gitu membikin aturan ke-
pada setiap pabrik yang ada di 
wilayah Sukabumi untuk me-
wajibkan menerima karyawan 

70:30 untuk laki-laki.  Kasian 
kepada laki-laki yang ngang-
gur, tolong dong perhatikan. 
Terima kasih Radar Sukabumi

08157089823

Angkot Bikin Pusing
A N G K U T A N  u m u m 

merupakan alat transpor-
tasi yang banyak digunakan 
masyarakat dalam men-
jalankan aktivitas sehari-
hari. Namun, terkadang 
pengemudi angkutan umum 
mengesampingkan keny-
amanan penumpang seba-
gai pengguna jasa angkutan 
itu. Bahkan, bisa dikatakan 
mereka tidak peduli pada 
kenyamanan dan keamanan 
penumpang. Sebagai peng-
guna jasa angkutan umum, 
saya sering merasakan 
ketidaknyamanan dan rasa 
tidak aman itu.

Hal itu berulang kali terjadi, 
termasuk ketika saya kembali 

dari berbelanja mengguna-
kan angkutan kota jurusan 
Kota Sukabumi menuju 
Kabupaten pada sore lalu. 
Angkutan umum yang saya 
gunakan seenaknya ngetem 
berlama-lama dan mem-
bawa penumpang melebihi 
jumlah kursi yang tersedia. 
Akibatnya, saya harus berde-
sak-desakan dalam angkutan 
itu. Tidak hanya kejadian 
yang tidak mengenakkan 
pada sore itu, sebelumnya 
pun, saat menggunakan an-
gkutan umum, saya juga 
sering menemukan penge-
mudi yang memberlakukan 
tarif yang tidak tetap alias 
berubah-ubah. Bahkan, saat 

jumlah penumpang agak 
berkurang, pengemudi den-
gan seenaknya mengendarai 
mobilnya dengan kecepa-
tan tinggi karena mengejar 
setoran.

Mereka juga sering menu-
runkan atau menaikkan pe-
numpang di sembarang tem-
pat, termasuk memindahkan 
penumpang yang dibawanya 
ke angkutan lain di tengah 
jalan karena jumlah penump-
ang yang dibawanya sedikit. 
Mereka malas membawa 
penumpang itu dan menyu-
ruh penumpang pindah ke 
angkutan umum lain.

abdiigo@yahoo.com

Ciptakan Generasi 
Literat Antiplagiat

MARAKNYA kasus pla-
giasi yang terjadi di dunia 
pendidikan Indonesia dis-
ebabkan beberapa hal. Salah 
satunya, yaitu kurangnya 
kesadaran para sivitas aka-
demika kita dalam hal ber-
literasi (dunia baca-tulis). 
Budaya literasi di kalangan 
kaum akademisi kita masih 
sangat rendah. Rendahnya 
kesadaran literasi tersebut 
tentu akan berdampak pada 
hasil kualitas pendidikan 
negeri ini. Pada hakikatnya 
tindakan plagiat terjadi atas 
dasar rasa atau sifat malas 
dari si pelaku plagiasi. Ma-
nusiawi sekali, sifat malas 
pasti ada dalam setiap in-
dividu manusia. Kadang 
yang menjadikannya alasan 
adalah dengan banyaknya 
tuntutan atau tugas dengan 
durasi waktu yang tersedia 
tidak seimbang sehingga 
para pelaku menempuh 
jalan pintas dengan meng-
copy paste karya orang lain 
hanya untuk mendapat gelar 
tertentu.

  Seiring dengan banyaknya 

kasus plagiasi di dunia pen-
didikan Indonesia, diper-
lukan sebuah solusi untuk 
mengembalikan citra pen-
didikan Indonesia. Salah 
satunya melalui jalan lit-
erasi, yakni menciptakan 
generasi muda yang literat. 
Generasi literat hakikatnya 
ialah generasi yang memiliki 
jiwa literasi. Literasi berarti 
pemahaman, penyadaran, 
dan pemaknaan. Hal ini 
berlaku untuk semua hal, 
termasuk dalam dunia pen-
didikan.

  Dunia pendidikan Indo-
nesia perlu generasi yang 
literat agar pendidikan di neg-
eri ini bisa bangkit dari keter-
purukan. Dengan kata lain, 
menciptakan generasi literat 
merupakan jembatan awal 
menuju bangsa yang mak-
mur, peduli, dan kritis. Oleh 
sebab itu, pengenalan budaya 
literasi kepada ge nerasi muda 
harus ditanamkan sejak dini 
baik di lingkungan keluarga, 
sekolah, maupun masyarakat.

Rifyansumardi@gmail.com
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Halaman 1 BW : Rp. 43.000,-/mmk
Halaman Dalam FC : Rp. 50.000,-/mmk
Halaman Dalam BW : Rp. 36.000,-/mmk
Advetorial FC : Rp. 36.000,-/mmk
Advetorial BW : Rp. 33.000,-/mmk
Spot 2 Warna : Rp. 31.000,-/mmk
Iklan Sosial : Rp. 16.000,-/mmk
* Harga iklan belum termasuk Ppn 10%
DEADLINE IKLAN : 2 Hari Sebelum Penayangan
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sambungan dari Hal  1

 Tak perlu tempat khusus. Cu-
kup di bawah salah satu pohon 
rindang, mereka ber-talepo alias 
duduk bersila dan melingkar. 
Tanpa alas. 

 “Kalau mau lepas kangen sep-
erti saat ini tinggal saja pesan 
(lewat telepon atau perantaraan 
tetangga) untuk ketemu di hari 
pasar. Sekarang tidak susah lagi 
bertemu orang tua,” kata guru 
SD di Bikomi Tengah, Kabupaten 
Timor Tengah Utara, Nusa Teng-
gara Timur, tersebut. 

 Jakobus, warga Suku Kiukole, itu 
lahir 47 tahun silam di Oecusse 
yang kini masuk wilayah Timor 
Leste. Sejak referendum pada 
1999 yang berbuntut lepasnya 
Timor-Timur (kini Timor Leste) 
dari Indonesia, Jakobus pun ber-
pisah dengan keluarga besarnya 
yang menetap di Oecusse. 

 Tapi, pasar perbatasan di Desa 

Napan, Kecamatan Bikomi Utara, 
TTU itu menjadi penawar rindu. 
Bukan hanya buat Jakobus, tapi 
warga di perbatasan kedua negara 
yang sebenarnya masih bertalian 
darah atau suku itu. 

 Pasar tersebut mulai ada sejak 
2010. Buka dari pukul 09.00 WIT 
sampai pukul 16.00 WIT. Menurut 
Kepala Desa Napan Yohanes An-
unu, semula pedagang dari kedua 
negara sepakat pasar berlangsung 
empat kali dalam sebulan. 

 “Tapi, setelah berjalan dua 
tahun, karena pertimbangan ter-
tentu, diubah jadi sekali sebulan,” 
katanya. 

 Meski frekuensi berkurang, 
pasar itu tetap sangat berarti bagi 
warga di kedua sisi perbatasan. 
Kesempatan berbelanja itu no-
mor dua. Yang jauh lebih penting 
adalah hari pasar itu memperte-
mukan mereka dengan keluarga 
yang dirindukan. 

 “Saya punya keluarga semua 

di dalam (Oecusse). Kalau tidak 
biasa jumpa, pasti anak-anak 
saya tidak kenal keluarga saya,” 
kata Jakobus. 

 Hal serupa disampaikan Yas-
into Suni, 57, warga Suku Teboko, 
Oecusse Timor Leste. Ia mengaku 
kehadiran pasar perbatasan san-
gat membantu warga dua negara.

 “Pasar rakyat hadir untuk me-
nyatukan kami, selain untuk 
memenuhi kebutuhan rumah 
tangga. Kami jadi bisa melepas 
kangen bersama keluarga di In-
donesia,” kata Yasinto. 

 Seperti terpantau Timor Express 
(Jawa Pos Group) pada Jumat 
pekan lalu, barang-barang dagan-
gan dijajakan di sepanjang ruas 
jalan hingga tapal batas kedua 
negara pun tak tampak. 

 Di sisi Indonesia, misalnya, 
segala jenis sembako lengkap 
tersedia. Di bagian Timor Leste, 
juga ada beras, gula pasir, dan 
minuman beralkohol. Di hari 

itu, sisi Indonesia tampak lebih 
ramai. 

 Dulu sebelum ada pasar, “jalan 
tikus” menjadi pilihan satu-sat-
unya untuk urusan sosial, adat, 
nikah, kematian, temu kangen, 
bahkan aktivitas bisnis antar war-
ga kedua negara di perbatasan. 

 Permasalahan pelintas ile-
gal seperti jalur Pos Napan pun 
sering menjadi pemicu karena 
melibatkan kekerasan. Tiga jalur 
ilegal yang kerap dilintasi adalah 
Gunung Putih, Noel Ekat, dan 
jalur tengah.

 Menurut Yohanes, kehadi-
ran bantuan kartu Lintas Batas 
Negara (LBN) gratis untuk semua 
warga di wilayah kecamatan-
nya memang sangat membantu. 
Apalagi, masa berlakunya 10 hari. 
Hanya masalahnya, butuh trans-
portasi yang besar saat melintas 
hingga sampai ke alamat keluarga 
yang dituju. 

 Karena itu, pasar perbatasan 

di Desa Napan adalah solusi pal-
ing tepat. Sebab, mudah diakses 
warga kedua negara tanpa mem-
butuhkan biaya besar. 

 Hanya Yohanes mengusulkan 
kepada otoritas yang berwenang 
agar bangunannya dibenahi. se-
hingga bisa menampung semua 
pedagang dan pengunjung. Bah-
kan perlu dibangun ruang khusus 
untuk dimanfaatkan sebagai temu 
kangen. 

 Sebab, Yohanes menilai sangat 
tidak etis bila memanfaatkan 
rindangan pepohonan untuk ber-
talepo demi meluapkan rasa kan-
gen. “Bangunan pasar kondisinya 
memprihatinkan karena ruang 
gedung sudah rusak dan terbatas 
jumlahnya. Sehingga sepanjang 
ruas jalan dimanfaatkan untuk 
pajang barang jualannya di terpal 
darurat,” katanya.

 Agustinus Siki, legislator di 
DPRD TTU juga menilai perlu 
ada kejelasan siapa penanggung 

jawab pengelolaannya. “Sebab, 
sejak dibuka pada 2010 tak per-
nah jelas,” katanya. 

 Jumat pekan lalu itu pun kian 
beranjak senja. Jelang pukul 
16.00 WIT, petugas keamanan 
berkeliling. Mengingatkan para 
pedagang dan pengunjung untuk 
bubar. Tak sedikit yang tampak 
enggan karena merasa belum 
puas menuntaskan rindu dengan 
orang-orang terkasih.  

 Karena itu, meski mengaku 
akan sangat senang jika kelak 
pasar perbatasan itu dibenahi, 
yang terpenting bagi Yasinto seka-
rang adalah menambah frekuensi 
jam buka. Perlu dibuka dua kali 
dalam sebulan sehingga perte-
muan dengan keluarga di kedua 
sisi perbatasan bisa lebih intensif. 

 “Kalau bisa pemerintah dua 
negara bisa sepakat untuk buka 
hari pasar sebulan dua kali. Jan-
gan hanya sekali saja,” pintanya. 
(*/mg24/ito/JPG/ttg)

Ber-Talepo, Berbagi Cerita dan Makanan-Minuman 

Syahrini Akhirnya Mengaku

Si Melon ‘Hanguskan’ Dua Balita

Inovasi Jangan Dipermasalahkan

PT SCG 
Ingkari Buruh

membayar Rp 197 juta untuk um-
roh VVIP 11 anggota keluarganya. 
Sebelumnya, dalam pemeriksaan 
pertama pada 27 September lalu, 
dia mengaku kerabatnya mem-
bayar penuh. 

 Syahrini datang di kantor 
Bareskrim di gedung Kement-
erian Kelautan dan Perikanan 
sekitar pukul 11.50 WIB. Penyanyi 
berusia 35 tahun tersebut didam-
pingi kuasa hukumnya, Hotman 
Paris Hutapea, dan adiknya, Ai-
syahrani. 

 Pemeriksaan lanjutan kemarin 
berlangsung cukup lama. Berakh-
ir sekitar pukul 17.00 WIB. Pasca 
menjalani pemeriksaan, Hotman 
Paris menuturkan bahwa ada 
yang perlu diluruskan. Syahrini 
tidak pernah menerima uang Rp 
1 miliar dari First Travel. ”Bahkan 
membayar Rp 197 juta, ditransfer 
dua kali, Rp 167 juta dan Rp 30 
juta,” ujarnya sembari menunjuk-
kan salinan bukti transfer.

 Dengan pembayaran itu, Syah-
rini dan keluarganya mendapat-
kan kelas VVIP selama menjalani 
umroh. ”FT ini mengarahkan 
untuk bisa melakukan kerjasa-
ma dengan Syahrini. Dengan 
mendapatkan kelas VVIP tapi ada 
kewajiban tertentu,” ujarnya. 

 Sementara Syahrini menutur-

kan, dalam kerjasama itu ada 
kewajiban untuk memposting 
perjalanan umroh bersama FT 
sebanyak dua kali setiap harinya. 
”Ini saling supportnya, saya ka-
lau kerjasama all out,” tuturnya 
kemarin. 

 Terkait adanya angka Rp 1 miliar 
itu, penyanyi bernama asli Rini 
Fatimah Jaelani itu menuturkan 
kemungkinan angka itu meru-
pakan hitungan yang dilakukan 
pihak FT. ”Tapi, itu bukan urusan 
aku. Sebab, sebenarnya kalau 
profesional satu postingan itu 
nilainya Rp 100 juta. Angka to-
talnya bisa sampai Rp 2,4 miliar 
untuk 24 postingan selama 12 
hari,” terangnya. 

 Namun begitu, karena tidak 
mengetahui bahwa FT men-
jalankan bisnisnya dengan diduga 
melakukan penipuan dan Syahri-
ni serta keluarga diberangkatkan 
dengan uang yang diduga dari 
jamaah, maka penyanyi tersebut 
berjanji untuk memberangkatkan 
setidaknya 10 jamaah yang men-
jadi korban FT. ”Iya, saya akan 
berangkatkan 10 orang korban,” 
tuturnya.

 Kriterianya untuk 10 korban 
ini setidaknya yang sudah lama 
menunggu untuk bisa diberang-
katan umroh. Serta, yang paling 
membutuhkan untuk berangkat 
umroh. ”Yang sudah lama, bisa 

tahunan menunggu dan memang 
mengumpulkan uangnya lama,” 
ujarnya. 

 Sementara Adik Syahrini Ai-
syahrani mengatakan bahwa 
sebenarnya Syahrini ingin be-
rangkat umroh dengan mem-
bayar biasa. Namun, dirinya 
yang membujuk untuk berangkat 
menggunakan FT dengan kerjasa-
ma. ”Saya berpikirnya ini untuk 
membantu perusahaan dalam 
melayani masyarakat untuk iba-
dah umroh,” terangnya. 

 Hotman menambahkan, Syah-
rini akan siap untuk memberikan 
keterangan dalam persidangan 
nanti bila memang dibutuhkan. 
”Siap aja, kalau memang perlu 
jadi saksi di sidang,” jelasnya. 

 Sementara Kabagpenum Di-
vhumas Polri Kombespol Mar-
tinus Sitompul menuturkan, 
pemeriksaan terhadap para artis 
ini untuk melengkapi berkas. Mo-
dus penipuan yang dilakukan FT 
ini harus tergambar dengan jelas. 
”Termasuk yang mengajak artis 
untuk promosi,” jelasnya. 

 Kedepan ada satu artis lagi 
yang diperiksa, yakni Ria Irawan. 
Menurutnya, hingga saat ini be-
lum ada panggilan terhadap Ria. 
Namun, kemungkinan pekan 
depan akan dilakukan pemer-
iksaan. ”Menunggu penyidik,” 
ujarnya. (idr)
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Media di Era Digital di ruang 
redaksi Jawa Pos, di Surabaya, 
kemarin (8/10).  Joko Widodo 
mengatakan, Indonesia harus-
nya terlibat dalam kejar-kejaran 
inovasi. ”Saya senang ada inovasi 
mobil listrik. Itu harus kita kejar, 
tapi negara kita ini kebanyakan 
regulasi,” ujarnya.  Jokowi lantas 
mengungkapkan, dia pernah 
menghitung, ada 42 ribu regu-
lasi. Mulai dari undang-undang 
sampai perwali. Berbagai regulasi 
itu yang menyebabkan Indonesia 
tak bisa bergerak cepat mengejar 
ketertinggalan inovasi.

 Regulasi itu juga berpotensi 
menjerat mereka yang mencoba 
berinovasi. ”Kita ini lucu banget. 
Ada orang yang inovatif, ingin 
melakukan inovasi. Yang na-
manya inovasi atau percobaan 
itu kan bisa berhasil juga bisa 
gagal. Waktu gagal diperma-
salahkan. Bagaimana ini coba?” 
ujar pria asal Solo itu.  Apa yang 
disampaikan Jokowi itu memang 
tergambar pada sejumlah perkara 
di dalam negeri. Misalnya saja 
kasus pembuatan prototipe mobil 
listrik yang dilakukan Dasep Ah-
madi untuk keperluan APEC 2013. 
Wanprestasi yang terjadi dalam 
kontrak pembuatan prototipe 
itu justru diarahkan pada ranah 
pidana korupsi. Kasus itu tak 
hanya menyeret Dasep. Tapi juga 
Dahlan Iskan yang dianggap turut 
serta hanya karena inisiator mobil 
listrik.  Menurut Jokowi, legislatif 
sudah saatnya tidak membuat 
banyak aturan baru. Namun lebih 
banyak melakukan revisi. Tujuan-
nya adalah membuat adanya per-
cepatan pada inovasi. ”Sehingga 
kita tidak sekedar orientasinya 

prosedur, tapi juga berorientasi 
pada hasil,” katanya. 

 Pemerintah sendiri pernah 
memangkas sejumlah regulasi 
yang dianggap menghambat ino-
vasi dan pembangunan. Namun, 
justru pemangkasan regulasi 
itu dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK). ”Kita harus 
obrak-abrik yang seperti ini agar 
kita bisa berlomba melakukan 
inovasi,” pesan Jokowi. 

 Pada perguruan tinggi, Jokowi 
ingin mereka ikut bertransforma-
si. Caranya, dengan merancang 
kurikulum yang bisa menjawab 
persoalan bangsa. Misalnya den-
gan membentuk jurusan-jurusan 
atau fakultas yang sesuai perkem-
bangan zaman.  Jokowi juga 
menaruh harapan pada para 
pengusaha agar ikut andil dalam 
memberikan ruang pada para 
inovator dalam negeri. ”Apa yang 
dilakukan Pak Dahlan ini bagus,” 
imbuhnya.  Sebelum memberi-
kan pengarahan di hadapan para 
direksi dan pimpinan Jawa Pos 
Grup, Jokowi memang sempat 
melihat langsung sejumlah ino-
vasi karya anak negeri yang dibina 
Dahlan Iskan. Misalnya mobil 
listrik Selo karya Ricky Elson dan 
Kupu-kupu Malam Jogjakarta.

 Selain mobil, ada juga motor 
listrik DI Molik besutan Duta Jaya 
Mobil dan Himpunan Bengkel 
Binaan YDBA Jawa Timur. Serta 
motor listrik TakeRun yang dirakit 
SMK Takeran Magetan. Selain 
kendaraan listrik, Dahlan juga 
tengah membina inovasi tenaga 
Thorium. Teknologi itu sedang 
dikembangkan untuk generator 
dan peralatan sterilisasi. Inova-
tornya ialah Yudi Utomo, seorang 
ilmuwan nuklir Indonesia.

 Setiba di Graha Pena Jawa Pos, 

Jokowi memang terlihat antusias 
dengan berbagai karya inovasi 
anak negeri yang dipajang di lobi. 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu 
tak langsung naik ke tempat acara. 
Warna kuning ngejreng mobil lis-
trik Selo rupanya cukup menarik 
perhatian Jokowi. Saat mengamati 
Selo, Jokowi sempat berbincang 
dan menanyakan pengembangan 
kendaraan listrik pada Dahlan.

 Langkah Jokowi juga terhenti 
ketika melihat tiga motor listrik 
yang dipajang di lobi dalam Graha 
Pena. Di sana memang dipamer-
kan tiga motor listrik. Antara lain 
TakeRun, DI Molik dan Gesits 
(karya tim kendaraan listrik In-
stitut Teknologi 10 November 
Surabaya).  Jokowi mengatakan 
perubahan teknologi yang sangat 
cepat tidak bisa dihindari. Ino-
vasi-inovasi yang terjadi secara 
global akan membawa sejumlah 
perubahan lanskap. Mulai pe-
rubahan lanskap politik, ekonomi 
sampai interaksi sosial.

 Pada Jokowi, Dahlan sempat 
memaparkan sejumlah kegiatan 
inovator dalam negeri yang ten-
gah dibinanya. Juga menceritakan 
sejumlah kendalanya. Misalnya 
soal pengembangan rancangan 
reaktor nuklir yang kemungki-
nan sulit mendapatkan izin di 
Indonesia.  Dahlan menceritakan 
pula soal pengembangan ino-
vasi tenaga thorium untuk ster-
ilisasi. Menurut Dahlan selama 
ini proses sterilisasi dilakukan 
di Cikarang. Barang-barang dari 
Jatim selama ini harus diangkut 
ke Cikarang dulu untuk sterilisasi 
baru dibalikan lagi ke daerah asal. 
“Ini ruwet sekali dan saya tahu 
Pak Presiden benci sekali dengan 
keruwetan seperti ini,” katanya.
(gun/sep/deb/eko/ang)
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tanan, Industri, Pertanian 
dan Perkebunan Konfederasi 
Serikat Buruh Sejahtera In-
donesia (F HUKATAN-KSBSI) 
melakukan aksi unjuk rasa 
menuntut selisih pembayaran 
upah buruh security setelah 
pengalihan outsourcing. Pasca 
aksi tersebut, pihak SCG me-
nyepakati dan bakal men-
gabulkan tuntutan buruh. 
“Namun hingga kini pihak 
SCG belum juga merealisasi-
kan janjinya,” ujar Ketua DPC 
F-HUKATAN KSBSI, Nendar 
Supriatna kepada Radar Suka-
bumi, kemarin.

 Diakui Nendar, pada saat 
melakukan aksi, beberapa 
orang per wakilan buruh 
melakukan perundingan den-
gan pihak PT SCG, membahas 
persoalan dan tuntutan massa. 
Dalam hal ini, massa memper-
soalkan selisih pembayaran 

upah buruh pasca peralihan 
outsourcing. “Ada selisih peng-
hasilan yang jauh pada saat 
pergantian outshourcing Juli 
lalu. Dari pernyataan Direktur 
PT. Semen Jawa saat itu, tuntu-
tan massa akan dipenuhi dan 
kontrak dengan PT Nawakara 
akan diadendum,” imbuhnya. 

 Namun hingga kini, peru-
sahaan besar itu belum juga 
merealisasikan janji-janjinya 
tersebut. Padahal informasin-
ya, pihak SCG sudah menyetu-
jui penambahan pembayaran 
para security. “Jika memamg 
sudah disetujui kenapa tidak 
langsung dibayarkan saja. 
Kami menduga pihak SCG 
atau PT Nawakara ini ada 
main atau tidak transparan,” 
ujarnya. 

 Sebagai bentuk protes, Ne-
ndar mengaku dalam waktu 
dekat akan melakukan aksi 
pengumpulan koin atau uang 
receh. Hal ini sebagai ben-

tuk sindiran kepada perusa-
haan raksasa yang terkesan 
tidak mampu membayar upah 
pegawai. “Kalau memang ti-
dak mampu, kami berencana 
ngencleng receh sebagai bentuk 
protes,” ancamnya. 

 Sementara itu, salah satu 
Satpam, Deden Indragandi 
mengaku, sebelum berpin-
dah perusahaan outsourcing 
menjadi PT Nawakara, selu-
ruh security berada di bawah 
perusahaan PT. Private Guard. 
“Saat di Private Guard kami 
setiap bulannya menerima 
upah tidak kurang dari Rp2,9 
juta. Namun setelah beralih 
ke PT Nawakara, upah kami 
berkurang hingga Rp500 ribu. 
Kami menuntut supaya pe-
rusahaan konsisten terhadap 
komitmen yang sudah dis-
epakati,” sebutnya. Hingga 
berita ini ditulis, belum ada 
tanggapan dari pihak PT SCG 
maupn PT Nawakara. (cr15/t).
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Kecamatan Parungkuda.  Keduanya 
mengalami luka bakar cukup serius 
sehingga harus dilarikan ke BLUD RS 
Sekarwangi, sekitar pukul 10.00 WIB, 
kemarin (9/10).  Informasi yang dihim-
pun Radar Sukabumi, meledaknya si 
melon diduga akibat selang regulator 
mengalami kebocoran. Kejadian itu 
bermula saat nenek kedua korban, 
Nunung (57) sedang memasak.

 Tiba-tiba, api langsung menyembur 
dari tabung gas. Saat bersamaan, 
kedua korban tengah menuju ke kamar 
mandi yang posisinya berdekatan den-
gan dapur. Sontak api pun menyambar 
kedua bocah malang tersebut. Nunung 
mengaku, api berhasil dimatikan 
setelah dirinya mencabut selang yang 
terpasang pada tabung gas. “Setelah api 

menyambar kedua cucu saya, selang 
langsung dicabut karena dikhawatir-
kan api terus membesar,” akunya.

 Insiden yang terjadi sekitar pu-
kul 10:00 WIB itu, sontak membuat 
Nunung panik dan berteriak meminta 
pertolongan warga. Tetangga korban, 
Neng Suhaema (45) pun langsung 
mendatanginya. “Saya bersama suami 
Asroni bin Marjan (50) langsung berge-
gas kerumah (korban) dan langsung 
membawanya ke RS Sekarwangi 
karena kondisi keduanya cukup parah,” 
terang Neng.

 Sementara itu, Satpol PP Kecamatan 
Parungkuda, Dena Nugraha Atmaja 
yang langsung mendatangi lokasi 
mengaku, setelah mendapat laporan 
dari warga pihaknya langsung bergegas 
mengeceknya. “Ya tadi kami langsung 
ke lokasi. Untuk sementara, api di-

duga berasal dari kebocoran regulator 
yang terpasang pada tabung gas itu,” 
tuturnya.

 Dirinya pun mengimbau, masyara-
kat dapat lebih jeli dan berhati-hati 
saat melakukan pemasangan selang 
dan regulator. “Masyarakat harus lebih 
berhati-hati saat pemasangan regulator 
gas agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. 
Kondisi regulator dan tabung gas juga 
harus sering di kontrol kondisinya,” 
imbaunya.

 Terpisah, Humas BLUD RS Sekar-
wangi, Ramdansyah mengungkapkan,  
keadaan korban Evan mengalami luka 
dari perut sampai kaki. Sedangkan 
adiknya, Zahra mengalami luka lebih 
parah. “Zahra mengalamai luka yang 
lebih parah. Saat ini korban masih 
dalam perawatan di rumah sakit,” 
ungkapnya.(cr15/e).
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ingin meneruskan tradisi selalu 
lolos ke putaran fi nal Piala Dunia 
sejak edisi 1974.  Namun, sama den-
gan empat Tim Tango sebelumnya, 
semua tidak akan berjalan mudah. 
Dalam empat laga tim polesan Jorge 
Sampaoli itu tidak pernah menang 
dengan tiga imbang dan sekali 
kekalahan. Bahkan, mereka hanya 
mencetak satu gol dan kebobolan 
tiga kali. Tentu ada yang salah dengan 
Argentina, terutama performa lini 
depan. Siapa pun tahu bahwa barisan 
penyerang kampiun Piala Dunia dua 
kali itu salah satu yang paling dahsyat 
di dunia. Selain Messi, ada Angel Di 
Maria, Mauro Icardi, dan Paulo Dybala.

 Tapi, justru di situ permasalah-
annya. Sampaoli disinyalir belum 
bisa menyatukan deretan bintang 
tersebut ke dalam tim. Bahkan, pasca 
imbang kontra Peru (5/10) pelatih 
57 tahun itu beserta semua pemain 
sepakat untuk silenzio stampa ke-
pada wartawan.   Meski kondisi 
timnya sedang genting, bukan Sam-
paoli namanya kalau tidak nyentrik 
dan optimistis. ‘’Saya semangat 
menyongsong yang akan datang 
(melawan Ekuador, Red),’’ ujar Sam-

paoli sesaat setelah laga kontra Peru 
seperti dilansir La Gaceta. ‘’Tim tidak 
pernah kehilangan semangat dan 
mereka berhak untuk mendapat 
apresiasi. Kami akan menang di 
Ekuador,’’ bebernya.

 Boleh saja eks pelatih timnas 
Cile itu yakin. Namun, Argentina 
dibayangi catatan kurang apik saat 
harus berlaga di Estadio Olimpico 
Atahualpa yang terletak di Quito. 
Stadion berkapasitas 35.742 itu terle-
tak di ketinggian 2,782 meter di atas 
permukaan laut. Minimnya pasokan 
oksigen di Quito membuat Argentina 
memilih untuk berangkat ke Quito 
beberapa jam saja sebelum kick off . 
Mereka dari kemarin memilih untuk 
menginap dan latihan di kota Guaya-
quil yang datarannya lebih rendah 
daripada Quito. Itu dilakukan untuk 
meminimalisasi efek yang mungkin 
terjadi bila terlalu lama berada di 
Quito karena Argentina yang belum 
terbiasa bermain di dataran tinggi.

 Hal itu didukung rekam jejak mer-
eka selama berlaga di Estadio Olim-
pico Atahualpa sejak milenium baru. 
Tercatat, Argentina hanya menang 
sekali pada 14 Agustus 2001 juga di 
ajang kualifi kasi Piala Dunia. Empat 
laga berikutnya, mereka tidak pernah 

menang dengan dua imbang dan 
dua kali kalah.  Pelatih Uruguay Oscar 
Tabarez mengaku bahwa bila gagal 
melenggang ke Rusia maka itu bisa 
sangat memalukan bagi Argentina, 
terutama kapten sekaligus superstar 
Messi. Namun, itu adalah hal biasa 
yang kerap terjadi di sepakbola.

 “Ada banyak pemain hebat dalam 
sejarah sepak bola yang tidak men-
jadi juara dunia. Dan itulah seninya, 
setidaknya untuk saya,’’ kata Tabarez 
seperti dilansir Daily Mail. ‘’Selain 
itu, Messi masih aktif bermain. Anda 
tidak bisa tahu apa yang akan terjadi 
nanti,’’ lanjut pelatih 70 tahun itu.

 Di kubu tuan rumah, pelatih Jorge 
Celico mengaku timnya tetap akan 
tampil maksimal meski peluang ke 
Russia sudah tertutup. Dia sudah 
menyiapkan akhir yang getir bagi 
Argentina meski dia dilahirkan di 
Buenos Aires, ibukota Argentina.

 ‘’Takdir menempatkan hal-hal 
yang tidak terduga sebelumnya,’’ 
kata Celico seperti dikutip dari TyC 
Sports. ‘’Saya memiliki komitmen 
besar kepada masyarakat Ekuador. 
Saya harus bersyukur untuk itu dan 
melakukan yang terbaik, sebagaima-
na seharusnya, “ pungkas pelatih 53 
tahun itu. (io)

Demi Harga Diri
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GAGAL MENANG : Raut kekecewaan nampak terlihat dari para pemain Persib Bandung ketika harus kembali meraih hasil imbang saat lanjutan laga kontra Barito Putera pada pekan ke-28 Liga 1 musim 2017 di 
Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, kemarin (9/10).

BANDUNG - Hasil minor 
kembali diraih Maung Ban-
dung. Tim kesayangan para 
bobotoh (pendukung Persib 
Bandung), kembali harus 
rela mendapatkan satu poin 
meskipun main di kandang 
sendiri saat melawan Barito 
Putra.

 Laga Persib Bandung kon-
tra Barito Putera pada pekan 
ke-28 Liga 1 musim 2017 di 
Stadion Si Jalak Harupat, So-
reang, Kabupaten Bandung, 
kemarin (9/10), memang 
berakhir imbang tanpa gol.

 Raihan satu poin ini, mem-
buat Barito menempati pe-

ringkat ketujuh klasemen 
sementara dengan raihan 
42 poin. Mereka terpaut 17 
angka dari Bhayangkara FC 
di puncak. Sementara itu, 
Persib masih tetap di papan 
tengah, tepatnya di urutan 
ke-11. Atep dkk memiliki 
total poin 37.

 Secara keseluruhan, duel 
ini memang berlangsung 
seru, terutama pada babak 
kedua. Sayang, tidak ada gol 
yang tercipta meskipun per-
tandingan menarik untuk 
disaksikan.

 Pada babak pertama, 
Persib sempat membobol 

gawang Barito melalui se-
pakan Raphael Maitimo, 
memanfaatkan bola rebo-
und tendangan Michael 
Essien. Sayang, gol dianulir 
karena Maitimo dianggap le-
bih dulu off -side saat Essien 
menendang bola.

 Pada babak kedua, se-

jumlah peluang mampu 
diciptakan kedua tim tetapi 
penampilan kiper Persib 
dan Barito Putera layak dia-
cungi jempol. 

Muhammad Natshir dari 
kubu Maung Bandung tam-
pil prima dengan melakukan 
blok terhadap sejumlah ha-

sil sepakan pemain tamu. 
Begitu pula dengan Aditya 
Harlan, kiper Barito Putera. 
Bahkan pada menit ke-90+2, 
Aditya mengagalkan sontek-
an striker Persib, Ezechiel 
Aliadjim N’Douassel. Ini 
membuat skor tetap imbang 
0-0.(net)

Fisik Maung Anom 
Digenjot

BANDUNG - Maung Anom menggelar latihan 
perdana untuk persiapan menghadapi Liga 3 
nasional. Aerobik menjadi menu latihan Ande-
ran Suci dan rekan-rekannya yang masih butuh 
recovery kali ini.

 Pelatih Maung Anom, Yadi Mulyadi mengata-
kan, selain tes fi sik yang akan dilakukan, besok, 
Selasa 10 Oktober 2017, peningkatan kondisi ke-
bugaran menjadi program satu pekan ke depan. 
"Satu minggu ke depan kita buat peningkatan 
kondisi kebugaran. Setelah itu baru program 
lainnya," kata Yadi di Sosi Baltos, kemarin (9/10) 
seperti dikutp laman resmi Persib Bandung 
(Persib.co.id).

 Peningkatan fisik menjadi perhatian Yadi 
karena rentan waktu menuju hari pertandingan 
cukup panjang. Kabarnya, tingkat nasional baru 
akan bergulir 28 Oktober 2017. Ia ingin di jeda 
waktu yang ada itu anak asuhnya lebih fi t.

 "Kita berusaha menjaga kondisi fi sik pemain 
sambil meningkatkan staminanya. Karena, in-
formasi yang ada babak nasional dilangsungkan 
akhir bulan ini," ucapnya.(*)

Enggan Pikirkan Masa Depan
BANDUNG - Musim kom-

petisi 2017 sudah mulai me-
masuki fase akhir dan nasib 
pemain dalam satu tim pun 
mendekati ujungnya. Ma-
yoritas pemain yang turun 
di Liga 1 habis kontrak di 
akhir tahun ini termasuk para 
punggawa Persib. Tapi Kim 
Jeff rey Kurniawan menolak 
untuk memikirkan masa de-
pan dia bersama tim Maung 
Bandung.

 Gelandang yang direkrut 
sejak TSC 2016 lalu itu belum 
berpikir soal masa depannya. 
Dia masih fokus untuk mem-
bawa timnya terus merang-
kak naik di papan klasemen. 
Baginya tugas bersama Per-
sib musim ini belum selesai 
dan dia harus profesional 
menjalankan kewa-
jibannya.

 “Kita pe-
main se-

karang engga berpikir untuk 
kesitu soal kontrak mau habis 
dan belum berpikir untuk 
masa depan. Karena tim lagi 
kurang baik dan kita fokus 
dulu untuk amankan hasil 
yang lebih positif,” jelas Kim 
seperti dikutip laman simam-
aung.com.

 Dia masih fokus untuk 
memberikan kontribusi ter-
baik dalam sisa musim ke-
timbang merisaukan masa 
depannya. S e m e n -
t a r a ini pe-
m a i n kela-
h i r a n 
Jer- man 
i n i m a -
s i h s a n -
t a i s o a l 

k a p a l 
m a n a 

y a n g 
men-

jadi 

kendaraannya musim depan. 
Dia hanya serius mengangkat 
tim naik menuju papan atas 
klasemen.

 “Secara pribadi belum 
nanti kita lihat seperti apa 
kelanjutan. Sekarang harus 
fokus ke sisa pertandingan, 
karena kita tahu di musim 
ini kurang memuaskan un-
tuk klub dengan nama besar. 
Masih banyak laga yang bisa 
dimenangkan,” jelasnya.

 Meski begitu, Kim tidak 
menampik bahwa Persib 
masih jadi salah satu desti-
nasi favoritnya. Dia menye-
rahkan semua keputusan 
pada manajemen tapi dia 
punya harapan bertahan 
di Bandung. “Berharap di 
Persib tapi itu dikembalikan 
lagi pada manajemen. Tapi 
saya senang berada disini, 
untuk berjuang demi Persib,” 
ungkapnya.(net)

Fokus Pikirkan 
Pertandingan 

Ketimbang 
Klasemen

BANDUNG  -  Defender 
Persib Bandung, Wildansyah 
mengatakan dirinya hanya 
fokus menatap laga kontra 
Barito Putera dalam lanjutan 
pekan ke-28 Go-Jek Trave-
loka Liga 1 kemarin malam. 
Pemilik nomor punggung 2 
ini tak ingin konsentrasinya 
pecah karena terlalu banyak 
memikirkan posisi tim di 
klasemen sementara. "Kalau 
lihat klasemen, suka bikin 
kita down lagi. Saya sendiri 
tidak fokus ke situ, saya ha-
nya fokus saja menjalani se-
tiap pertandingan," ujarnya 
seperti dikutip laman resmi 
Persib.co.id.

 Wildansyah memang 
belum pasti tampil 
di laga itu karena 
masih ada Purwa-
ka Yudhi dan Tony 
Sucipto. Meskipun 
dalam beberapa 
pertandingan se-
belumnya, Wildan-
syah selalu menjadi 
pilihan utama tatkala 
Persib harus kehi-
langan pemain 
di posisi 
stop-
per.

 "Kalau saya, mau dipasang 
di mana pun (posisinya) jadi 
lah. Yang penting memberi-
kan kontribusi untuk Persib. 
Dipasangkan dengan siapa-
pun enggak masalah karena 
kita sudah sama-sama sejak 
lama," ungkapnya.

 Skuat Maung Bandung 
sendiri saat ini masih bera-
da di posisi ke-11 klasemen 
sementara usai mengum-
pulkan 36 poin. 

Dalam lima laga terakhir, 
Atep dkk. sudah mengum-
pulkan tujuh poin. "Kita 
tahu sendiri setiap pemain 
pasti inginnya bisa menang, 

tidak mau draw apalagi 
kalah," katanya.

 Hasil kemenang-
an di laga kontra 
Laskar Antasari 
ini sendiri akan 

menempatkan 
PERSIB meng-
geser posisi Bor-
neo FC satu strip 

di atasnya, karena 
unggul dari segi se-
lisih gol.(net)
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MENGHADANG : Stoper Persib Bandung, Jajang Sukmara saat 
mencoba menghadang pemain Sriwijaya FC, Firman Utina.

Jasuk Masih Bertahan di Persib
BANDUNG - Jajang Suk-

mara memilih bertahan 
di Persib Bandung saat 
PSGC Ciamis berniat me-
minjamnya untuk bantu 
mereka di babak play-off  
Liga 2. Artinya, hanya Ah-
mad Baasith, Angga Feb-
riyanto dan Puja Abdillah 
yang dipinjamkan Persib. 
Pada Minggu (8/10), tiga 
pemain tersebut telah ber-
gabung dengan Laskar 
Ciungwanara.

 Banyak pertimbangan 
dikatakan Jasuk–sapaan 
karib Jajang Sukmara–
tanpa menyebutkan salah 

satu aspek pun, pemain 
berposisi wing back itu 
ingin fokus menyelesaikan 
musim di Persib. Meski ja-
rang dapat menit bermain 
ia tetap ingin berusaha di 
waktu tersisa.

 “Enggak jadi (ke PSGC), 
pertimbanganya banyak, 
dari segala aspek pertim-
banganya, mungkin ini 
keputusan yang terbaik 
buat saya. Saya milih ber-
tahan di sini (Persib) di 
sisa pertandingan Liga 1,” 
beber Jasuk seperti dikutip 
laman simamaung.com.

 Memang peluang ber-

main Jasuk di PSGC lebih 
besar dibandingkan di 
Persib. Namun ia menuruti 
kata hati dan dan bebe-
rapa pertimbangan yang 
sudah ia pikirkan. Faktor 
pemanggilan secara da-
dakan pun membuat Jasuk 
menolak tawaran PSGC.

 “Memang dari durasi 
waktu hanya 10 hari tapi 
memikirkan segala aspek-
nya mulai dari a, b, c, Inti-
nya ini mendadak. Ini kan 
tinggal beberapa pertan-
diang fokus di Persib saja 
dulu mau bagaimana pun 
hasilnya,” ujarnya.(net)
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Bobotoh Tak Lagi 
Banyak Berharap

BANDUNG - Suporter fanatik Persib Bandung 
kini tak lagi banyak berharap bahwa tim kebangga-
annya bisa berprestasi di Liga 1 2017. Posisi 10 yang 
kini ditempati menjadi alasan utamanya.

 Bahkan tim berjulukan Maung Bandung ini su-
dah sangat sulit untuk bisa mencapai target berada 
di lima besar klasemen karena perbandingannya 
dengan posisi lima terpaut 14 poin.

 Salah satu pengurus Viking Persib Club (VPC), 
Agus Rahmat menilai kegagalan timnya karena 
ulah dari manajemen tim yakni PT Persib Bandung 
Bermartabat (PBB) yang hanya mencari sosok 
pemain bintang dibandingkan mencari pemain 
berkualitas.

 Bisa saja, dikatakan Agus, Persib saat ini lebih 
mementingkan komersil dibandingkan memba-
wa timnya kembali meraih tahta tertinggi. Seperti 
merekrut striker asal Inggris Carlton Cole yang 
kualitasnya tidak bisa membantu tim.

 "Seharusnya seperti klub lain kalau pemilihan 
pemain ditentukan pelatih. Sehingga saat kondisi 
tim jelek tidak saling menyalahkan. Kalau sekarang 
seolah pelatih diberikan pemain yang sudah men-
jadi pilihan manajemen," ujar Agus seperti dikutip 
Bola.com di Viking Original Merchandise, Jalan 
Ahmad Yani Bandung.

 Maka dari itu, pria yang akrab disapa Gusdul ini 
berharap saat ini Persib jangan mau mengincar 
lima besar saja, namun lebih kepada mengevalu-
asi tim untuk persiapan menghadapi kompetisi di 
musim yang akan datang.

 "Dan berikan kebebasan kepada pelatih untuk 
mencari pemain, menentukan pemain yang diper-
tahankan atau tidak siapapun pelatihnya. Jadi kalau 
prestasi jelek tidak akan saling menyalahkan, tapi 
salahkan pelatihnya," tegasnya.(net)



ULANG Tahun XL Axiata 
ke-21 yang jatuh di 8 Oktober 
2017, menjadi momentum 
yang tepat bagi keluarga be-
sar XL Axiata untuk bersama 
melanjutkan agenda trans-
formasi yang sudah berjalan 
sejauh ini dengan hasil yang 
efektif.

Bahkan, Presiden Direktur/ 
CEO XL Axiata, Dian Siswa-
rini mengaku tidak mudah 
memulai tahap demi tahap 
transformasi ini.

“Banyak hambatan dan 
rintangan yang harus di-
lalui. Namun kini kami mu-
lai mendapatkan hasil yang 
sepadan,”ucap Presiden Di-
rektur/ CEO XL Axiata, Dian 
Siswarini kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (9/10).

Urgensi pelaksanaan agenda 
transformasi adalah untuk 
menjadi penyelenggara lay-
anan data terkemuka. Karena 
di masa mendatang, layanan 
data merupakan sumber per-
tumbuhan bisnis selular. Den-
gan demikian, XL Axiata dapat 

membangun bisnis yang lebih 
berkelanjutan di masa depan. 
Untuk pertimbangan itu pula, 
maka agenda transformasi 
harus dijalankan oleh XL Axi-
ata, jika ingin tetap mampu 
bersaing di industri telekomu-
nikasi dan data yang semakin 
dinamis saat ini dan di masa 
mendatang.

Pihaknya cukup puas den-
gan hasil yang diperoleh. Un-
tuk itu, XL Axiata akan terus 
melanjutkan proses transfor-
masi ke tahap selanjutnya, di 
mana sejak 2015 XL Axiata 
berfokus pada tahapan trans-
formasi bisnis. Maka saat ini, 
XL Axiata memasuki tahap 
transformasi Operating Model 
yang antara lain mencakup 
bidang organisasi dan cara 
bekerja yang berbeda di dalam 
perusahaan, dengan tujuan 
utama untuk berubah menjadi 
organisasi yang lebih berfokus 
kepada pelanggan (Customer 
Focused Organization).

“Hasil positif yang sejauh 
ini diraih XL Axiata menun-

jukkan tahapan-tahapan 
yang dilalui berjalan secara 
efektif,”tuturnya.

Dian menandaskan, semua 
kerja keras yang telah di-
jalankan sejak awal tranfor-
masi telah berbuah positif 
dan mampu meningkatkan 
kinerja keuangan perusa-
haan. Seperti  yang telah 
sebelumnya disampaikan 
dalam laporan kinerja Se-
mester 1 2017, pelanggan XL 
Axiata kini mencapai lebih 
dari 50,5 juta, meningkat 15 

persen, dibandingkan peri-
ode yang sama tahun lalu. 
ARPU blended XL Axiata di 
kuartal 2 sebesar Rp 34.000, 
meningkat 3 persen dari 
kuartal sebelumnya. Pen-
capaian ini sejalan dengan 
agenda transformasi yang 
berfokus meraih pelang-
gan yang berkualitas, sesuai 
sasaran sebagai bagian dari 
agenda transformasi.

Laporan kinerja Semes-
ter 1 2017 juga mencatat 
pendapatan yang terus tum-

buh menjadi Rp 5,7 triliun, 
pertumbuhan yang terjadi 
secara beruntun dalam 3 
kuartal terakhir. Pertumbu-
han pendapatan jasa tersebut 
ikut mendorong diraihnya 
laba bersih sebesar Rp 95 
miliar, meningkat 71 persen, 
dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan pendapatan 
jasa antara lain didorong 
oleh semakin kuatnya per-
tumbuhan pendapatan dari 
layanan data, yaitu sebesar 
18 persen QoQ dan 72 persen 
YoY, dan memberikan kontri-
busi sebesar 67 persen pada 
total pendapatan jasa XL 
Axiata,”ulasnya.

Transformasi juga telah 
berjalan dengan baik di sisi 
pengelolaan neraca perusa-
haan (Balance Sheet Man-
agement), antara lain den-
gan meluncurkan penawaran 
Sukuk Ijarah tahap kedua 
pada April 2017 lalu. Dana 
yang diperoleh kemudian 
dipergunakan terutama un-
tuk membiayai kembali dan 
memperpanjang pinjaman 
XL Axiata yang berdenominasi 
Rupiah. Kebijakan ini semakin 
memperkuat portofolio utang 
XL Axiata sehingga rasio utang 
bersih terhadap EBITDA tetap 
terjaga di tingkat yang sehat, 
yaitu di bawah dua kali.(*)
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PNS Tak Boleh Pakai Gas Melon

Melirik Transformasi Bisnis XL Axiata di HUT Ke-21

Masuk Tahap Operating Model, XL Raih Hasil Positif

JAKARTA - PT Pertamina 
(Persero) mengingatkan pega-
wai negeri sipil (PNS), tidak 
memakai gas tabung elpiji 3 ki-
logram (kg) bersubsidi. Itu pent-
ing supaya alokasi gas tabung 
elpiji 3 kg tersebut tepat sasaran. 
Yaitu untuk kaum kecil dengan 
pendapatan Rp 350 ribu.

Merujuk data Pertamina, se-
banyak 26 juta keluarga tidak 
mampu berhak menikmati 
tabung gas elpiji 3 kg. Indi-
kasi berhak menerima salah 
satunya pendapatan Rp 350 ribu 
per bulan. Selain itu, memiliki 
tembok dan lantai rumah tidak 
permanen. ”Secara ekonomi 
mampu, terdapat 31 juta ke-
luarga. Mereka ini dilarang 
menggunakan gas tabung elpiji 
3 kg,” tutur Manager External 
Communication Pertamina, 
Arya Dwi Paramita, belum lama 
ini di Jakarta.

Penerima berikutnya kalan-
gan usaha kecil dan menengah 

(UKM). Kelompok UKM terdiri 
dari pedagang gorengan, toko 
kelontong, warung kopi, peda-
gang kaki lima, pekerja kurang 
dari sepuluh orang, aset kurang 
Rp 50 juta, dan belum tersentuh 
akses permodalan perbankan. 
”Kelompok UKM ini terdapat 
2,3 juta jiwa,” imbuhnya.

Untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran bilang Arya, perlu 
pengawasan secara kolektif. 
Kerja bareng antara pemerin-
tah pusat dan daerah (pemda). 
Dan, untuk mencegah peny-
alahgunaan dikalangan PNS, 
104 Pemerintah Kota (Pemkot) 
sepakat untuk mengawasi dan 
melarang PNS menggunakan 
elpiji 3 kg. ”Peruntukan elpiji 
3 kg bukan hak PNS,” ingatnya.

Melalui program dan dukun-
gan penuh kepala daerah itu, 
diharapkan kesadaran ma-
syarakat meningkat. Masyarakat 
mengetahui dan paham betul 
alokasi produk bersubsidi dan 

nonsubsidi Pertamina. Ujung-
nya, kalangan tidak berhak 
menerima elpiji 3 kg bersubsidi, 
tidak menyerobot dan melaku-
kan praktik tidak terpuji. 

Sebelumnya, Gubernur DKI 
Jakarta, Djarot Saiful Hidayat 
menyebut aturan PNS Pemerin-
tah Provinsi (Pemprov) DKI Ja-
karta dilarang memakai produk 
elpiji 3 kg bersubsidi. Karena itu, 
Pemprov DKI Jaya, Pertamina 
dan himpunan wiraswasta nasi-
onal (Hiswana) minyak dan gas 
(Migas)  menggelar sosialisasi 
dan keamanan penggunaan el-
piji. ”Pendapatan PNS Pemprov 
DKI sudah tinggi. Jadi, tidak 
layak menggunakan elpiji 3 kg 
bersubsidi,” tegas Djarot.

Pada program sosialisasi itu, 
tim Pertamina memberi sejum-
lah program promosi khusus, 
seperti potongan harga sam-
pai dengan program trade-in 
tabung elpiji 3 kg dengan Bright 
Gas 5,5 kg. Program sosialisasi 

itu telah menyasar 11 dari 42 
kecamatan DKI Jaya.

Di sisi lain, PT Pertamina 
mengklaim tidak ada label 
kedaluwarsa pada tabung el-
piji. Kalau ada kode tertera pada 
beragam ukuran tabung, itu 
sebagai tanda uji ulang. Misal-
nya, tertera 10.21, itu petanda 
masa jadwal tabung harus diuji 
ulang. ”Yang viral di media so-
sial tidak benar. Tidak ada kode 
kedaluwarsa untuk produk 
kami,” bantah Manager External 
Communication Pertamina, 
Arya Dwi Paramita.

Arya melanjutkan uji ulang 
merupakan standar tetap untuk 
seluruh jenis tabung gas elpiji. 
Apabila telah melewati tanggal 
masa uji ulang, tabung gas elpiji 
3 kg tetap aman. Tidak men-
gandung bahaya sebagaimana 
dikhawatirkan sebagian kalan-
gan. ”Jadi, tabung elpiji kami 
aman,” imbuhnya.

Tabung gas beredar di ma-

syarakat sudah ditempeli ak-
sesoris bawaan. Kalau kondisi 
tabung tidak baik, masyara-
kat bisa menukar atau men-
ghubungi kantor Pertamina 
terdekat. Masyarakat bilang 
Arya, dilarang memiliki dua 
atau lebih tabung gas elpiji 3 
kg. sebab gas ukuran itu untuk 
kalangan kaum lemah alias 
disubsidi pemerintah.

Karena kalau misalnya dalam 
satu rumah tangga mengoleksi 
dua tabung atau lebih, secara 
logika termasuk golongan 
masyarakat mampu secara 
ekonomi. Meski begitu, Per-
tamina tidak bisa mengambil 
tindakan atau menghukum 
masyarakat yang sengaja me-
nyimpan tabung gas elpiji tidak 
sebagaimana mestinya. ”Kalau 
tindakan sepenuhnya menjadi 
wewenang pemerintah. Kami 
hanya sebagai pelaksana teknis 
untuk distribusi gas bersubsidi,” 
tukasnya. (far)
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MAKRO : Dua orang pegawai saat mengangkut tabung LPG 3 kilogram yang kosong.

Dalam tiga tahun terakhir, XL Axiata menjalankan 
Ttansformasi 3R atau Revamp, Rise and Reinvent. 

Ttansformasi ini dianggap XL berhasil, sehingga 
dapat bertahan dan mampu bersaing.

SRI SUMARNI, Sukabumi

FT:IST

TINGKATKAN KINERJA: Presiden Direktur/ CEO XL Axiata, Dian Siswarini 
menegaskan XL Axiata optimis dapat membangun bisnis yang lebih 
berkelanjutan di masa depan.

Mandiri Bidik Wisatawan Asing
JAKARTA – Kewajiban peng-

gunaan uang elektronik dalam 
pembayaran di jalan tol men-
dorong transaksi nontunai. 
Bank Mandiri pun menargetkan 
transaksi E-Money meningkat 
15 persen tahun ini.

Senior Vice President Corporate 
Secretary Group Bank Man-
diri (BMRI) Rohan Hafas me-
nyatakan, hingga Agustus lalu 
perseroan telah menerbitkan 9,7 
juta kartu E-Money. ”Total trans-
aksi maupun dana mengendap 

saat ini mencapai Rp 4 triliun. 
Pertumbuhan terdorong oleh 
adanya program e-toll,” paparnya 
di gedung Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), 
kemarin (9/10).

Hingga akhir tahun ini, Man-
diri menargetkan penerbitan 10 
juta kartu E-Money. Total trans-
aksi yang dibidik perseroan pun 
mencapai Rp 6 triliun. E-Money 
Bank Mandiri saat ini mendo-
minasi transaksi uang elektronik 
dengan proporsi 60 persen. Un-

tuk meningkatkan penetrasi E-
Money, Mandiri menggandeng 
PT Pengembangan Pariwisata 
Indonesia (Persero) untuk me-
nyelenggarakan Pesona Mandiri 
Nusa Dua Fiesta. Dalam acara 
yang dihelat 11 Oktober tersebut, 
Mandiri menargetkan penjualan 
30 ribu kartu E-Money untuk 
wisatawan asing. ”Biaya yang 
kami butuhkan untuk menerbit-
kan satu kartu mencapai Rp 20 
ribu,” terangnya. 

Penggunaan E-Money diklaim 

memudahkan wisatawan asing 
melakukan transaksi tanpa per-
lu menukarkan uang pecahan. 
Jika ada saldo di kartu E-Money 
saat akan kembali ke negara 
asal, uang itu bisa ditarik lagi.

Direktur Utama PT Pengem-
bangan Pariwisata Indonesia 
(Persero) Abdulbar M. Mansoer 
optimistis festival pariwisata itu 
bisa mendongkrak wisatawan 
mancanegara pada saat low sea-
son. Acara dihelat di Bali karena 
40 persen dari 15 juta wisatawan 

asing berkunjung ke Bali. Dari 
jumlah itu, sekitar 900 ribu 
wisatawan berkunjung ke Nusa 
Dua. ”Kami menargetkan 34 
ribu peserta, sekitar 70 persen 
wisman,” terangnya. 

Lokasi acara juga tidak teran-
cam erupsi di Gunung Agung 
karena jaraknya sekitar 60 
km. Jarak aman yang diimbau 
Badan Nasional Penanggulan-
gan Bencana (BNPB) hanya 12 
kilometer dari puncak Gunung 
Agung. (vir/c6/noe)

Segera Terbitkan 
Prangko Habibie-Ainun

JAKARTA - PT Pos Indonesia menunjukkan 
apresiasi tinggi terhadap Presiden ketiga Indo-
nesia Bacharuddin Jusuf Habibie. Bekerja sama 
dengan PT Th areq Habibie Carbon, perusahaan 
pelat merah itu segera menerbitkan prangko seri 
Habibie-Ainun.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh 
Direktur Utama PT Thareq Habibie Carbon 
Th areq Kemal Habibie selaku perwakilan keluarga 
besar Habibie dengan Direktur Jaringan, Retail & 
Sumber Daya Manusia Pos Indonesia Ira Puspa 
Dewi, kemarin (9/10).

“Bapak BJ Habibie merupakan legenda hidup 
Indonesia. Kami merasa terhormat meski niat 
mengabadikan kisah cinta Habibie-Ainun lewat 
prangko sangat panjang. Kami juga bersyukur 
keluarga Habibie memberi kepercayaan kepada 
Pos Indonesia. Bismillah untuk project besar In-
donesia,” kata Ira di Ruang Prangko, Gedung Pos 
Ibu Kota, Jalan Kesenian, Jakarta Pusat.

Ira menambahkan, ini merupakan kesempa-
tan Pos Indonesia untuk mengenalkan kembali 
prangko kepada masyarakat.

“Khususnya generasi milenial yang mulai 
menunjukkan minatnya kembali terhadap 
prangko. Bukan hanya sebagai media pelunas 
bea pengiriman surat, tetapi untuk lebih men-
genal Indonesia melalui tokoh-tokoh inspiratif,” 
tambah Ira.

Sementara itu, Th areq Habibie menjelaskan, 
ruang lingkup kerja sama meliputi pencetakan 
prangko Habibie-Ainun. Bentuk serta jenis keg-
iatan yang akan dilaksanakan meliputi pembua-
tan desain, tema dan gambar, serta pengaturan.

Selain itu, juga kesepakatan tentang hak cipta 
bagi prangko Habibie dan Ainun yang akan di-
jadikan benda koleksi berharga bagi mitra pihak 
PT Th areq Habibie Carbon maupun masyarakat 
umum.“Prangko ini mengisahkan tentang kisah 
cinta dan jalan cinta keduanya mulai dari awal 
perkenalan hingga akhirnya terpisah (oleh maut 
setelah meninggalnya Ibu Ainun pada 2010),” 
kata Th areq.

Th areq menjelaskan, prangko pernikahan Habi-
bie dan Ainun akan dicetak dalam jumlah terba-
tas. Setiap edisi bernomor seri. Prangko tersebut 
dicetak dalam tujuh edisi. Masing-masing edisi 
sebanyak 100 ribu lembar. Per seri berisi empat 
foto keping prangko tentang pernikahannya.

“Pada dasarnya foto di prangko ini adalah foto 
bapak dan ibu yang tidak umum (hanya koleksi 
keluarga) dan tidak pernah ada di mana-mana. 
Kami ingin menunjukan sesuatu yang lain di 
prangko ini,” ujar Th areq.

Dia menambahkan, nantinya ada replika 
Prangko Emas Habibie-Ainun. Masing-masing 
hanya dicetak sebanyak 18 keping dengan empat 
jenis desain yang berbeda. Total akan diterbitkan 
sebanyak 72 keping prangko emas Habibie dan 
Ainun.(jos/jpnn)

FT:ISTIMEWA FOR JPNN

KERJASAMA: Direktur Utama PT Thareq Habibie 
Carbon Thareq Kemal Habibie foto bersama dengan 
Direktur Jaringan, Retail dan SDM Pos Indonesia Ira 
Puspa Dewi.

Perlu Belajar 
Kembangkan Mata 
Uang Digital

JAKARTA - Indonesia perlu mengembang-
kan industri Virtual Currency (mata uang 
digital) dan Teknologi Blockchain, seiring 
dengan tren global di negara- negara maju 
yang menjadikan Bitcoin sebagai alat trans-
aksi atau mata uang digital.

Seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang 
yang telah memberikan pengaturan kepada 
industri yang bergerak di bidang mata uang 
digital itu, agar ada standarisasi dan perlind-
ungan bagi para penggunanya.

“Kami sadar Indonesia belum ada arah 
pengaturan ke arah sana. Akan tetapi Indo-
nesia harus belajar dari Jepang dan Amerika, 
agar kita tidak tertinggal dan bisa bersaing 
di kancah internasional. Industri mata uang 
digital harus diatur agar ada regulasi yang 
jelas. Jadi bukan mata uang virtualnya yang 
diatur tapi industri yang bergerak di mata 
uang virtual yang diatur,” ujar CEO Bitcoin 
Indonesia, Oscar Dermawan dalam keteran-
gannya di Jakarta.

Pasalnya saat ini, sambung Oscar, pemer-
intah Jepang telah menyatakan bahwa 
Bitcoin merupakan alat pembayaran yang 
sah dengan kedudukan yang setara dengan 
Yen. Sehingga, pada 29 September 2017 lalu, 
Financial Services Agency (FSA) yang meru-
pakan Otoritas Jasa Keuangan Jepang (OJK 
Jepang), mengumumkan bahwa mereka telah 
memberikan lisensi khusus bagi 11 Bitcoin 
Exchange berbeda, untuk beroperasi secara 
legal di negaranya.

“Setelah pemberian lisensi ini, volume 
perdagangan Bitcoin di Jepang meningkat 
drastis, bahkan melebihi China dan AS. 
Sekarang Jepang menjadi pusat perputaran 
Virtual Currency di seluruh dunia dengan 
transaksi lebih dari Rp 1 triliun per hari,” 
imbuh Oscar.(wid)
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Hari Ini, Demokrat 
Umumkan Cagub Jabar

BANDUNG-- Partai Demo-
krat berencana mengumum-
kan bakal calon Gubernur 
Jabar yang diusungnya. Me-
nurut Ketua Komisi IX DPR 
RI Dede Yusuf, partainya 
akan mengumumkan siapa 
bakal calon gubernur un-
tuk Pilgub Jabar yang akan 
diusung Demokrat. "Saat 
ini kita masih berproses 

di internal partai," ungkap 
Dede Yusuf, Senin (9/10) di 
Soreang. Dirinya selaku ka-
der, tetap bekerja dan tidak 
mengintervensi keputusan 
partai dalam Pilkada. "Biar 
itu semuanya berproses di 
partai saya dalam hal ini 
Partai Demokrat, saya akan 
taat dan patuh," terangnya.

  Mantan wagub Jabar 2008-

2013 ini menyatakan, bahwa 
partainya berencana meng-
umumkan siapa yang akan 
diusung Demokrat. "Renca-
na tanggal 10 Oktober (hari 
ini red) partai akan memu-
tuskan sikapnya, bagaimana 
dalam menghadapi Pilgub 
Jabar," paparnya.

  Sejumlah nama yang 
diajukan Demokrat, sela-

in Dede Yusuf, yakni Iwan 
Sulandjana dan Herman 
Khaeron. Bahkan sejumlah 
tokoh diluar demokrat juga 
dipantau, seperti Deddy 
Mizwar dan Dedi Mulyadi. 
"Jika partai melihat saya 
mumpuni untuk mengikuti 
di PIlgub Jabar ini, pasti 
saya akan dipanggil partai," 
pungkasnya. (jar)

matahari biru yang tegas 
menyatakan siap menja-
di wadah jenderal bintang 
empat itu. "Pak Gatot kan 
mantan panglima, siapa pun 

juga mau kalo masukin par-
tai politiknya," ujar Zulkifl i 
Hasan di Gedung Nusantara 
III, Komplek Parlemen, Se-
nayan, Senin (9/10)

 Zulkifl i menjelaskan bah-
wa tidak mudah mendapat-

kan orang yang berdedikasi 
tinggi seperti Gatot untuk 
masuk ke dalam suatu par-
tai. "Nyari bintang dua aja 
sulit, apalagi bintang empat 
siapa yang tidak mau," pun-
gkas ketua MPR RI itu. (ian)

PAN Siap Jadi Wadah 
Jenderal Gatot

memberikan upaya untuk 
hal-hal yang di luar kewe-
nangannya sebagai anggota 

DPR RI. 
"Belum, saya belum persi-

apan apa-apa untuk Pilgub 
Jabar 2018." "Terima kasih 
alhamdulillah, tetapi poin 

utamanya saya sampai saat 
ini belum bergerak. Karena 
prinsip saya hanya mengi-
kuti mekanisme saja," pun-
gkasnya. (jar)

Masuk Survei Teratas

sosok pak Mulyono, mau itu 
dikalangan gresrut ataupun 
di birokrasi. "Saya sebagai 
Wakil Organisasi Kaderisasi 
dan Keanggotaan bapak 
Mulyono layak untuk menja-
di F1, apapun itu bentuk dan 
komposisinya," ujar Mul-
yana saat dihubungi oleh 
koran ini, kemarin (9/10).

  Massa suara mantan Ca-
lon Walikota 2013 lalu, kata 
Mulyana masih banyak yang 
mengharapkan memimpin 
kembali. Artinya, perbedaan 
perolehan suara hanya 68 
suara di pilwalkot lalu itu 
masih mengakar di masya-
rakat. "Suara pak Mulyono 
saat ini bertambah, apalagi 
munculnya relawan-rela-
wan yang sudah bergerak di 
setiap kecamatan se-Kota 
Sukabumi," jelasnya.

 Mulyana mengakui, ada-
nya relawan-relawan pe-
menangan Mulyono ditam-
bah dorongan dari jalur 
independen itu merupakan 
modal suara yang cukup 
besar untuk menghantarkan 
Mulyono menjadi walikota 
Sukabumi mendatang. "Itu 
kantong-kantong suara baru 
loh, termasuk saya juga yang 
baru di Nasdem. Suara basis 
saya kepada pak Mulyono, 
belum tim lainnya," ung-
kapnya.

 Dirinya menginginkan 
Mulyono itu untuk maju 
sebagai calon Walikota Su-
kabumi bukan Wakil Wali-
kota Sukabumi. Pihaknya 

akan terus mendorong agar 
dia (Mulyono) bisa men-
jadi orang nomor satu di 
Kota Sukabumi. "Bagaimana 
pun juga fi gur pak Mulyono 
itu sudah pantas dan layak 
mengurusi semua perma-
salahan di Kota Sukabumi 
agar menjadi Kota aman, 
nyaman dan kondusif,"tan-
dasnya.

 Menurutnya, sosok Mul-
yono itu sosok yang mam-
pu memberikan perubahan 
di Kota Sukabumi. Melihat 
rekam jejaknya saja, sosok 
Birokrasi Mulyono sangat 
kuat, dia pernah menjadi 

tokoh pendidikan, pernah 
menjabat Wakil Walikota 
Sukabumi. "Artinya dia itu 
sepak terjangnya sudah 
mumpuni untuk membe-
resakan permasalahan di 
Kota Sukabumi. Dia sudah 
dianggap kokolot bagi ma-
syarakat Kota Sukabumi," 
jelasnya.

  Tak hanya itu, Mulyono 
itu sosok yang bisa masuk 
kesemua elemen masyara-
kat tanpa membeda-beda-
kan golongan masyarakat. 
Sosok yang fleksibel yang 
dibutuhkan oleh pemimpin 
di Kota Sukabumi. "Dalam 

hal segi rangkul merang-
kul masyarakat, Mulyono 
orangnya. Saya yakin Mul-
yono bisa memberikan 
yang terbaik untuk Suka-
bumi," jelasnya.

 Terkait kendaraan yang 
digunakan oleh Mulyono, 
kata Mulyana sudah ada 
beberapa partai yang me-
rapat. Dirinya meyakini 
apapun kompoisisinya dan 
bentuknya dia (Mulyono) 
pasti berangkat menjadi 
Walikota Sukabumi. "Saya 
yakin itu, liat saja nan-
ti pegerakan politiknya," 
pungkasnya. (bal)

Nasdem Sebut Mulyono Masih Pantas F1

terjadi di Kota Sukabumi. 
Tak hanya mengamati saja, 
dirinya pun memperkuat 
jaringan partai sampai ke 
tingkat paling bawah. "Po-
litik itu kan dinamis, tidak 
bisa diprediksikan dari se-
karang. Yang penting kita 
sudah menjalin komunikasi 
tinggal tunggu saja," akunya.

 Pada dasarnya, orang yang 
menentukan kemenangan 
salah satu pasangan calon 

itu adalah masyarakat. Un-
tuk itu, Jona akan tetap fokus 
membuat jaringan di gresrut 
dan Golkar harus terus ber-
buat di masyarakat. "Saya 
selalu menekankan kepada 
pengurus Golkar ataupun 
Wakil rakyat yang duduk di 
DPRD harus bisa membe-
rikan solusi di masyarakat 
mengenai permasalahan 
yang ada. Alhamdulilah itu 
sudah terbangun, jadi ketika 
saya turun ke masyarakat 
respon mereka cukup ba-

gus," ucapnya.
  Baginya, pendamping 

nanti dirinya itu mengi-
nginkan orang yang memi-
liki satu visi dan misi yang 
sama dalam membangun 
Kota Sukabumi. Terpenting 
saling mengisi satu sama 
lain. "Artinya, kalau saya 
politisi pengusaha, tentunya 
pendamping dari birokrat. 
Saya muda pendampingnya 
agak tua. Tapi di politik itu 
kan apapun bisa terjadi," 
pungkasnya. (bal)

Siapa yang Laik 
Dampingi Jona?

partai politik (parpol). Ber-
dasarkan undang-undang 
dan peraturan KPU, syarat 
minimal jumlah anggota 
suatu parpol itu 1/1.000 dari 
jumlah penduduk. Rencana-
nya, pendaftaran verifi kasi 
parpol akan dibuka hing-
ga 16 Oktober mendatang. 
"Jika melihat ukuran Kota 
Sukabumi syarat anggotanya 
minimalnya harus sekitar 
334 KTA, karena didasari 
dengan jumlah penduduk 
Kota Sukabumi sekitar 334 
ribu jiwa," ujar Komisioner 
Divisi Hukum KPU Kota 
Sukabumi, Dedi Setiadi, 
kemarin (9/10).Berkas data 
administrasi yang didaftar-
kan oleh parpol kata Dedi 
akan disinkronisasi dengan 
data yang terdapat dalam 
Sistem Informasi Partai Po-
litik (Sipol). Berkas pen-
daftaran setiap Parpol itu 
terdiri dari daftar nama dan 

jumlah anggota termasuk 
KTP (kartu tanda penduduk) 
dan KTA (kartu tanda anggo-
ta). "Kalau belum memiliki 
KTP, nanti bisa dilampirkan 
surat keterangan dari Dinas 
Kependudukan dan Catatan 
Sipil," ujarntya.

 Dijelaskannya, data da-
lam softcopy pada Sipol 
dan hardcopy dalam ber-
kas yang dibawa setiap 
parpol sinkron, maka se-
cara administrasi KPU akan 
memberikan tanda terima. 
Selanjutnya data itu akan 
diverifikasi faktual ke la-
pangan. Tujuannya untuk 
memastikan kebenaran 
data itu by name by add-
ress. "Jika di verifikasi fak-
tual nanti ada yang merasa 
tak menjadi bagian dari 
salah satu parpol, maka 
harus membuat surat per-
nyataan. Data dalam berkas 
yang diserahkan parpol 
berarti kita coret," jelasnya.

 Lebih Lanjut, KPU mem-

buka pendaftaran bagi partai 
politik calon peserta Pemilu 
2016 sejak 3 Oktober hingga 
16 Oktober nanti. Bagi partai 
politik lama, sikronisasinya 
hanya pada verifi kasi admi-
nistrasi saja. Sedangkan bagi 
partai politik baru, sinkroni-
sasi dilakukan dengan cara 
verifi kasi administrasi dan 
verifikasi faktual. "Untuk 
di Kota hanya ada 4 parpol 
baru," ujarnya.Sementara 
itu, partai yang baru men-
daftarkan diri ke KPU yakni 
Partai Persatuan Indonesia 
(Perindo) sebagai calon pe-
serta Pemilu 2019. 

Perindo merupakan partai 
pertama yang mendaftarkan 
diri ke KPU. Rencananya 
hari ini (kemarin red), KPU 
juga akan menerima pendaf-
taran dari Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI). 

"Kalau Perindra pendaftar-
annya serentak se -Indone-
sia di setiap KPU," pungkas-
nya. (bal)

KPU: Syarat Verfi kasi 
Parpol Minimal 1/1.000

Beringin Jabar Galau Tentukan 
Pasangan Cagub

BANDUNG-- Jelang Pil-
gub 2018 mendatang, partai 
Golkar Jawa Barat diterpa 
kegalauan. Kegalauan terli-
hat dari simulasi pasangan 
cagub/cawagub. Selain me-
masangkan Ridwan Kamil-
-Daniel Muttaqien, Ridwan 
Kamil-Dedi Mulyadi, Dedi 
Mulyadi-Aceng Fikri, Partai 
Beringin melakukan simula-
si pasangan Deddy Mizwar-
-Dedi Mulyadi.

  Pakar politik dan peme-
rintahan Universitas Pad-
jadjaran (Unpad) Bandung 
Firman Manan menilai, dari 
sejumlah simulasi tersebut, 
pasangan Ridwan Kamil-
-Daniel Muttaqien dan Dedi 
Mulyadi-Aceng Fikri meru-
pakan pasangan yang paling 
berpeluang diusung Partai 
Golkar di Pilgub Jabar 2018. 
Menurut Firman, pasangan 
Ridwan Kamil-Daniel Mutta-
qien menjadi sangat penting 
bagi Golkar. Sebagai sosok 
yang selalu menempati top 
survei, Ridwan Kamil di-
yakini bisa menempatkan 
Golkar sebagai pemenang di 
Pilgub Jabar 2018.

  Apalagi, Ridwan Kamil 
pun menyambut baik jika di-
pasangkan dengan Anggota 
DPR RI asal Dapil Indramayu 
itu. Kader Golkar ini dinilai 
sebagai sosok pemimpin 
muda yang dapat bersiner-
gi dengan Ridwan Kamil. 
"Kang Emil (Ridwan Kamil) 
berharap bersandingnya dia 
dengan Daniel akan men-
dongkrak dukungan di wi-
layah pantura yang diakui 
masih lemah," tutur Firman 
di Bandung, Pada Jumat 
(6/10).

  Peluang kedua, lanjut 
Firman, yakni pasangan 
Dedi Mulyadi-Aceng Fikri. 
Menurutnya, pasangan ini 
pun sangat berpotensi di-
usung Golkar. Selain dida-
sari kesiapan Aceng Fikri 
untuk bersanding dengan 
Dedi Mulyadi, peluang itu 

terdorong pula oleh belum 
adanya kesepakatan yang 
dihasilkan dari koalisi yang 
dibangun Golkar dengan 
PDIP. Terpenting, dengan 
kepemilikan hanya 17 kursi 
di DPRD Jabar, Golkar masih 
kekurangan 3 kursi untuk 
memenuhi syarat minimal 
pengusungan calon. Hanu-
ra yang memiliki 3 kursi di 
DPRD Jabar dapat mengge-
napkan dukungan, sehingga 
Golkar dapat mengusung 
pasangan cagub/cawagub 
di Pilgub Jabar 2018. "Perta-
nyaannya, apakah pasangan 
ini mampu mengalahkan 
duet Ridwan Kamil-Daniel 
Muttaqien? Sebab, elektabi-
litas dan popularitas Aceng 
Fikri saya kira belum terlalu 
menjual," katanya.

  Kalaupun Golkar memu-
tuskan mengusung Dedi 
Mulyadi-Aceng Fikri, kata 
Firman, keputusan itu harus 
dibarengi kerja mesin partai 
yang maksimal, sehingga 
popularitas dan elektabilitas 
Aceng Fikri bisa terdongkrak, 
minimal mendekati popula-
ritas dan elektabilitas Dedi 
Mulyadi. Firman mengakui, 
Dedi Mulyadi juga berpe-
luang berpasangan dengan 
Deddy Mizwar. Namun, kata 
Firman, opsi tersebut seba-
iknya dijadikan alternatif 
terakhir oleh Golkar. Selain 
bukan kader partai yang 
dapat menggenapkan syarat 
dukungan minimal, Deddy 
Mizwar pun dinilainya tak 
memiki kedekatan emosi-
onal dengan Dedi Mulyadi.

  "Pasalnya, Dedi Mulyadi 
dan Deddy Mizwar sama-
-sama mengincar posisi Ja-
bar 1, political chemistry-
-nya akan sulit terwujud," 
jelas Firman seraya menam-
bahkan, kondisi serupa akan 
terjadi manakala Golkar 
mengusung Ridwan Kamil-
-Dedi Mulyadi.

  Firman menambahkan, 
Pilgub Jabar 2018 menjadi 

momentum politik yang 
penting bagi Golkar. Oleh 
karenanya, Golkar akan me-
lakukan perhitungan yang 
matang, agar pasangan ca-
gub/cawagub yang diusung-
nya meraih kemenangan. 
"Kalkulasi matang akan di-
lakukan Golkar karena target 
Golkar hanya satu, yakni 
menang," tandas Firman.

  Ketua DPD Angkatan Muda 
Pembaharuan Indonesia 
(AMPI) Kabupaten Garut 
Agus Indra Arisandi mengata-
kan, pasangan Ridwan Kamil-
-Daniel Muttaqien Syafi uddin 
atau Dedi Mulyadi-Aceng 
Fikri merupakan pilihan baik 
bagi Partai Golkar. Namun 
kalau berpikir ingin menang 
dalam Pilgub Jabar 2018, se-
baiknya partai mengusung 
figur yang memiliki survey 
tertinggi.  “Kalau ada waca-
na dua pilihan ini, saya kira 
orang akan menilai dan me-
milih koalisi partainya. Kalau 
Ridwan Kamil sudah bawa 
Partai Kebangkitan Bangsa 
dan Partai Nasdem. Bahkan 
kemungkinan PPP (Partai Per-
satuan Pembangunan) akan 
menyusul. Sementara dari 
Dedi Mulyadi hanya bawa 
Partai Hanura. Bisa kita lihat 
sendiri peluangnya seperti 
apa,” kata Agus saat dihubungi 
wartawan. Menurut Agus, 
kader Partai Golkar jangan 
melihat sosok Ridwan Kamil 
yang memang tidak berpartai. 
Tetapi dari Wali Kota Bandung 
tersebut, Partai Golkar mem-
berikan kader muda potensial 
terbaik yakni Daniel Mutrtaqi-
en Syafi uddin. 

“Jangan permasalahan 
sosok Ridwan Kamil, tapi 
lihat ada Daniel yang me-
wakili Golkar. Kenapa ha-
rus memaksakan Dedi kalau 
pasangan ini bisa menang. 
Kalau memang harus Dedi, 
mangga-mangga aja. Tetapi 
pilihan kita, harus menang. 
Saya punya keyakinan DPP 
akan memilih RK-Daniel kare-

na ada perhitungan menang. 
Survey di manapun, suara RK 
itu merata menang,” ujarnya.

  Agus menyebutkan, saat 
ini persoalannya DPP Partai 
Golkar belum mengeluarkan 
rekomendasi untuk Pilgub 
Jabar. Padahal politik harus 
tertulis. Diharapkan tidak ada 
wacana yang memecah belah 
kader di akarr rumput. “Saya 
sih berharap Golkar Jabar co-
oling down dulu, biarkan DPP 
bekerja berdasarkan aspirasi. 
Siapapun yang dipilih harus 
fatsun kalau merasa sedang 
berorganisasi. Saat ini kita bu-
kan bicara orang, kita bicara 
partai,” tegasnya.

  Ketua Dewan Penasehat 
Golkar Kabupaten Sukabumi 
Abeb Setiawan menegaskan, 
para kader Partai Golkar Ka-
bupaten Sukabumi hanya 
fatsun kepada institusi, bukan 
perorangan. "Kita tetap fatsun 
terhadap keputusan DPP, 
siapapun fi gur yang ditunjuk. 
Sekarang memang sikap DPP 
belum memberikan reko-
mendasi secara jelas kepada 
siapapun untuk Pilgub Jabar," 
tegas Abeb.

 Melihat situasi politik di 
tubuh Golkar yang masih 
menggantung seperti ini, lan-
jut dia, hal paling penting bagi 
kader untuk menjaga soliditas 
di daerah, jangan sampai 
terjadi perpecahan. "Siapa 
pun calonnya kita tetap akan 
mendukungnya, kalau pun 
bukan Dedi Mulyadi, Kita 
tidak sampai pada ancaman 
mundur dari kader seperti 
yang terjadi di daerah lain," je-
lasnya. Sekretaris DPD Golkar 
Kabupaten Cirebon Sunandar 
Priyowudarno mengatakan, 
pihaknya hanya akan meng-
ikuti instruksi pusat. 

"Selama itu menjadi kebi-
jakan dan putusan DPP partai 
Golkar kita kader atau pengu-
rus partai tk daerah harus 
menjaga. Memenangkan dan 
fatsun terhadap rekomendasi 
partai," katanya. (dey/die)

Jelang Pilwalkot, PDIP 
Lakukan Konsolidasi Internal
BOGOR--Jelang hajat pes-

ta demokrasi Pemilihan 
Wali Kota Bogor 2018, DPC 
PDI Perjuangan Kota Bo-
gor menggelar konsolidasi 
internal.  Hadir dalam kon-
solidasi tersebut, Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) DPP PDI 
Perjuangan Hasto Kristiyan-
to Hasto mengungkapkan 
pihaknya telah melakukan 
komunikasi politik dengan 
Wali Kota Bogor Bima Arya 
yang diprediksi bakal maju 
kembali di Pilwalkot Bogor 
2018.

  Menurut Hasto, tidak me-
nutup kemungkinan kerja 
sama PDI Perjuangan de-
ngan Bima Arya akan terja-
lin. Kondisi ini memungkin-

kan jika keduanya memiliki 
kesesuaian program. "Tapi 
kerja sama tidak hanya di-
tentukan partai, tapi harus 
ada kerja sama antara kedua 
kandidat pasangan," kata 
dia.

  Hingga kini PDI Perjuang-
an memang belum memu-
tuskan fi gur yang akan diu-
sung. Hasto mengaku partai-
nya masih terus melakukan 
komunikasi dengan partai 
lain dan melihat konstalasi 
politik. "Ada beberapa partai 
yang intens komunikasi, di 
antaranya PAN, Nasdem dan 
Golkar. Berdasarkan penga-
laman pemilu sebelumnya, 
suara PDIP bertambah saat 
berkoalisi dengan PAN, Nas-

dem dan Golkar," imbuhnya.
  Sementara Ketua DPC 

PDI Perjuangan Kota Bogor 
Dadang Iskandar Danubrata 
mengatakan, konsolidasi 
dilakukan demi kesuksesan 
PDIPKota Bogor di sejumlah 
hajatan politik. Menurutnya, 
untuk mencapai kesukses-
an, PDIP harus menguatkan 
barisan. Dadang ditengarai 
menjadi salah satu calon 
terkuat hasil penjaringan 
PDIP yang akan maju di 
Pilwalkot Bogor 2018. Saat 
ini dirinya mengaku masih 
mengikuti tahapan yang 
sedang berjalan. "Intinya 
saya siap mengikuti apapun 
keputusan partai," pungkas-
nya. (nif)

FOTO: RMOL

KONSOLIDASI: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Hasto 
pada saat melakukan konsolidasi di DPC Kota Bogor
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M. MURAZ TATAN KUSTANDIACHMAD FAHMI KAMAL SUHERMANHANAFIE ZAIN MULYONO

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

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATMATMAT :: JLJ ESESELABLABLABIINTIN NAANANA KMKMKM 7 KSUKUKAABUABUMM

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

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net 180 ribuNet 180 ribu

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

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

.  Meja ,Kursi,Lemari

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

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

PROMO AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

SEPTEMBER CERIA 
SEPTEMBER CERIA 

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

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

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

DATSUNDATSUN  
TDP MulaiTDP Mulai
12 Jt-an12 Jt-an

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

DATSUN
- FreeAksesoris Velg, 
   Electrik Mirror, Fog 

Lamp.

- Voucher Jutaan rupiah
HUBUNGI: 
VITRI
0858.6346.1023
0815.4657.3805

SUKABUMI
Jalan Jalur Lingkar Selatan

KPU: 
Syarat 
Verfi kasi 
Parpol 
Minimal 
1/1.000

SUKABUMI-- Sejak 3 
Oktober lalu, Komisi Pe-
milihan Umum (KPU) 
Kota Sukabumi membu-
ka pendaftaran verifikasi 

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

VERIFIKASI: KPU Kota 
Sukabumi sedang 
melakukan pendaftaran 
verifi kasi partai politik 
sebagai calon partai 
pemilu 2019

Siapa yang Laik 
Dampingi Jona?

SUKABUMI-- Meski sudah menda-
patkan restu dari DPP Partai Golkar 
dan juga Ketua Umum Golkar Setya 
Novanto, tak membuat bakal calon 
(balon) Walikota Sukabumi Jona 
Arizona cepat mendapatkan pen-
damping untuk maju di Pilwalkot 

2018 mendatang. Hingga sam-
pai saat ini, orang yang juga 

sebagai Ketua DPD Golkar 
Kota Sukabumi, masih 
mengkaji dan mengeva-
luasi sosok pendamping 
dirinya yang mampu 
mendongkrak suara 
dan memiliki kans 
yang menang. Ada 
beberapa nama yang 
saat ini akan disan-
dingkan oleh Jona 

Arizona diantaranya, 
Hanafi e Zain, Mulyono, 

Dedi R Wijaya, Anton Rach-
man dan Achmad Fahmi dan 
lainnya. 

 Hingga saat ini dirinya, mengaku 
sedang mencari pendamping untuk 
maju di Pilwakot Sukabumi. Tentu 
saja, pendamping itu harus mampu 
saling mengisi kekurangan agar bisa 
medongkrak suara di Pilwalkot nanti. 
"Pemilih itu adalah masyarakat. Pen-
damping saya itu harus benar-benar 
orang yang disukai dan dipercaya 
oleh masyarakat," jelasnya.

 Saat ini partai Golkar sendiri, te-
ngah mencoba mengevaluasi dan 
mengkaji calon yang nanti akan 
bersanding dengan dirinya. Ada 
beberapa nama-nama yang sudah 
dikantongi oleh Golkar namun be-
lum bisa dibuka saat ini. "Memang 
kalau saya pribadi sudah direstui, 
tinggal menunggu pendampingnya. 
Nanti saja kita lihat. Saat ini parpol 
lain kan belum ada kepastian dari 
partainya," ujarnya.

 Jona sendiri, saat ini sedang mem-
perhatikan alur politik yang saat ini 

Nasdem Sebut 
Mulyono Masih 

Pantas F1
SUKABUMI-- Dewan Pimpinan Cabang 

(DPC) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
Kota Sukabumi dalam hal ini Wakil Ketua 
OKK DPC Nasdem Kota SUkabumi, Mul-
yana menyebut bahwa sosok mantan wakil 
walikota Sukabumi Mulyono masih pantas 
untuk jadi bakal calon (balon) F1 (Walikota 
red). Hal itu melihat masih sangat kuatnya 
dimata masyarakat Kota Sukabumi tentang 

Bakal Calon (balon) walikota/wakilwalikota 
Sukabumi Mulyono

Masuk Survei Teratas
BANDUNG-- Sejumlah lemba-

ga survei termasuk Lingkaran 
Survei Indonesia (LSI) Denny 
JA mencatat elektabilitas Dede 
Yusuf di urutan atas. Saat di-
tanyai tanggapannya, Politisi 
Partai Demokrat ini hanya 
melempar senyum-
an kepada wartawan.  
"Teman-teman war-
tawan nanya,  saya 
hanya bisa terse-
nyum saja," ujar 
Dede Yusuf, Senin 
(9/10) di Soreang.

  Sejumlah lem-
baga sur vei yang 
merilis nama dirinya, 
menurut Dede Yusuf 
itu karena dirinya bekerja. 
"Padahal saya hingga saat 
ini masih konsentrasi pada 
tugas-tugas saya di DPR RI, 
belum bergerak apapun 
untuk Pilgub Jabar," ujarnya.

  Dede mengaku, belum 

jjjumlah lemba-
uuuk Lingkaran 
(LSI) Denny 

tttabilitas Dede 
aatas. Saat di-

nnnnya, Politisi
nnni hanya 

uuum-
wwwan.  

aaar-
yyya 
-

rrr 
n 

m-
nnng 
nnnya,
YYYusuf 
bbbekerja.
ggga saat 

rrrasi pada 
ddi DPR RI, 

 apapun 
,,," ujarnya.

kku, belum
Politisi Demokrat

Dede Yusuf

PAN Siap Jadi Wadah 
Jenderal Gatot

JAKARTA-- Partai Amanat Nasional (PAN) 
sangat siap menampung Panglima TNI Jenderal 
Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada bulan 
Maret 2018 mendatang.  Ketua Umum PAN Zul-
kifl i Hasan menilai bahwa Jenderal Gatot dengan 
segala prestasinya dan kewibawaan yang dimi-
liki menjadi daya tarik bagi partai-partai untuk 
meminangnya. Termasuk partai berlambang 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
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WARGA DESAK 

PABRIK TEH DITUTUP
SUKABUMI -Puluhan warga Kelu-

rahan/Kecamatan Warudoyong, Kota 
Sukabumi berbondong-bondong men-

gontrog Kantor Kelurahan Warudoyong 
di Jalan Raya Pabuaran, No 52, kemarin 
(9/10). Kedatangan mereka untuk 

menyampaikan keluhan warga ter-
hadap keberadaan pabrik teh. Mereka 
mengaku kekecewaan kepada perusa-

haan teh yang diduga telah melakukan 
pencemaran lingkungan dan dinilai 
aktifi tasnya tidak memiliki izin.

KOMPAK: 
Anak-anak antusias minum obat kacacingan 

serentak dalam acara yang diadakan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, di Jogja 

Departemen Store,kemarin (9/10).

Cegah Kecacingan Dinkes Galakkan POPM
SUKABUMI-- Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Sukabumi memberikan 
obat kecacingan gratis kepada puluhan 
pelajar SD Kota Sukabumi. Hal tersebut 
dalam upaya membantu terealisasinya 

program Pemberian Pencegahan Obat 
Pencegahan Masal (POPM). Sehingga 
anak-anak bisa sehat aman dan tidak-
terkena penyakit kacacingan.

 “Bagaimana caranya biar obat ini 

terkonsumsi oleh anak-anak sehingga 
anak-anak tidak terkena penyakit 
kacacingan. Obat kan biasanya engga 
enak. Namun obat ini manis jadi anak-
anak suka, kaya permen. Sehingga 

program pemerintah bisa terealisasi, “ 
aku Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kota Sukabumi Ritanenny, kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (9/10).

FOTO: DIANA/RADARSUKABUMI

YANI SUHARTINI

Masak dan Bersolek 
Buat Suami Romantis

H O B I  m e m a s a k 
membuat Yani Su-
hartini makin disay-
ang suami. Wanita 
kelahiran Sukabu-
mi itu megaku sang 
suami makin betah 

di rumah semenjak 
dirinya rajin masak 

dan bersolek.
 “Jujur dulu sua-
mi jarang banget 
makan di rumah, 

namun setelah 
aku hobi masak 
suami makin say-
ang dan romantis, 
“ akunya sambil 
mengurai  se-
nyum.

 Wanita dua 
anak itu juga 

menyebut, hobi 
masak juga tak cukup bikin suami betah di-
rumah. Menurutnya bersolek pun itu wajib 
hukumnya.” Dulu aku engga pernah yang 
namanya dandan. Tapi kini bersolek itu perlu 
dan penting,” imbuhnya. (cr11/s)

H O B I
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Penderita HIV AIds 
Didominasi Usia Muda 

SUKABUMI -Kasus penderita Human Im-
munodefeciency Virus (HIV) dan Acquired 
Immune Defi ciency Syndrome (AIDS) di Kota 
Sukabumi meningkat selama 9 bulan terakhir. 

 Berdasarkan data yang tercatat dari Komisi 
Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Sukabumi, 
terhitung sejak awal Januari 2017 hingga akhir 
September 2017 lalu, jumlah kasus HIV Aids 
di Kota Sukabumi mencapai 99 kasus. Hal 
demikian disampaikan Ketua KPA Kota Suka-
bumi Achmad Fahmi, bahwa mayoritas dari 
seluruh kasus HIV Aids yang menyasar warga 
Kota Sukabumi, didominasi oleh hubungan 
seks bebas. 

Ini Maksud Digelar Operasi C3 
WARUDOYONG -Dalam men-

ciptakan situasi yang kondusif dan 
aman dari aksi kriminalitas, pen-
curian dengan kekerasan (Curas) 
dan pencurian dengan pemberatan 
(Curat) serta pencurian bermotor 
(Curamor). Maka, Polres Suka-
bumk Kota, telah menerjunkan 
ratusan personel untuk melakukan 
operasi dan patroli yang berada di 
wilayah hukumnya.

 Aksi kejahatan yang disebut den-
gan Curas, Curanmor dan Curat (C3) 
ini, sengaja dilakukan polisi untuk 
memberikan rasa aman dan nyaman 
terhadap warga Kota Sukabumi.

 Kepala Bagian Operasi ( Ka-
bagops) Polres Sukabumi Kota, 
Komisaris Polisi (Kompol) Sulae-
man Salim mengatakan, operasi 
yang disebut dengan Kegiatan ke-
polisian Yang Ditingkatkan (K2YD) 
ini, Polres Sukabumi Kota telah 
mengintruksikan seluruh polsek 
untuk melakukan operasi dan 
patroli yang diselenggarakan per 
rayon. Yakni, rayon timur, tengah, 
selatan dan rayon barat.

RAZIA: Anggota Polres Sukabumi kota saat melakukan pemeriksaan kendaraan roda dua yang terjaring dalam kegiatan operasi C3.

Penjual Miras di Citamiang Disanksi
CITAMIANG -Ratusan botol minu-

man keras (Miras) disita Polsek Cita-
miang, Resort Sukabumi Kota. Ber-
dasarkan informasi yang diperoleh 
dari polisi, miras dari berbagai merek 
ini, telah diamankan polisi pada Sabtu 
(7/10) sekitar pukul 17.55 WIB di 
Kampung Sawahlega, RT 7/3, Kelu-
rahan/Kecamatan Citamiang.

 Hal demikian, disampaikan Kapol-
sek Citamiang, AKP Wahyudi, bahwa 
ratusan botol miras itu, diamankan 
saat PolseK Citamiang melakukan 
operasi cipta kondisi yang diseleng-
garanakan di wilayah hukumnya.

 “Dalam operasi tersebut, kami 
telah mengamankan berbagai jenis 
minunan beralkohol, sebanyak 124 
botol yang terdiri dari anggur intisari 
46 botol, anggur kolesom 21 botol, 
anggur merah 39 botol, bir bintang 
15 botol dan bir hitam 3 botol,” jelas 
Wahyudi kepada Radar Sukabumi, 
Senin (9/10).

 Menurut Wahyudi, ratusan botol 

miras ini telah disita dari ZR (39) 
warga Kampung Sawahlega, RT 7/3, 
Kelurahan/Kecamatan Citamiang. 

 “Penyitaaan miras itu, bermu-
la dari laporan warga, bahwa di 
wilayah tersebut kerap terjadi tran-
saksi penjualan miras. Sebelum 
melakukan operasi terhadap ZR, 
terlebih dahulu kami melakukan 
penyelidikan,” bebernya.

 Lebih lanjut ia menjelaskan, ratu-
san botol miras tersebut, diamankan 
polisi di rumah kediaman ZR yang 
lokasinya berada di tengah-tengah 
pemukiman warga. “Memang ZR ini, 
sempat menjadi penjual jamu-jamu 
yang berada di jalan lampu merah 
Cigodeg, mungkin warungnya ini 
serig menjadi sasaran operasi cipta 
kondisi, besar kemungkinan ZR ber-
jualannya pindah ke rumah. Sebab, 
saat kami geledah dirumahnya itu, 
terdapat beberapa miras yang ter-
bungkus dalam plastik,” bebernya.

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

SITAAN : Ratusan botol miras berhasil disita Polsek Citamiang saat melakukan operasi cipta kondisi

Tampil ngehits, 
dengan Back To 80  Style

SUKABUMI-- Back to 80, inilah style baju 
yang menjadi trend berbusana yang banyak 
digandrungi kaum muda Sukabumi.  Paduan 
Jeans Unfi nish dengan baju tangan stripes yang 
unik. Sales Manager Showroom dan Logohouse 
Kota Sukabumi, Suryana Subari mengatakan, 
dengan mengandalkan celana ketat dan skinny 
jeans trend ini begitu pesat berkembang. Hanya 
dengan menggunakan sedikit keberanian 
dalam permainan warna akan kembali pada 
gaya busana tahun 80 an, karena pada waktu 
itu tren busana ini banyak didominasi oleh 
warna-warni dari celana ketat,kaos oblong dan 
gesper berdiameter lebar. 

 “Cukup dengan bertanya oleh orang-orang 
yang pernah mengalami tren busana pada 
masa itu,anda akan tampil beda dengan 
gaya busana tahun 80 an. Ciri khasnya celana 
ketat, bisa dipadukan juga dengan kaos atau 
kemeja yang oblong longgar,” akunya kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (9/10).

 Menurutnya Tren fashion memang selalu 
berkembang dari waktu ke waktu. Namun, 
tak bisa dipungkiri juga terpengaruh dari 
style sebelumnya. Seperti dengan tren saat 
ini yang banyak sekali mengadaptasi dari 

tren era 80-an.

MODIS: 
Model 

tunjukan gaya 
berpakain 

Back to 80 
beberapa 

waktu lalu.
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Kini, Sudah Bisa Teratasi
Berbagai Keluhannya Itu

Penyakit lelaki 57 tahun ini bejibun. Mulai dari yang sekadar nyut-nyut, sampai yang 
rasanya maut akan menjemput. Apa saja itu? Sesak napas, mag, kolesterol tinggi, asam 
urat di atas normal, dan diabetes.Sejak kapan? “Sesak napas sejak 2014. Dan sisanya sejak 
2015 lalu,” katanya di awal pertemuan 21 Februari 2017 lalu. Apa saja yang dirasakan oleh 
kakek satu cucu ini? “Napas kesumbat, lambung seperti ditusuk-tusuk, kepala pusing saat 
berjongkok, persendian nyeri, urat sakit, ditambah suka kram,” ungkap ayah tiga anak 
ini. Menurut dokter, kadar gula darah pensiunan TNI AD ini 122-105 mg/dl, asam urat 
8,3 mg/dl, dan kolesterol 200 mg/dl. Bukan obat dokter saja, obat warung pun 
diminumnya. Dan apa hasilnya? “Ada hasil, tapi sementara,” jelas tentara yang kini 
menjadi warga Jalan Kejaksaan No. 12A, RT 003 RW 006, Kelurahan Tawangsari, 
Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ini. Mengetahui keadaannya itu, 
kakaknya yang juga menderita diabetes dan sedang minum MADU BIMA 99, menganjurkan 

agar ia juga minum madu hitam itu. Karena tertarik dan tahu dengan manfaat madu yang bagus untuk kesehatan, 
ia pun ikut minum dengan rutin 3x sehari sejak setahun lalu. Dan kini, apa yang dirasakan olehnya? “Napas enak. 
Lambung oke. Diabetes, asam urat, dan kolesterol turun menuju normal,” beber Yaya Suhaya yang bulan Maret nanti 
akan umroh ini. 

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 diabetes, kolesterol tinggi, rematik, kanker, hipertensi atau tekanan darah tinggi, 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.

YAYA SUHAYAYAYA SUHAYA

WUJUDKAN MIMPI ANDA MENJADI

Come Join us!

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

DESAIN GRAFIS 

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

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

inovatif
6.  Melampirkan contoh karya dalam bentuk hasil cetak/

soft copy

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

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

HRD HARIAN PAGI RADAR SUKABUMI 

 “Apa yang pernah tren 
dulu, hilang lalu jadi tren 
lagi. Tren 80-an bisa dibi-
lang sebagai awal mula style 
modern dan berani. Tahun 
ini, banyak sekali fashion 
item yang bisa dibilang ber-
beda dari tren sebelumnya,” 
jelasnya.

 Tak hanya celana jeans, 
Rok mini memang bisa 
dibilang fashion item yang 
tak lekang zaman. Sempat 
menjadi trend tahun 80-
an, rok mini kini pun hits 
kembali dengan beragam 
model. Tren pakai kemeja 
atau sweater oversize se-
benarnya juga sudah ada 
sejak dulu. Atasan kebe-
saran. Ini bisa memberi 
kesan casual dan cool, serta 
gampang dipadukan dengan 
bawahan apa saja. 

 “Kesan 80-an juga salah 
satunya ditandai dengan 
warna-warna neon,” ucap-
nya.

 Selain warna-warna neon, 

fashion tahun 80-an juga 
identik dengan tabrak motif. 
Menurut Suryana kini style 
tersebut malah menjadi 
hits. Tak hanya itu, kini ak-
sesoris yang dulu dibilang 

konyol namun kini balik 
lagi. Namun untuk hari ini 
material yang kurang bagus 
pada waktu 80an kini sudah 
diganti dengan bahan yang 
lebih chic sehingga lebih 

cocok. 
 “Tidak menjadi bahan 

rasan-rasan serta berguna 
untuk membawa barang 
bawaan dengan outfi t apa-
pun,” tutupnya. (cr11/d)

Tampil ngehits, dengan Back To 80  Style

 Penjual minuman keras yang 
tidak memiliki izin, sambung 

Wahyudi, akan dikenakan 
tindak pidana ringan (tipiring). 
Hal tersebut dilakukan untuk 
menekan peredaran miras 

ilegal di masyarakat sekaligus 
untuk menekan angka keja-
hatan. “Selain mengamankan 
ratusan botol miras, dalam 

menyikapi perkara tersebut, 
polisi juga akan menindaklan-
jutinya dengan proses Tipiring,” 
pungkasnya. (cr13/d)

 “Dalam operasi ini, rayon 
timur telah dipimpin oleh 
Polsek Sukaraja, Sukalarang, 
Cirenghas dan Polsek Ke-
bonpedes, sedangkan rayon 
selatan dilakukan oleh Pol-
sek Baros, Cibeurem, Cita-
miang Lembursitu dan Polsek 
Gunungguruh. Sementara, 
untuk rayon tengah dilak-
sanakan oleh Polsek Cikole 
dan Polsek Sukabumi dan 
rayon barat diselenggarakan 
oleh Polsek Cisaat, Kadu-
dampit serta Polsek Waru-
doyong,” jelas Sulaeman saat 
disambangi Radar Sukabumi 
di Makopolres Sukabumi 
Kota, Senin (9/10).

 Operasi K2YD ini, sam-
bung Sulaeman, polisi telah 
menargetkan perihal adanya 

gangguan dan ketertiban 
masyarakat. Sepeti Senjata 
Tajam (Sajam), C3 dan ber-
bagai jenis minuman keras 
(miras). “Apabila saat terja-
ring razia dan mereka ke-
dapatan sajam. Maka akan 
kami tindak secara tegas, 
tanpda ada pandang bulu,” 
tandasnya.

 Rajia dan patroli ini dilaku-
kan dengan pola dan waktu 
yang berbeda. Tujuannya 
untuk mengantisipasi aksi 
kriminalitas. “Biasanya terjadi 
pada peristiwa perampasan 
motor, jambret dan peram-
pokan. Operasi K2YD  selama 
ini sangat optimal, sehingga 
dalam aksinya diharapkan 
dapat menurunkan angka 
kriminalitas yang terjadi di 
Kota Sukabumi,” bebernya.

 Tindakkan tegas yang di-

laksanakan polisi di lapangan 
merupakan sebuah Tugas, 
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 
Polri dalam memberikan 
pelayanan, perlindungan dan 
penegakan hukum kepada 
masyarakat, dari aksi pelaku 
kejahatan yang tergolong 
sadis. “Sebenarnya, operasi 
seperti ini, sudah dilakukan 
sejak lama oleh Polres Suka-
bumi Kota. Namun, sejak satu 
pekan terakhir operasi telah 
ditingkatkan kembali. Untuk 
itu, kami berharap kepada 
warga Kota Sukabumi yang 
memiliki kendaraan agar 
menaati peraturan lalu lin-
tas. Sementara, untuk pen-
jual jamu agar tidak men-
jualnya tanpa izin, karena 
jika mereka tetap berjualan 
akan dikenakan sanksi tipir-
ing,” pungkasnya. (cr13/d)

Penjual Miras di Citamiang Disanksi

Ini Maksud Digelar Operasi C3
 “Jika dilihat dari segi umur, 

kasus HIV  ini banyak me-
nyasar masyarakat yang 
berusia di kisaran 25 sampai 
49 tahun. Sementara, jumlah 
warga yang terserang HIV 
pada rentang usia tersebut 
mencapai sebanyak 65 orang. 
Sedangkan, peringkat ked-
uanya, warga yang berusia 
20 sampai 24 tahun ada 24 
orang dan sisanya, yakni 
warga diusia di bawah empat 
tahun sebanyak lima orang. 
Sedangkan di usia 5 hingga 
14 tahun dan di atas 50 tahun 
ada dua orang serta di usia 15 
sampai 19 tahun sebanyak 
satu orang,” jelas Achmad 
Fahmi yang juga menjabat 
sebagai Wakil Walikota Suka-
bumi. 

 Untuk itu, KPA Kota Sukabu-
mi menyoroti kasus HIV baru 

pada rentang usia 20 sampai 
24 tahun yang mengalami 
peningkatan, jika dibanding-
kan dengan peride yang sama 
pada tahun sebelumnya. 

 “Pada 2016 lalu, warga yang 
terkena HIV secara keselurhan 
hanya sebanyak 12 orang. 
Sementara pada tahun ini 
hingga September mencapai 
24 orang. Oleh sebab itu KPA 
bersama instansi terkait lain-
nya akan terus menggiatkan 
upaya pencegahan penye-
baran bahaya HIV Aids ke 
semua lapisan masyarakat,” 
bebernya. 

 Melihat kondisi tersebut, 
maka pemerintah daerah 
Kota Sukabumi akan melaku-
kan bahu membahu me-
merangi virus ini dengan 
meningkatkan pemahaman 
kepada seluruh element 
akan bahayanya virus HIV 
Aids. Salah satu upaya yang 

telah dilakukan adalah me-
ningkatkan upaya pencegah-
annya melalui sosialiasi serta 
peningkatan komunikasi, 
edukasi dan informasi me-
lalui komunikasi publik, pen-
ingkatan pelayanan klinik in-
feksi menular seksual (IMS), 
penyediaan darah donor 
yang aman, dan pen ingkatan 
upaya pencegahan dari Ibu 
HIV kepada bayinya. “Dalam 
memerangi kasus HIV Aids 
ini, perlu adanya keterlibatan 
semua pihak,” tandasnya. 

 Sementara itu, Penang-
gungjawab Program KPA Kota 
Sukabumi, Yanti Rosdiana, 
mengatakan, penyebaran ka-
sus HIV Aids dapat ditularkan 
melalui berbaga macam cara. 
Di antaranya, hubungan sek-
sual dengan seseorang yang 
mengidap HIV, transfusi darah 
yang mengandung virus HIV, 
melalui alat suntik, akupuntur, 

tato dan alat tindik yang sudah 
di pakai orang yang mengidap 
virus AIDS. “Upaya pencegah-
an agar kita tidak tertular virus 
ini, diharapkan masyarakat 
dapat menghindari hubun-
gan seksual diluar nikah serta 
menjauhi narkotika dan steril 
dalam penggunaan jarum 
suntik,” katanya. 

 Selain itu, dalam mengikis 
tingginya angka kasus HIV 
Aids yang menyasar terhadap 
kalangan pemuda di Kota Suk-
abumi, KPA telah melakukan 
berbagai upaya. Seperti sos-
ialisasi dan penyuluhan serta 
program sinergitas dengan 
semua pihak. “Upaya memi-
nimailisir dalam penyebarlua-
san virus HIV Aids terus kami 
gencarkan secara bersama 
untuk memberikan solusi 
nyata terhadap masyarakat 
agar terhinar dari virus ini,” 
pungkasnya. (cr13/d)

Penderita HIV AIds Didominasi Usia Muda

 Pihak dinkes mengaku be-
lum mempunyai data secara 
real jumlah penderita kacac-
ingan yang ada di  Kota Suka-
bumi, namun secara nasional 
penderita cacingan masih 
banyak.

 “Preparansi penyakit ini, 
kita engga bisa hitung secara 
angka. Namun menang cukup 
tinggi dibandingkan dengan 
negara maju,” jelasnya.

 Menurut Rita, program ini 
juga berjalan dengan baik 
jika masyarakat berprilaku 
Pola Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) dalam keseharian. 
Ritta mengklaim bahwa may-
oritas penderita kacacingan 
rentan terkena pada anak usia 
tiga sampai 12 tahun. Namun 
pada orang dewasa pun tidak 
menutup kemungkinan bisa 
terkena.

 “Dampak dari kacacingan 
itu berpengaruh pada produk-
tifi tas kesehatan, kemampuan 
belajar juga bisa menurun. 

Karena darah pun terganggu 
bisa meninbukan lemes juga,” 
terangnya.

 Ideal program pemberi-
an kacacingan ini diberikan 
enam bulan sekali untuk de-
wasa lanjut Ritta. Sedamgkan  
untuk anak-anak bisa satu 
tahun sekali. Dan itu telah 
diklinisi. 

“Sebelumnya kami sosial-
isasi dulu sama guru, sehingga 
guru mendata. Pemberian 
obat pun disesuaikan dengan 
berat badan dan usia. Untuk 
anak kecil satu tablet, kalau 
dewasa bisa satu setengah 
tablet,” paparnya.

 Kepala Bidang Pengendali-
an dan Pemberantan Penyakit 
(P2P) Dinas Kesehatan Kota 
Sukabumi, Lulis Delawati me-
nyebut, Penyakit kecacingan 
ditularkan  melalui tanah atau 
Soil Transmitted Helminthia-
sis (STH) dan dikenal dengan 
istilah cacing perut. Hal ini 
masih menjadi masalah kes-
ehatan yang serius di daerah 
beriklim tropis. Terlebih den-

gan sanitasi yang tidak kuat 
dan tidak higienis.Tiga jenis 
cacing yang sering mengin-
feksi anak dan menyebabkan 
efek yang tidak baik untuk 
anak usia prasekolah atau 
sekolah adalah cacing gelang 
(ascaris Lumbricodeis), cac-
ing tambang (Ancylostoma 
duedenale dan Necator Amer-
icanus), dan cacing cambuk 
(Trichuris trichiura).

 Infeksi kecacingan me-
nyebabkan morbiditas dan ka-
dang menyebabkan kematian 
karena status gizi yang buruk, 
merusak kognitif, menimbul-
kan sindrom klinis

yang terkait dengan migrasi 
cacing, obstruksi usus, radang 
usus besar dan dubur. Dari 
banyak survei prevalensi yang 
telah dilakukan di kabupaten/
kota di Indonesia menunjuk-
kan bahwa prevalensi kecacin-
gan lebih dari 20 persen.

 “Efek samping dari infeksi 
cacing usus diharapkan da-
pat dibatasi pada proporsi 
populasi yang lebih kecil yang 

memiliki densitas cacing yang 
tinggi termasuk fi lariasis, se-
hingga segmen populasi dapat 
dijangkau dengan pengobatan 
massal,” jelasnya.

 Sementara itu, Wakil Wali 
Kota Sukabumi, Achmad 
Fahmi menyebutkan bahwa 
prefelensi kacacingan di Suka-
bumi masih banyak, mengin-
gat pola PHBS-nya masib be-
lum berjalan secara maksimal 
dan belum membudaya.

 “Mudah-mudahan tahun 
ini bisa bebas dari kacacingan, 
namun pola PHBS  nya harus 
dirubah di masyarkat baik di 
sekolah maupun di rumah 
setiap lokasi,” ucapnya.

 Menurut fahmi semua  dae-
rah rawan terjadi kacacingan 
sehingga tidak diprediksi dan 
disebutkan daerah mana yang 
paling banyak terkena kacac-
inga.

 “Semua daerah mempunyai 
potensi kacacingan, kita engga 
bisa menyebutkan daerah ini, 
daerah itu yang paling rawan,” 
tutupnya. (cr11/d)

Cegah Kecacingan Dinkes Galakkan POPM

izin. makanya warga mende-
sak agar pabrik tersebut segera 
ditutup.  

 Warga lainnya, Misbah me-
nambahkan, puluhan tahun 
dirinya tinggal bersama ke-
luarganya di daerah tersebut, 
rumahnya juga persis ber-
dampingan dengan pabrik 
tersebut. Ia mengaku sangat 
banyak dampak yang dira-
sakan oleh keluarganya. Mu-
lai dari polusi debu pabrik 
yang terhirup ke permukiman 
warga, kondisi akses jalan yang 
kini ditutup. Hal itu tentu-
nya sangat dikeluhkan warga, 
apalagi pihak pabrik tidak per-
nah berkomunikasi dengan 
warga sekitar.  “Kami memang 
mengeluhkan kondisi ini sejak 
lama, apalagi  sekarang ja-
lan yang biasanya digunakan 
warga sudah ditutup oleh 
pihak perusahaan,” ucapnya.

 Lurah Warudoyong, Iyan 
Rojiman menjelaskan, bahwa 
kehadirannya dalam audensi 
tersebut, hanya berfungsi seb-
agai fasilitator untuk menyam-
paikan aspirasi warganya ke-
pada perusahaan tersebut 
dan pemerintah.  “Saya su-
dah mengecek ke lokasi dan 
melakukan musyawarah den-
gan pihak perushaan teh itu 
untuk menemukan solusinya. 
Namun, sayang hingga saat 
ini belum ada titik temu. Un-
tuk itu, saya akan melakukan 
koordinasi kembali dengan 
pihak perusahaan dan men-
girimkan surat kepada Satpol 
PP Kota Sukabumi untuk me-
nyikapi masalah ini,” jelasnya.

 Masih di tempat yang sama, 
Kasi Penegakan Hukum Ling-
kungan Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Kota Sukabu-
mi, Martha Galuh Budianti 
mengku, pihaknya hingga 
kini belum melakukan tinda-
kan. Sebab, dinas terikat oleh 
Peraturan Mentri Lingkungan 
Hidup No. 09 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pengaduan 
dan Penanganan Pengaduan 
Akibat Dugaan Pencemaran 
atau Perusakan Lingkungan 
Hidup. “Memang perusa-
haan teh ini, izin nya sudah 
dikeluarkan oleh Walikota 
Sukabumi. Namun, saat ini 

berdasarkan pengaduan dari 
warga mengenai izin industri 
perusahaan tersebut, belum 
dilengkapi. Jadi mereka hanya 
punya Surat Izin Usaha Perda-
gangan (SIUP) dan surat izin 
gangguan atau HO saja, itu 
pun SIUP-nya perdagangaan 
bukan industri,” katanya. 

 Ia menambahkan, DLH 
bakal melakukan penanganan 
masalah ini. Terlebih sudah 
keluar izin industrinya. Izin 
industri itu harus dilengkapi 
dengan dokumen Surat Per-
nyataan Pengelolaan Lingkun-
gan (SPPL).

 Masih kata Martha, perusa-
haan teh tersebut, hingga saat 
ini belum terdata sebagai pe-
rusahaan industri. Sebab, yang 
sedang diawasi DLH adalah 
perushaaan yang memenuhi 
Tanda Daftar Industri (TDI). 
Ia juga menegaskan pabrik 
tersebut harus mengantongi 
SPPL dan dokumen lainnya 
sesuai dengan proses periz-
inan dan mekanisme yang 
sudah ditentukan. 

 “Bermula dari pengaduan 
masyarakat. Namun, setelah 
kami dalami ternyata perusa-
haan itu, belum ada izinnya. 
Jadi jika warga mendesak un-
tuk melakukan proses penu-
tupan, sudah jelas itu bukan 
kewenangan dari DLH, tetapi 
harus dilakukan dari dinas 
perizinan dan direkomenda-
sikan untuk mengeluarkan 
surat tembusan sesuai den-
gan Perda Nomor 3 kepada 
pihak Satpol PP untuk segera 
mengecek ke lapangan bers-
ama-sama,” katanya.

 Menanggapi hal tersebut, 

Sekertaris Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Sukabumi, Dody S men-
gatakan, perushaan teh ini, 
harus segera memperbaharui 
semua perizinannya dan ha-
rus disesuaikan dengan pe-
runtukannnya. Saat ini gudang 
harus disesuaikan. Selain itu, 
dirinya juga menyampaikan 
di depan anak pemilik pabrik. 

 “Tolong harus ada tindak 
lanjut dan ada pendekatan 
persuasif dengan masyara-
kat. Bukan hanya itu, pihak 
perushaaan juga harus segera 
menyelesaikan secara admin-
istrasi, karena permasalahan 
ini berhubungan dengan di-
nas perizinan,” katanya.

 Saat disinggung, mengenai 
adanya tuntutan warga yang 
mendesak agar perusahaan 
tersebut segera ditutup. Dirin-
ya mengaku, pihak DPMPTSP 
Kota Sukabumi harus bisa 
mencarikan solusi yang ter-
baik.  Karena, ia merasa pri-
hatin kepada sejumalah warga 
yang tengah menggantungkan 
hidupnya dengan cara bekerja 
di perusahaan tersebut. 

 “Perusahaan ini, memang 
tidak bisa dipungkiri telah 
menyalahi aturan dan berkai-
tan dengan sanksi aturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah. Jadi kalo perusahaan 
ini izinnya perdagangan su-
dah pas, tetapi kalo izinnya 
industri jelas salah. Intinya, 
untuk keinginan warga me-
nutup perusahaan, kami akan 
mengembalikan dengan ke-
hendak warga itu sendiri,” 
pungkasnya. (cr13/t)

 Salah seorang warga Kelura-
han Warudoyong RT 3/1, Johar 
Akbar (23) mengatakan, warga 
RW 1 sudah puluhan tahun 
menikmati polusi udara yang 
dikeluarkan oleh perusahaan 
teh tersebut. Selain itu, warga 
juga memprotes terkait proses 
pembangunan renovasi atap 
pabrik yang saat ini sedang 
dibangun. “Kami sebagai 
warga merasa terganggu den-
gan adanya aktivitas tersebut, 
karena setiap hari polusi yang 
dihasilkan oleh pabrik teh, 
jelas sangat berdampak ter-
hadap kesehatan warga seki-
tar,” jelas Johar kepada Radar 
Sukabumi.

 Ia mengaku, sebelumnya, 
warga telah mengirimkan 
surat pengaduan kepada Lu-
rah Warudoyong. Dengan 
harapan, pemerintah bisa 
menyikapi permasalahan 

tersebut dengan serius. 
 “Warga sudah beberapa kali 

mengadakan pertemuan rapat 
yang dihadiri juga oleh peja-
bat wilayah setempat terkait 
masalah ini. Tapi, tidak tahu 
kenapa hingga saat ini belum 
menemukan solusinya,” tan-
dasnya.  Menurut warga, saat 
pihak pemerintah dari kelu-
rahan melakukan pertemuan 
dengan pemilik perushaan 
teh, pihak perusahaan men-
gaku, bahwa mereka tidak 
mengoperasikan pabriknya. 
Tetapi, pihak perusahaan 
berdalih bahwa tempat terse-
but hanyalah berfungsi seb-
agai gudang.   “Namun, ke-
nyataannya pada 5 September 
2017 ketika waktu disambangi 
oleh pemerintah kecamatan 
dan kelurahan beserta warga 
setempat, pabrik itu masih 
beroperasi. Bahkan, jelas 
menghasilkan polusi udara,” 
bebernya.

 Selain itu, warga juga me-
nyesalkan dengan sikap pe-
rushaan yang menantang 
akan membeli semua wilayah 
yang terkena polusi pabriknya. 
Dengan adanya perilaku dan 
perkataan yang dianggap tidak 
menyenangkan ini, kata Jo-
har, warga langsung meminta 
bantuan untuk menyelesaikan 
masalah ini pada pihak kelu-
rahan. 

 “Tetapi pihak kelurahan 
menganggap bahwa pemilik 
pabrik sulit untuk dilakukan 
mediasi,” ucapnya.

 Keluhan serupa dilontarkan 
Marsudi (66) warga Warudoy-
ong, RT 1/1. Ia menyebutkan, 
kedatangannya ke kantor Ke-
lurahan Warudoyong tersebut, 
untuk menuntut keadilan 
kepada pihak pabrik. Setelah 
sekian lama warga merasakan 
dampak yang telah dikeluar-
kan oleh perusahaan tersebut 
hingga membuat pencemaran 

lingkuangan. Ia mengaku, ja-
rak rumahnya dengan pabrik 
tersebut hanya 1 meter alias 
berdampingan. Selain itu, 
warga menilai  perusahaan 
telah menyalahgunakan izin 
industri. “Sebab, yang dik-
etahui oleh warga perusahaan 
ini hanya mengantongi izin 
perdagangan. Padahal seha-
rusnya izin industri sesuai 
dengan operasinya,” sebutnya.

 Bahkan, jika pemerintah 
tidak segera bertindak dan 
tidak segera menutup pabrik 
tersebut, dirinya bersam warga 
lainnya mengancam bakal 
menutup paksa pabrik terse-
but.  “Jangan salahkan kami 
jika masyarakat yang bertin-
dak sendiri,” ancamnya.

 Ia merasa geram dengan 
sikap dan tingkah pemilik 
perusahaan terhadap warga 
sekitar. lantaran, perusahaan 
tidak komunikatif. Yang pada-
hal adanya penyalahgunaan 

Warga Desak Pabrik Teh Ditutup
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AUDIENSI : Puluhan warga RW 1 melakukan audensi dengan dinas terkait 
yang difasilitasi oleh Kelurahan Warudoyong
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Mutu Pendidikan Madrasah 
Harus Ditingkatkan 

SUKABUMI -- Puluhan guru ma-
drasah menghadiri Rapat Koordina-
si (Rakor) Dewan Perwakil Daerah 
(DPD) Persatuan Guru Madrasah 
(PGM) Indonesia Kabupaten Suka-
bumi yang diselenggarakan di Aula 
Kementrian Agama (Kemenag) Ka-
bupaten Sukabumi, kemarin (9/10). 
Hal tersebut, dilakukan selain untuk 
membahas program kerja juga seb-
agai ajang silaturahmi antar guru 
sehingga terjalin komunikasi yang 
baik. 

 Ketua Umum PGM Indonesia Ka-
bupaten Sukabumi, Fery Stiawan 
mengatakan, kegiatan yang baru 

pertama kali diselenggarakannya ini, 
untuk membahas peningkatan mutu 
pendidikan dan kesejahtraan guru 
madrasah di Kabupaten Sukabumi. 
“Alhamdulillah semua pengurus DPD 
PGM se-Kabupaten Sukabumi bisa 
menghadiri kegiatan ini,” kata Fery 
kepada Radar Sukabumi. 

 Fe r y  m e na m b a h k a n ,  d i r i n y a 
berkomitmen serta konsisten untuk 
terus mendorong peningkatan pen-
didikan madrasah dengan memper-
baiki yang kurang dan meningkatkan 
yang sudah baik menjadi lebih baik, 
sehingga madrsah mampu bersaing 
di era global saat ini. Dimana ma-
drasah harus menjadi harapan ma-
syarakat, baik secara kualitas maupun 
kuantitas. “Karena itu, pentingnya 
peningkatan kualitas guru dan pen-
ingkatan kesejahtraan guru madrasah 
sehingga hal itu dapat mendongkrak 
kualitas mutu pendidikan,” ujarnya.

 Sementara itu, Kepala kement-
erian Agama Kabupaten Sukabumi, 
Hilmy  Rivai  mengapresiasi Rakor 
tersebut. Menurutnya, Rakor ini harus 
terus dilakukan. Pasalnya, dengan ad-
anya koordinasi dapat meningkatkan 
silaturahmi agar kerjasama antar Ke-
menag dan DPD PGM bisa terjalin baik. 
“DPD PGM harus bisa menampung 
dan mempasilitasi para guru madrasah 
di Kabupaten Sukabumi dan harus 
meningkatkan kebersamaan untuk 
bisa meningkatkan mutu pendidikan,” 
tuturnya.

Menurut Hilmy, DPD PGM ini harus 
bisa meningkatkan koordinasi dengan 
semua elemen. Sebab, organisasi terse-
but relatif maka butuhnya komunikasi 
dan belajar kepada organisasi lain yang 
sudah berdiri lama semisal PGRI mau-
pun Koni. “Karena dengan komunikasi 
yang baik untuk bahan kemajuan DPD 
PGM ke depan,” pungkasnya. (Cr16/e)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

RAPAT KOORDINASI: Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi, Hilmy Rivai saat menghadiri Rakor di Aula 
Kemenag Kabupaten Sukabumi.

Ratusan Guru 
Madrasah Kabsi 

Hadiri Rakor

Milad, PGSD UMMI Gelar Lomba Fashion show
SUKABUMI-– Memperin-

gati hari jadinya, Himpunan 
Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (Prodi PGSD) meng-
gelar perlombaan fashion 
show tingkat Sekolah Dasar 
se-Kota dan Kabupaten Suk-
abumi di Lapangan Utama 
Gedung Barchoya Mansur 
UMMI, belum lama ini. 

 Kegiatan yang merupakan 
tahun ketiga ini ,  dibuka 
langsung Wakil  Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi. 
Adapun dalam perlombaan 

tersebut, pihak panitia men-
gangkat tema seribu satu 
dongeng dengan menggu-
nakan bahan bekas sebagai 
konstum yang digunakan 
peserta.  

Ketua Himpunan PGSD, 
Aidah Ananta mengatakan, 
lomba fashion show kali ini 
dikemas berbeda. Pasalnya, 
busana yang dipakai harus 
mengandung unsur kreati-
fitas yaitu dengan mendaur 
ulang barang yang tidak ber-
guna sehingga memiliki nilai 
jual. “Lomba fashion show 

ini sangat diminati kalan-
gan pelajar, apalagi mereka 
tampilpenuh percaya diri 
dengan berlenggok didepan 
banyak orang,” kata Aida ke-
pada Radar Sukabumi.

 Diakui dia, tentunya hal 
ini menjadikan edukasi un-
tuk para pelajar, sehingga 
bisa memanfaatkan barang 
yang sudah tidak terpakai 
menjadi sesuatu yang ber-
ni lai  j ika  diolah dengan 
baik dan penuh kreativitas. 
S e b a b  i t u ,  l o m b a  f a s h -
ion show dengan mend-

aur ulang kembali barang 
yang sudah tidak terpakai 
diharapkan bisa menum-
buhkan kesadaran untuk 
lebih mencintai lingkun-
gannya. “Ada lima kriteria 
yang dinilai pada perlom-
baan tersebut diantaranya, 
penampilan,  kreativi tas, 
k e u n i k a n ,  b u s a n a  d a n 
ekspresi,” paparnya.

 Mahasiswa PGSD semeter 
l ima ini berharap, PGSD 
UMMI menjadi  program 
studi yang mampu bersaing 
dengan program studi lain-

nya. Selain itu, semua dosen 
bisa terus mendorong keber-
samaan. Menurut Aida, se-
lain pelombaan fashionshow, 
berkarya tiga pihaknya juga 
akan menggelar rangkaian 
lomba Palang Merah Remaja 
(PMR) tingkat madya dan 
wira yang rencana akan dis-
elenggarakan pada Minggu 
15 Oktober 2017 mendatang. 

“Mudah-mudahan dengan 
adanya kegiatan ini bisa me-
ningkatkan krativitas pelajar 
dan meningkatkan kekom-
pakan,” pungkasnya. (Cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

SEREMONIAL: Sejumlah pelajar SD saat mengikuti lomba fashion show yang diadakan prodi PGSD.

Guru Madrasah Harus Jadi Rujukan 

Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag

11 Bahasa Daerah Punah, 
4 Berstatus Krisis

Melihat Ratusan 
Riset Anak Negeri 

JAKARTA-- Indonesia Science Expo (ISE) 
2017 yang diselenggarakan pada 23-26 Ok-
tober 2017 di Balai Kartini di Jakarta, akan 
menampilkan ratusan riset anak negeri.

 Ketua ISE 2017 Laksana Tri Handoko 
mengatakan ISE akan menampilkan hasil 
riset peneliti baik kementerian dan lem-
baga negara, perguruan tinggi, Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan 
industri. “Melalui pameran ini kami ingin 
memasyarakatkan apa yang telah dilakukan 
peneliti Indonesia dalam bidang riset dan 
manfaatnya bagi masyarakat luas,” kata dia 
saat konferensi pers di Jakarta, belumlama 
ini.

 Handoko mengatakan LIPI ingin agar 
hasil riset tersebut dapat dirasakan man-
faatnya oleh masyarakat baik jangka pendek 
hingga jangka panjang. ISE yang diseleng-
garakan kedua kalinya ini memiliki tiga 
konsep utama yaitu Science for Science, 
Science for Scientifi c Community dan Sci-
ence for Stakeholders.

 Sceince for Science adalah kontribusi LIPI 
dalam perkembangan ilmu pengetahuan 
melalui perbaruan teori atau metode, hasil-
hasil temuan baru, dan karya tulis ilmiah 
yang bereputasi.

 Kemudian, Science for Scientifi c Com-
munity merupakan kontribusi LIPI dalam 
mencerdaskan bangsa lewat kebermanfaatan 
dari hasil-hasil risetnya. Terakhir Science 
for Stakeholder adalah kontribusi LIPI bagi 
kebijakan negara dan masyarakat melalui 
pemberian nilai tambah, arah kebijakan, 
dan perubahan pola kerja bagi kehidupan 
berbangsa lewat hasil-hasil risetnya.

 Pelaksana Tugas Kepala LIPI Bambang 
Subiyanto mengatakan penyelenggaraan 
ISE kali ini sebagai upaya meningkatkan 
apresiasi pemerintah akan pemanfaatan 
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
landasan kebijakan. “Kami ingin mening-
katkan apresiasi pemangku kepentingan, 
terutama pihak swasta sehingga mereka 
mau memanfaatkan iptek untuk pengem-
bangan dunia usaha,” kata dia. (net)

BOGOR -- Guru madrasah harus 
menjadi rujukan masyarakat dalam 
kehidupan beragama, menjadi te-
ladan dalam perilaku, referensi dan 
tempat bertanya bagi masyarakat. 
Untuk itu guru tidak boleh berhenti 
belajar dan ilmunya harus didialog-
kan dengan realitas yang ada di ma-
syarakat. “Guru harus beraktualisasi 
dan berinteraksi dengan realitas 
yang berkembang di masyarakat,” 
kata Dirjen Pendidikan Islam  Ke-
menterian Agana, Kamaruddin 
Amin saat membuka kegiatan Pe-
nyusunan Kisi-Kisi Ujian Madrasah 
di Bogor, belum lama ini.

 Dikatakan Dirjen, kualitas ma-
drasah akan meningkat melalui 
setidaknya dua ha. Pertama, ke-
mampuan madrasah memproduksi 
lulusan yang cerdas dan berakhlak 
mulia. Kedua, guru yang mampu 
berinteraksi dengan perkemban-
gan masyarakat. “Untuk itulah guru 
harus serius dan sungguh-sungguh 
mendidik siswanya secara pro-
fesional. Guru harus senantiasa 
mengembangkan kapasitas diri. 
Guru akan selalu dikenal dan diingat 
karena karyanya, yaitu karya meny-
iapkan peserta didik yang cerdas 
dan berakhlak serta karya tulisan 
yang berbasis pengalaman sebagai 
refl eksi,” ucapnya.

 Menurutnya, sejauh ini, guru 
kurang mengaktualisasikan dirinya 
dengan menulis dari apa yang 
dialami, dilakukan dan diajarkan. 
Guru-guru kita masih belum percaya 
diri untuk menulis. “Ke depan, guru 
harus mampu merefl eksikan pen-
galaman otentiknya dengan menu-
lis, supaya dirujuk dan menjadi 
referensi dalam dunia  pendidikan,” 
ucapnya.

 Dirjen memberikan ilustrasi, men-
gapa kita dapat belajar dari apa yang 

terjadi di Finlandia. Mengapa guru-
guru di sana terhormat, guru-guru 
di Finlandia mengaktualisasikan 
diri dengan menulis dan berinter-
aksi dengan masyarakat. “Padahal, 
aktualisasi diri guru-guru madrasah 
di Indonesia lebih luas dan lebih 
mudah. Karena dalam persepsi 
masyarakat, guru madrasah berkait 
langsung maupun tidak langsung 
dengan kehidupan beragama di 
masyarakatnya. Inilah tantanga guru 
kita,” katanya.(net)

JAKARTA  – 11 bahasa daerah di In-
donesia sudah punah dengan t idak 
didapatinya orang yang menggunakan-
nya lagi. Selain itu, ada empat lainnya 
berstatus krisis atau sangat terancam.

 It u  b e rd a s a r k a n  d a t a  Ke m e n d i k-
bud.  Terkait  i tu,  Kepala  Badan Ba-
hasa Kemendikbud Dadang Senendar 
mengatakan tahun lalu Kemendikbud 
melakukan kaj ian vi tal isasi  bahasa 
daerah.  Kajian ini  untuk mengukur 
daya hidup bahasa daerah saat  ini . 
“Hasilnya ada 67 bahasa yang perlu 
dapat perhatian,” katanya di Jakarta, 
belum lama ini.

 Hasil dari vitalisasi itu, kondisi daya 
hidup bahasa daerah dikelompokkan 
dalam beberapa jenis. Yang mempri-
hatinkan adalah ada sebelas bahasa 
daerah yang bestatus punah.

 Kemudian ada empat yang kritis, 17 
bahasa daerah terancam punah, dua 
mengalami kemunduran,  14 bahasa 
stabil tapi terancam punah, dan tera-
khir 19 bahasa berstatus aman. “Kita 
tidak bisa banyak-banyak melakukan 
kajian vitalitas bahasa daerah. Karena 
anggara terbatas,” jelasnya.

 Menurut Dadang ada beberapa pe-
n y e b a b  k e p u n a h a n  b a h a s a  d a e ra h. 
Mulai dari penutur aslinya berkurang 
secara alamiah karena meninggal.

Kemudian juga karena adanya ben-
cana alam yang menghabiskan satu 
komunitas adat tertentu.

 Kaw in campur,  menur ut  Dadang, 
j u g a  b i s a  m e m b u a t  b a h a s a  d a e ra h 
punah. Misalnya kawin antara orang 
Ja w a  d e n g a n  B a t a k ,  j a r a n g  s e k a l i 
anaknya diajari  bahasa daerah Jawa 
dan Batak sekaligus. “Idealnya diajari 
kedua-duanya,” tutur dia. Faktor lain-
nya adalah munculnya anggapan dari 
mayarakat sendiri bahwa bahasa dae-
rah tidak penting.

 Kepala Pusat Pembinaan (Kapusbin) 
Badan Bahasa Kemendikbud Ghufron 
Ali Ibrahim mengatakan ada beberapa 
cara untuk melestarikan bahasa dae-
rah. “Supaya tidak punah,” jelasnya.

 Seperti  pembuatan kamus bahasa 
daerah, pelatihan bahasa daerah, dan 
memasukkan bahasa daerah sebagai 
muatan lokal. Ghufron berharap ma-
syarakat  tetap melestar ikan bahasa 
daerah. Ada sejumlah kendala dalam 
pelestarian bahasa daerah.

 Diantaranya adalah 50 persen lebih 
bahasa daerah ada di wilayah Indonesia 
bagian barat. Selain itu ada sejumlah 
bahasa daerah yang penuturnya tersisa 
sedikit. Contohnya adalah bahasa daerah 
Ibo di Maluku yang tinggal empat orang 
penuturnya. (wan/jpg/pojoksatu)
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Gedung DPRD 
Kota Bogor Wah

BOGOR - Pembangunan 
gedung DPRD Kota Bogor di 
Jalan Pemuda terus dikebut. 
Nantinya, para wakil rakyat 
bakal menikmati fasilitas 
dari gedung yang anggar-
annya mencapai Rp72,7 mi-
liar itu.  Namun sayangnya, 
gedung yang direncanakan 
rampung awal tahun tak 
bisa langsung digunakan 
lantaran sekretariat DPRD 
perlu waktu untuk meleng-
kapi mebeler dan fasilitas 
penunjang lainnya.

 Dalam kontrak kerja de-
ngan PT Tirta Dhea Ad donics 
Pratama, pembangunan 
gedung harus selesai akhir 
tahun ini. Saat ini progres 
pembangunan gedung ter-
sebut sudah mencapai 80 
persen. Targetnya pada akhir 
2017 Dinas Perumahan dan 
Pemukiman (Disperumkim) 
akan menyerahkan kunci 
kepada Sekretariat DPRD 
(Setwan).

 Kepala Disperumkim Kota 
Bogor Boris Darurasman 
mengatakan, pihaknya terus 
mempercepat pembangun-
an agar gedung tersebut 
segera digunakan. Pemba-
ngunan gedung ditargetkan 
selesai akhir tahun, sehingga 
pada 2018 gedung tersebut 
dapat digunakan. "Pemba-
ngunannya sudah 80 per-
sen dan mudah-mudahan 

cepat selesai," kata Boris, 
Senin(9/10).

 Dalam proses pemba-
ngunan gedung tersebut, 
Boris mengaku tidak me-
nemui kendala. Jika dalam 
pembangunan tersebut ber-
jalan lancar, pihaknya akan 
melakukan serah terima 
gedung tersebut kepada 
setwan. "Memang pem-
bangunannya di kita. Jika 
sudah selesai kita langsung 
serahkan gedung tersebut," 
terangnya.

 Sementara itu, Sekretaris 
DPRD Kota Bogor Dwi Ro-
man Pudjo menjelaskan, 
meski selesai dibangun awal 
2018, gedung tersebut be-
lum dapat digunakan lang-
sung karena harus membeli 
sejumlah mebeler untuk 
anggota DPRD. "Kita belum 
punya mebeler, nanti harus 
diisi dulu," paparnya. Dwi 
memperkirakan gedung 
tersebut dapat diisi pada 
per tengahan 2018, setelah 
se jumlah peralatan di ge-
dung yang berdiri di atas 
lahan 13,540 meter persegi 
tersebut lengkap. 

"Kalau awal tahun lang-
sung digunakan sepertinya 
cukup sulit, karena belum 
ada perlengkapan. Setidak-
nya pertengahan tahun ge-
dung tersebut dapat diguna-
kan," tandasnya. [nif]

Polda Periksa 
Dedi Senin Depan
BANDUNG - Ketua DPD 

Partai Golkar Jawa Barat 
Dedi Mulyadi akan segera 
dimintai keterangannya 
oleh Polda Jabar terkait ka-
sus SK DPP Golkar tentang 
penetapan balon gubernur 
Jabar yang diduga palsu 

alias abal-abal. Polda Jabar 
sendiri telah mengirimkan 
surat panggilan kepada 
Bupati Purwakarta tersebut. 
"Surat panggilan untuk Dedi 
Mulyadi sudah kami kirim 
minggu lalu. Kami meminta 
yang bersangkutan untuk 

datang Senin(16/10)," kata 
Kasubdit II Ditreskrimsus 
Polda Jabar AKBP Handrio 
saat dihubungi wartawan, 
Senin(9/10). Handrio me-
nambahkan, pihaknya be-
lum menerima konfirmasi 
dari Dedi Mulyadi. "Belum 

ada konfi rmasi beliau (De-
di,red) datang atau tidak," 
tandasnya. Diberitakan se-
belumnya, DPD Golkar Jabar 
melalui biro hukumnya mela-
porkan kasus penyebaran su-
rat penetapan Ridwan Kamil 
sebagai bakal calon Gubernur 

Jabar ke Polda Jabar pada Se-
nin (25/9) lalu dengan nomor 
laporan LP B/871/IX/2017/
JABAR. Surat tanpa nomor, 
tanggal dan cap yang ditanda 
tangani oleh Setya Novanto 
dan Idrus Marham itu diduga 
palsu. [nif]

Ribuan Bibit Tanaman dan 
Ikan Dibagikan Gratis

BANDUNG - Program Kampung Berkebun 
di kota Bandung sudah mulai sejak tahun 
2014. Sejak diluncurkan, program ini cukup 
berhasil dan sukses dan bertambah variatif. 
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Per-
tanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, 
Elly Wasliah usai acara pembukaan festival  
Bandung Agri Market (BAM) 2017 di Jalan 
DR. Ir. Sukarno, Minggu (8/10)

 BAM 2017 juga diselenggarakan sebagai 
rangkaian untuk memperingati hari jadi 
Kota Bandung ke-207 dengan menampilkan 
30 stand yang diisi oleh kelompok kampung 
berkebun dari RW terpilih se-Kota Bandung.

 Dalam kegiatan ini juga dibagikan kepada 
masyarakat secara gratis berbagai jenis bibit 
tanaman, 207 bibit strawberry, 207 bibit 
pisang cavendish, 207 bibit seledri, selain 
itu juga dibagikan diberikan 207 benih ikan, 
207 cup telur puyuh, 207 cup minuman 
rumput laut dan 207 botol pestisida nabati. 
"Angka 207 dari setiap jenis yang dibagikan 
merupakan simbol kegiatan BAM ketiga ini 
merupakan bagian rangkaian dari hari jadi 
Kota Bandung ke-207, di setiap pembelian 
minimal Rp.25.000 juga akan mendapatkan 
satu bibit tanaman produtif secara gratis 
yang kita sediakan sebanyak 207 pohon," 
pungkas Eli

 Selain menampilkan berbagai jenis tanam-
an dalam kesempatan tersebut dilaksanakan 
juga sosialisasi Gerakan Minum Susu dan 
Telur kepada 12.800 siswa SD di Kota Ban-
dung. [nif ]

Terancam Hukuman 
Seumur Hidup

BOGOR - Diduga melakukan pembunuhan 
berencana, terhadap istrinya yang juga pe-
gawai BNN, Muhammad Akbar alias Abdul 
Malik Azis terancam hukuman seumur hidup. 
Kapolres Bogor AKBP Andi M. Dicky menga-
takan pelaku dikenakan pasal berlapis. Ia 
diduga melakukan pembunuhan berencana, 
menghalang-halangi penyidikan, dan me-
nyembunyikan barang bukti berupa senjata 
api. "Pembunuhan berencana dan menyem-
bunyikan senjata api akan memberatkan 
tersangka," kata dia, Senin(9/10).

 Karena perbuatannya melakukan tindak 
pembunuhan, tersangka Azis sudah pasti 
akan dijerat dengan pasal 340 KUHP. Pasal 
tersebut mengatur perihal hukuman atas 
pembunuhan berencana. Selain itu, dia juga 
dijerat Pasal 338 KUHP. "Dari pasal berlapis 
ini ancaman hukumannya kalau diakumulasi 
bisa seumur hidup," tandasnya. [nif ]

TNI dan Warga Bersihkan Sungai Citarum
BANDUNG - Jelang musim 

penghujan, Koramil 0915/
Cililin bersama komponen 
masyarakat melakukan ber-
sih-bersih Sungai Citarum. 
Sungai Citarum yang meru-
pakan sungai terpanjang di 
Jawa Barat adalah merupa-
kan bagian dari peradaban 
nasional yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak. 
Dampak dari terjadinya 
pencemaran Citarum akan 
menjadi sangat serius karena 
selain menyebabkan banjir 
juga akan menjadi polusi 
serius akibat dari

berbagai limbah termasuk 
kimia beracun dari industri 
yang sangat berbahaya bagi 
kehidupan masyarakat se-
kitarnya.

 Kondisi kritis yang ter-
jadi saat ini perlu segera 

ditangani secara serius oleh 
semua kalangan dengan ber-
bagai macam cara, mulai dari 
dibuatnya program kegiatan 
karya bakti pembersihan 
sungai, dilaksanakannya 

seminar tentang kebersih-
an citarum, dibentuknya 
komunitas-komunitas yang 
berbasis pembersihan sungai 
citarum, dan lain sebagainya.

 Salah satu kegiatan  yang 

mendukung dalam pemulih-
an Sungai Citarum tersebut 
adalah kegiatan "Karya Bakti 
Pembersihan Citarum" yang 
dilaksanakan Minggu(8/10) 
di Jempatan BBS Kp. Ba-
bakan Sari  Rt/Rw.01/03 
Ds.Cipatik Kec.Cihampelas 
- Kabupaten Bandung Barat 
Kerjasama dengan Ecovilage.

 Pada kegiatan karya bak-
ti ini dengan mengambil 
tema "Kita Jaga Alam, Alam 
Jaga Kita" dan merupakan 
perpaduan antara kegiatan 
Citarum Bestari yang dilak-
sanakan oleh TNI dengan 
kegiatan Ecovilage.

 Dandim 0609/Kabupa-
ten Bandung Letkol Arh A. 
Andre Kurniawan melalui 
Danramil Cililin Kapten Inf 
M. Erwin. M mengatakan, 
personil yang diturunkan 

pada legiatan ini lebih ku-
rang 225 org terdiri dari ang-
gota Koramil 0915/Clln 20 
orang, Polsek Clln  1 orang, 
Kecamatan Cihampelas 3 
orang, Aparat desa Cipatik  
6 orang dan Ecovilage 140 
orang berasal dari Ds.Pataru-
man, Ds.Cipatik, Ds.Citapen, 
Ds.Mekarmukti, Ds.Selacau, 
Ds.Cangkorah dan Ds.Giria-
sih), Karang Taruna Ds.Cipa-
tik 10 orang, Mahasiswa Um-
win  5 orang dan Masyarakat 
40 orang. "Kegiatan yang 
dilaksanakan diantaranya 
Pembersihan sampah dan 
rumput bantaran Sungai 
Citarum, pengangkutan sam-
pah, pembuatan taman dan 
pendekatan kepada home in-
dustri penghasil limbah dari 
Pabrik tahu dan pemotongan 
ayam," tandasnya. [nif]

Kader Ansor Sukses 
Jadi Ketua Parpol

PURWAKARTA  -  Gerakan 
Pemuda (GP) Ansor Kabupaten 
Purwakarta menghibahkan ka-
der terbaiknya untuk berkhid-
mat di partai politik (parpol). 
H Budi Sopani Muplih yang 
telah ditetapkan sebagai Ketua 
DPC PPP Purwakarta perbulan 
April 2017 melalui SK 022/SK/
DPW/C/IV/2017, hari ini dia sah 
memundurkan diri dari jabatan 
ketua GP Ansor Purwakarta.

 Ini karena dalam Peraturan 
Organisasi (PO) GP Ansor terda-
pat pasal yang tidak memperbo-
lehkan ketua Ansor merangkap 
jabatan ketua  organisasi lain 
termasuk ketua parpol. "Betul, 
kami pengurus PC GP Ansor 
Purwakarta menghibahkan ka-
der terbaik kami sahabat H Budi 
Sopni Muplih untuk berkhidmat 
di partai politik," kata Awenk 
Wahyudin, Sekretaris PC GP 
Ansor Purwakarta, Senin (9/10).

 Dia menjelaskan, sebelumnya 
Budi merupakan ketua PC GP 
Ansor Purwakarta masa khidmat 
2016-2020. Namun dalam per-
jalnnnya saat menjabat sebagai 
ketua Ansor Purwakarta, Budi 
dipercaya untuk menjadi pucuk 
pimpinan DPC PPP Purwakarta.

 Karena ketentuan yang ada 

dalam peraturan GP Ansor tidak 
membolehkan rangkap jabatan 
ketua, ia dengan penuh keren-
dahan hati memundurkan diri 
dari jabatannya sebagai ketua 
GP Ansor Purwakarta. Dalam 
mekanismenya, Ansor Purwa-
karta sudah melaksanakan rapat 
pleno pengesahan pemunduran 
diri dan penetapan Ketua Pjs 
PC GP Ansor Purwakarta yang 
dilaksanakan Minggu 8 Oktober 
2017 malam tadi. "Saya sangat 
hormat, beliau pimpinan yang 
taat aturan. Dan kami secara 
kelembagaan di GP Ansor Pur-
wakarta, mewakafkan sahabat 
Budi Sopani Muplih untuk ber-
juang mempertahankan aswaja 
dan membangun Purwakarta 
melalui lembaga yang saat ini 
beliau pimpin," jelasnya.

 Sebagai bentuk penghargaan 
sambung Awenk, Budi Sopani 
Muplih akan direkomendasikan 
untuk ditempatkan di posisi 
Ketua Dewan Penasehat PC GP 
Ansor Purwakarta yang diper-
bolehkan dalam PO GP Ansor. 
"Kalau penasehat boleh rangkap 
jabatan. Kami akan rekomen-
dasikan beliau sebagai ketua 
dewan penasehat PC GP Ansor 
Purwakarta," pungkasnya. [nif]

2018, Bandung Barat Bebas Rabies
BANDUNG - Pemerintah Kabupaten 

Bandung Barat menargetkan dae-
rahnya bebas rabies pada 2018. Hal 
itu dikatakan Bupati Bandung Barat 
Abubakar pada peringatan Hari Rabies 
Sedunia di Kompleks Pemkab Bandung 
Barat, Ngamprah, Minggu (8/10/2017). 
"Kenapa kami optimistis, karena kami 
telah melakukan sosialisasi kepada ma-
syarakat mengenai ancaman rabies ini. 
Lalu, ini juga sudah didukung SDM dan 
sarana infrastruktur," katanya.

 Abubakar mengungkapkan, in-
frastruktur penunjang pencegahan 
rabies tersebut di antaranya dengan 
keberadaan rumah sakit hewan di 
Cikole, Lembang yang dibangun 
Pemprov Jabar. Selain itu, Pemkab 
Bandung Barat juga membangun UPT 
Kesehatan Hewan di Gununghalu. 
Dengan adanya fasilitas tersebut, dia 
berharap agar Bandung Barat bebas 
rabies pada tahun depan. "Walau-
pun pemerintah pusat menargetkan 
bebas rabies pada 2020, tapi khusus 
Bandung Barat kami yakin 2018 sudah 
bebas rabies," katanya.

 Sementara itu, peringatan Hari Rabies 
Sedunia kemarin juga dimeriahkan 
dengan sejumlah stand dari Dinas 
Perikanan dan Peternakan KBB. Di an-
taranya, stan pemeriksaan anjing dan 
kucing untuk memastikan bebas rabies. 

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan 
kehadiran artis Matt Drajat, pemeran 
Kang Komar dalam sinetron Preman 

Pensiun.
 Kepala Dinas Perikanan dan Peterna-

kan KBB Undang Husni Tamrin menga-
takan, sejauh ini belum ada kasus rabies 
yang menular kepada manusia di KBB. 
Namun, antisipasi tetap dilakukan, di 
antaranya dengan eliminasi anjing liar 
dan pemberian vaksin rabies. "Kasus 
orang yang digigit anjing memang 
selalu ada setiap bulan. Namun, tidak 
berpenyakit rabies. Korban gigitan 
anjing juga langsung mendapatkan 
perawatan," ujarnya.

 Undang menuturkan, saat ini popu-
lasi anjing dan kucing di KBB sekitar 
4.500 ekor. Jumlah itu belum terma-
suk hewan liar yang tidak diketahui 
pemiliknya. Dia mengakui, anjing liar 
banyak tersebar di berbagai daerah di 
KBB. Pemusnahan anjing liar dilakukan 
untuk mencegah potensi menularnya 
rabies kepada manusia. "Memang be-
resiko juga mengeliminasi anjing liar 
ini, sebab tahu-tahu ada yang mengaku 
sebagai pemiliknya. Namun, ini sebagai 
langkah antisipasi tersebarnya rabies," 
tuturnya.

 Diketahui, rabies adalah penyakit 
infeksi tingkat akut pada susunan saraf 
pusat yang disebabkan virus rabies. Pe-
nyakit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat 
ditularkan dari hewan ke manusia. 

Sementara virus rabies ditularkan 
kepada manusia melalu gigitan hewan, 
seperti anjing, kucing, kera, rakun, dan 
kelelawar. [jar]
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THE PALLADIUM

DI dunia yang serbadigital ini, 
sadar nggak sih bahwa tulisan 
tangan mulai ”memudar’’? Yap, 
handwriting mulai tergantikan oleh 
typewriting. Padahal, tulisan 
tangan seseorang menyimpan 
sejumlah misteri loh. Salah 
satunya, kepribadiannya.

SEBAGAI penunjang 
penampilan, make-up 

selalu mewakili taste dan 
style orang yang 

memakainya. Nah, kayak 
apa sih make-up style 

favoritmu? Alat make-up 
apa aja yang biasa kamu 

pakai? Share foto dan 
ceritamu! Sepuluh Zetizen 

beruntung bakal 
mendapatkan lip cream 

keren dari 
@val.valeriethomas. 

FIND MORE ON:

zetizen.com

JUMLAH RESPONDEN 1.037 ORANG. POLLING DILAKUKAN DI 34 PROVINSI, 
MULAI ACEH HINGGA JAYAPURA. SAMPLING ERROR 4,5 PERSEN.16%SMP 78%SMA 6%KULIAH 

59%
41% 28%

Jenis 
kelamin

Usia
66%16–18 tahun12–15 tahun 6%19–20 tahun

Pendidikan Cewek
Cowok 

PROFIL 
RESPONDEN

TULISAN 
TANGAN 
MAKIN 
PUNAH

KEBERADAAN teknologi emang memudahkan 
beberapa aktivitas yang dulu dilakukan manual. 
Salah satunya, menulis. Kalau dulu tulisan tangan 
adalah hal yang sangat penting, terutama untuk 
para murid, sekarang udah berbeda. Ujian sekolah 
digantikan dengan CBT (computer based test), 
catatan pelajaran digantikan dengan foto papan 
tulis, sampai tugas sekolah pun digantikan dengan 
hasil print maupun e-mail.

FYI, manusia menulis dengan tangan sejak 
3.200 SM loh. Awalnya, tulisan yang dibuat 
berbentuk piktograf atau simbol-simbol di dinding 
gua. Pada abad ke-7 SM, simbol-simbol tersebut 
berkembang menjadi alfabet yang bersifat universal. 
Dulu, tulisan tangan emang punya peran penting 
untuk komunikasi, membaca kepribadian, hingga 
kesenian. Pernah coba tanya mama papamu 
gimana mereka berkomunikasi sebelum ada 
telepon? Yap, mereka pasti berkomunikasi lewat 
surat yang ditulis dengan tangan.

Sayangnya, eksistensi tulisan tangan yang dulu 
dibutuhkan kian memudar. Adanya laptop, handphone, 
tablet, serta aplikasi di dalamnya bikin orang lebih 
nyaman mengetik daripada menulis. Hal itu dibuktikan 
dengan hasil polling yang dilakukan tim Zetizen.

Sebanyak 38 persen Zetizen memprediksi tulisan 
tangan segera digantikan ketikan digital. Salah satu 
Zetizen yang mulai meninggalkan tulisan tangan 
adalah Neysa Feralda, mahasiswa Universitas Airlangga. 
Di kampusnya, dosen-dosen lebih sering mengajar 
dengan menggunakan slide persentasi.

Karena dituntut mencatat dengan cepat, Neysa 
akhirnya lebih memilih memfoto slide daripada 
mencatatnya di buku. ”Kalau mencatat itu lama, 
keburu dosennya ganti slide. Jadi, aku foto aja. 
Daripada mencatat, ngefoto slide dosen lebih jelas 
dan nggak bikin salah paham,” jelas Neysa.

Berbeda dengan Neysa, Rafi Kurnia, Zetizen asal 
SMAN 16 Surabaya, mengakui, kebiasaan menulisnya 
hilang karena tuntutan dari sistem di sekolahnya. 
”Semua tugas di sekolah kebanyakan udah tinggal 
ketik dan print atau langsung kirim e -mail kepada 
guru,” ujar Rafi. Menurut dia, mengetik emang 
cenderung lebih praktis dan nggak bikin capek 
seperti tulisan tangan.

Well, kepraktisan dan kecepatan emang jadi 
alasan para Zetizen memilih mengetik atau memfoto 
daripada menulis. Selain itu, menurut 14 persen 
Zetizen, penyimpanan hasil ketikan atau foto emang 

lebih mudah. Nggak perlu lagi bawa buku 
berat-berat karena semua catatan udah 

ada di handphone.
Teman mau lihat catatan? 

Tinggal kirim foto atau hasil 
ketikan via medsos atau 
e-mail, beres. Nggak heran, 

tulisan tangan yang 
konvensional dinilai hanya 

menjadi beban.
Lunturnya tulisan tangan 

ternyata nggak cuma terjadi di 
negara kita yang punya banyak 

aksara. Cambridge University bahkan 
berencana menggantikan semua 

handwritten exam menjadi ujian 
berbasis laptop. ”Dari tahun ke tahun, 

pihak universitas harus susah payah 
membaca tulisan tangan mahasiswa. Hal 

itu terus menjadi masalah,” ujar Dr Sarah 
Pearsall, dosen History Department Cambridge 

University dikutip dari The Telegraph.
Nah, kalau menurutmu, perlu nggak sih tulisan 

tangan tetap dilestarikan? (rzk/c25/als)

KALI ini Zetizen mau mengajakmu 
berpikir kritis nih. Saat pertama masuk 

bangku sekolah, apa sih yang kali 
pertama kamu pelajari? Kalau 

jawabanmu menulis, it means tulisan 
tangan adalah salah satu faktor 

penting dalam pembelajaran. Tapi, 
dengan makin majunya zaman, tulisan 

tangan justru ditinggalkan dan 
digantikan dengan ketikan atau foto 

digital. Nah, kira-kira sepenting apa sih 
tulisan tangan itu? (may/int/c22/als)

TINGKATKAN KEMAMPUAN OTAK
’’Menulis itu bukan hanya tangan 

yang bergerak, tapi otak juga ikut 
berpikir demi memahami konsep 

apa yang akan ditulis,’’ ujar Pauline 
Pantauw MPsi, psikolog klinis. Bukan 
hanya itu, menulis tangan juga dapat 

meningkatkan perkembangan 
neuron di otak, melatih kemampuan 

koordinasi tangan dan jari, hingga 
melatih daya ingat.

’’Orang yang terbiasa menulis 
tangan punya kemampuan persepsi 

daya ruang yang baik,’’ ujar Syibly 
Avivy A. Mulachela MPsi CMHA, 

founder Grafologi Indonesia.

ANALISIS KARAKTER DAN BAKAT
Hal lain yang perlu dipertimbangkan 
sebelum tulisan tangan benar-benar 

luntur adalah kegunaanya dalam 
grafologi. Grafologi merupakan ilmu 

tentang mendapatkan gambaran 
soal potensi, bakat, hingga 

hambatan seseorang melalui 
analisis tulisan tangan. ’’Grafologi 

biasanya diaplikasikan dalam 
rekrutmen perusahaan, penjurusan 

pendidikan, atau untuk melihat 
potensi keselarasan seseorang 
dengan pasangan,’’ ujar Avivy.

ALAT BERSOSIALISASI
Emang sih, medsos bikin proses 

komunikasi dan sosialisasi jadi lebih 
mudah dan cepat. Tapi, nggak 

berarti tulisan tangan kehilangan 
perannya sebagai alat bersosialisasi. 

’’Semakin banyak seseorang 
menguasai alat komunikasi, semakin 

mudah dia mengaktualisasikan 
dirinya dalam bersosial,’’ ujar Avivy. 

Apalagi, bagi beberapa orang 
berkebutuhan khusus, menulis bisa 

jadi satu-satunya alat komunikasi 
yang dia miliki. So, masih ingin 

mempertahankan atau 
meninggalkannya?

ALASAN TULISAN TANGAN 
BAKAL DITINGGALKAN 
MENURUT ZETIZEN 
(3 tertinggi):

Mengetik lebih cepat dibagikan 
kepada orang lain 33%

Tulisan tangan sulit diedit kayak 
ketikan 27%

Menulis memakan banyak 
waktu 27%

LAYOUT: RAMA/ZETIZEN TEAM

38 persen Zetizen memprediksi 
tulisan tangan punah.

SUPPORTED BY:

SEBANYAK 34 Alpha Zetizen of the Year telah 
terpilih. Ada beragam aksi positif yang mereka lakukan 
pada berbagai bidang. Khusus bidang pendidikan, 
total terdapat 7.930 aksi yang tercatat. Inilah 6 di 
antara 12 Alpha Zetizen of the Year yang terpilih 
dengan aksi positif dari bidang pendidikan, 
mengungguli ribuan aksi lainnya. Emang apa aja sih 
yang mereka lakukan? (nen/c22/fhr)

REKAP AKSI POSITIF ALPHA ZETIZEN OF 
THE YEAR BIDANG PENDIDIKAN (PART 2)

Era globalisasi nggak bisa kita hindari. Ke depan, para 
pelajar Indonesia mungkin harus bersaing dengan para 
pelajar asing. Karena itu, bahasa asing, khususnya Inggris, 
penting bagi anak-anak zaman sekarang. Ternyata, ada 
juga Alpha Zetizen of the Year yang berupaya 
menyadarkan hal tersebut kepada masyarakat loh.

MENYADARKAN PENTINGNYA BAHASA ASING

Di Indonesia, banyak anak yang belum tersentuh 
pendidikan layak. Terutama mereka yang hidup di 

jalanan atau tempat terpencil. Ternyata, banyak Alpha 
Zetizen of the Year 2017 yang rela mendedikasikan 
waktu dan tenaganya agar pendidikan mereka bisa 

ter-cover loh! Lihat aja aksi yang dilakukan beberapa 
Alpha Zetizen of the Year berikut.

PARA RELAWAN MENGAJAR

AJARKAN BAHASA INGGRIS DI PANTI ASUHAN
Bahasa Inggris emang diajarkan di sekolah. Tapi, bagi 
anak-anak jalanan dan panti asuhan, tentu bahasa 
Inggris itu asing. Karena itu, Abdul Wahid 
memutuskan membagikan ilmunya, khususnya 
bahasa Inggris, kepada anak-anak di panti asuhan 
dan anak-anak putus sekolah.

ABDUL WAHID, 
SMAN 2 
GORONTALO, 
SULAWESI 
UTARA

DOK. PRIBADI

MENGADAKAN ENGLISH CAMP UNTUK REMAJA
Untuk memperluas skill anak muda, Anjas 
Darmawansyah mengadakan kegiatan bernama 
English Camp! Dengan demikian, kemampuan 
bahasa Inggris remaja di daerahnya lebih 
meningkat. Baik dalam komunikasi, tulisan, 
maupun public speaking.

ANJAS 
DARMAWANSYAH, 
UNIVERSITAS 
MUSLIM 
INDONESIA, 
KALIMANTAN 
UTARA

DOK. PRIBADI

MEMBUAT KELOMPOK BELAJAR UNTUK ANAK-ANAK
Yokbet juga membuka kelompok belajar bersama untuk 

meningkatkan minat anak-anak yang tinggal di 
lingkungannya. Aksi tersebut dilakukan karena rata-rata 

anak di daerahnya lebih suka bermain dan cenderung 
abai dalam belajar. Kini anak-anak itu makin bersemangat 

dalam belajar dan menuntut ilmu.

YOKBET 
MERAUJE, 

SMKN 5 
JAYAPURA, 

PAPUA

DOK. PRIBADI

MENGAJAR ANAK-ANAK DI DESA TERTINGGAL
Melalui komunitas Sriwijaya Mobile School yang 

didirikannya, Prandwinata melibatkan anak muda untuk 
berbagi ilmu. Khususnya kepada anak-anak di desa 
tertinggal. Mulai mengajar akademik serta kesenian 

tradisional sampai memberikan pelatihan dan pengalaman 
berorganisasi bagi mereka.

PRANDWINATA, 
UNIVERSITAS 

SRIWIJAYA, 
SUMATERA 

SELATAN

DOK. PRIBADI

MEMBUAT RUMAH SINGGAH UNTUK ANAK DAN 
PENYANDANG DISABILITAS

Di rumah singgah buatan Nur Hidayah, anak-anak bisa 
mendapatkan les gratis. Bahkan, mereka juga menerima 

penyandang disabilitas seperti tunarungu., agar semua 
golongan bisa mendapat pendidikan. Nur Hidayah juga 

mengajarkan bahasa isyarat loh! 

NUR 
HIDAYAH, 

SMK KARTINI 
BATAM, 

KEP RIAU

DOK. PRIBADI

MEMBUAT EKSKUL ASTRONOMI DI BERBAGAI SEKOLAH
Menurut Bashroni, nggak ada negara yang maju tanpa 

teknologi antariksa. Sayangnya, ekskul astronomi masih jarang 
di Indonesia. Akhirnya, dia berusaha mengenalkan astronomi 

melalui ekskul yang didirikannya di berbagai sekolah. Bashroni 
juga mendirikan Himpunan Pelajar Astronomi Surabaya (HIPAS) 

untuk merangkul pelajar-pelajar yang memiliki minat sama.

M. BASHRONI 
SHIDQON, 

UNIVERSITAS 
AIRLANGGA, 
JAWA TIMUR

DOK. PRIBADI

113395
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IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN 
(0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

CV. ARGO PUTRA, Kontrak-
tor, Pertambangan,Perdagangan 
Umum & jual beli macam2 kayu 
bayur J l .  Raya Baros Km.4 
Sudajaya Kec. Baros Smi Hp. 
0858.7115.3111 (RS-s/d 30 Ok-
tober)

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

FLORIS

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

CHEN’S FLORIST, Terima pesan-
an Rangkaian Bunga,Rental 
 Tanaman Hias,  J l  Sr iwi jaya 
No.43 Tlp (0266)231058 HP 
081584105896 (RS-s/d 30 Ok-
tober)

HOTEL

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

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

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

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

INA SAMUDRA BEACH HOTEL Jl. 
raya Cisolok Km. 7 Palabuhanratu 

Tlp. ( 0266) 431200 (RS-s/d 30 
Oktober)

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

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

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

DIJUAL

DIJUAL Rmh.Luas Tanah:539 
Meter Persegi.Surat Hak Milik.Di 
Jl.Cikiray 9, Sukabumi (Belakang 
Sma Mardi Yuana) HUB : 0858 464 
97821 Bapak Dede.

KEHILANGAN

HLG STNK f -5501 -Ual  An.Solihin 
Sandiwan 

HLG STNK f -2852 -Ual  An.Yanto 
Agus Mulyana

HLG STNK f -4041 -Vl  An.Dede 
Holullah

HLG STNK f -4676 -Oe  An.Yudi 
Kameswara

HLG STNK f -8015 -Ss  An.Aneu 
Merryana

HLG STNK f -6599 -Qb  An.Saepul 
Anwar  

KULINER

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

KURSUS

JULIANA JAYA, tempat Kursus 
Menjahit Terkemuka Jl. Brawi-

jaya No.12 Dpn Mamih Ungu Tlp 
085107003867 / 085860728275 
(RS-s/d 30 Oktober)

LOWONGAN 

PJTKI CAB SUKABUMI, CRI 
DINAS LUAR PRIA PNY MTR 
T G S  K H U S U S  C R I  S P O N -
S O R 2  K O M I S I  M E N A R I K 
LMR LSG HRD KTR PUSAT 
0 2 1 - 2 9 0 4 8 0 5 6 ,  W A / S M S 
081296441288

OPTIKAL 

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

OTOMOTIF

DEALER LARIS  I I  Jual  Bel i 

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

TOKO KOMPUTER

APOLLO COMPUTER  Menjual 

 Hardware, Note-book, CCTV, 
 Accessories,  Pr inter,  tablet , 
d l l  J l .  Jend. A. Yani No.124 
T l p  ( 0 2 6 6 ) 2 2 2 6 8 5 ,  ( 0 2 6 6 ) 
7001977, HP 08572320 8455 
Sukabumi .  (RS-s /d  30  Ok -
tober)

RNY COMPUTER , Hardware, 
 N o t e b o o k ,  C C T V ,  C a m e r a 
D i g i t a l ,  G P S ,  P C ,  T a b l e t , 
Projector,  J l .  A. Yani No 216 
/232 Tlp ( 0266 ) 221079 Fax . ( 
0266) 217890  Sukabumi. (RS-s/d 
30 Oktober)

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

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

Paket iklan baris mingguan 

DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

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

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

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

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

Kebijakan Tarif KA Baru Jadi Sorotan

Pasar Glodok Nasibmu Kini

Hidup Segan, Mati Enggan
Pasar Glodok, Jakarta, memiliki sejarah sangat 

panjang sebagai salah satu pusat perdagangan di 
ibu kota. Pasar tersebut sudah berrdiri sejak 1740-

an. Namun, pesona Glodok makin terkikis

SAAT ini, gedung enam lan-
tai itu didominasi kios-kios 
yang sudah ditinggal pemi-
liknya. Dari total 1.880 kios di 
Pasar Glodok, hanya sekitar 
560 yang bertuan.

Dari jumlah tersebut, hanya 
sekitar 70 persen yang aktif. Itu 
pun masih ada kios yang tidak 
buka setiap hari. Kadang buka 
kadang tutup.

Kebanyakan kios yang buka 
hanya berada di sekitar pusat 
gedung area kanan-kiri eskala-
tor. Begitu menyusuri lorong 
pasar lebih dalam, puluhan 
kios tampak tertutup rapat.

Pengunjung yang datang 
rata-rata hanya berkeliling 
di area lantai satu dan dua. 
Memang di dua lantai terse-

but sebagian kios masih ak-
tif berjualan setiap harinya. 
Lantai satu didominasi para 
pedagang elektronik. Sedan-
gkan lantai dua diramaikan 
pedagang alat-alat kesehatan.

”Dalam sehari dapat lima 
pembeli saja sudah luma-
yan. Biasanya cuma satu atau 
dua,” ujar Enni Tedja (32), 
salah seorang pedagang toko 
elektronik di lantai satu seb-
agaimana dilansir Jawa Pos, 
Senin (9/10).

Masih cukup beruntung 
bagi pedagang yang memiliki 
lokasi kios strategis, khususnya 
di lantai satu dan dua. Sebab, 
beberapa kios yang meng-
huni lantai dua dan seterus-
nya lebih jarang didatangi 

pengunjung. Dilirik saja tidak, 
apalagi dibeli.

Bahkan, salah satu kios yang 
terletak di lantai empat dan 
lokasinya sedikit masuk ke 
dalam sudah hampir sepekan 
tak didatangi pembeli.

”Ini sudah seminggu peman-
dangannya begini. Tidak ada 
satu pun orang yang lewat,” 
ujar Pram (40), pemilik toko 
servis dan aksesori komputer.

Omzet pedagang pun je-
blok, khususnya dua sampai 
tiga tahun terakhir. ”Kalau 

dihitung, ya bisa 30–50 persen 
turunnya dibanding zaman 
masih lumayan ramai dulu. 
Misalnya yang sebelumnya 
omzet bisa sampai 100 jutaan 
per bulan, sekarang paling 
hanya 50 jutaan,” ujar Aseng 
(42), pemilik toko aksesori 
gadget di lantai satu.

Wartawan koran ini lalu me-
wawancarai beberapa pen-
gunjung yang berkeliling di 
Pasar Glodok. Sebagian dari 
mereka memang merupakan 
langganan toko tertentu. Ada 

juga calon pembeli yang sen-
gaja datang karena mengang-
gap barang yang dijual di sana 
cukup murah.

Misalnya, Grace (32), salah 
seorang pengunjung Pasar 
Glodok yang saat ditemui me-
nenteng sebuah ampli speaker 
dan mic wireless. ”Mau servis. 
Dulu belinya di sini, jadi kalau 
ada kerusakan selalu mampir 
ke sini,” ujar Grace.

Ibu rumah tangga yang ting-
gal di kawasan Kemayoran 
tersebut mengaku tak mau 
ribet dalam urusan membeli 
atau memperbaiki alat ele-
ktronik. ”Banyak sih kalau 
mau beli di online, tapi kalau 
barang-barang kayak gini ka-
lau tidak lihat langsung kurang 
percaya. Apalagi kalau ada 
kerusakan gini kan enak kalau 
sudah langganan,” ujarnya.

Tim pun sengaja tidak hanya 
sehari mengunjungi Pasar 
Glodok. Pada kunjungan beri-
kutnya, mencoba datang di 

akhir pekan untuk melihat 
apakah ada peningkatan in-
tensitas pengunjung di pasar 
yang terletak di Jalan Pancoran 
tersebut.

Namun, ternyata peman-
dangan tak jauh berbeda. 
Pada hari-hari libur yang se-
harusnya pusat perbelanjaan 
ramai diserbu pengunjung, 
aktivitas di Pasar Glodok tak 
berubah signifi kan. Parkiran 
mobil sebanyak empat lantai 
pun lengang. Sebagian besar 
milik para pemilik kios. Bukan 
pengunjung.

Hendi (45), salah seorang 
pengunjung Pasar Glodok 
hari itu, datang untuk mencari 
handy talky atau HT. Pria yang 
berprofesi sebagai petugas 
keamanan tersebut mengaku 
sengaja datang ke Pasar Glo-
dok. Sebab, menurut reko-
mendasi yang dia terima, 
barang yang dijual di Pasar 
Glodok lebih murah diband-
ing harga pasaran.

”Memang murah sih, tapi 
ini belum nemu yang cocok. 
Sudah keliling dua lantai tidak 
ada yang cocok. Mungkin be-
lum jadi beli,” ujarnya.

Harga yang murah barang-
kali menjadi satu-satunya 
daya tawar yang dimiliki Pas-
ar Glodok saat ini. Sebagai 
pasar lama yang mayoritas 
pedagangnya merupakan 
pemain lama, barang-barang 
elektronik yang dijual di Pasar 
Glodok umumnya merupakan 
barang tangan pertama yang 
didatangkan dari Tiongkok.

”Saya langganan di sini 
untuk beli PlayStation, ak-
sesori, dan kaset game un-
tuk rental di rumah. Ke-
banyakan memang murah, 
apalagi banyak juga barang 
tiruan alias bajakan yang 
masih beredar,” ujar Rio 
(bukan nama asli), salah 
seorang pelanggan toko 
game di Pasar Glodok. (agfi  
sagittian/c17/sof)
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SEPI: Aktivitas perdagangan pusat perbelanjaan di Pasar Glodok.

JAKARTA - Menteri Per-
hubungan Budi Karya Suma-
di, tengah menjadi sorotan. 
Hal itu menyusul kenaikan 
tarif KA ekonomi dengan ke-
luarnya Peraturan Menteri 
Perhubungan(Permenhub) 
Nomor 42 tahun 2017. Seba-
gian pihak menilai Permenhub 
tersebut tidak berpihak rakyat 
kecil. Sebab dalam aturan itu, 
tarif kereta api subsidi jarak 
jauh dan sedang mengalami 
kenaikan.

Beruntung PT KAI memilih 
tidak menaikkan tarif dan rela 
tekor puluhan miliar rupiah. 
Karena PT KA tetap menjual 
dengan tarif lama yang diatur 
Permenhub No 35 Tahun 2016 
namun menerapkan aturan 
baru dalam laporan keuan-
gan. Belum adanya revisi atau 
pembatalan  Permenhub No 
42/2017 tersebut membuat ke-
angan KA bakal terus tergerus.

“Ini sudah semakin tidak 

jelas,” ujar pengamat kebijak 
publik Agus Pambagyo, saat 
dimintai tanggapannya terkait 
polemik PM 42/2017, kemarin.

Untuk diketahui, kemenhub 
melalui Ditjen Perkeretaapian 
memang menggelontorkan 
uang triliunan rupiah untuk 
subsidi kereta.

Subsidi itu tidak hanya un-
tuk kereta jarak jauh dan 
sedang. Namun juga jenis 
angkutan penumpang kereta 
lainnya. Saat ini, sejumlah 
operasional  kereta , memang 
ada yang penumpangnya 
membludak dan juga biasa 
saja. Alias tidak terlalu penuh. 
“Subsidi itu diberlakukan per-
orang. Namun kalau penum-
pangnya sudah penuh, sub-
sidi dilakukan operasional,” 
tegas Agus.

Sementara itu, terkait po-
lemik tersebut Agus menyebut 
Menhub Budi Karya harus-
nya mendengarkan Presiden 

Jokowi. Beberapa waktu lalu 
Jokowi telah mengingatkan 
supaya para menterinya, untuk 
tidak sembarangan menge-
luarkan peraturan menteri. 
Setiap peraturan yang dikelu-
arkan harus disertai kajian yang 
mendalam.

Karena itu tidak mengher-
ankan anggota DPR RI Abdul 
Wachid meminta Kemenhub 
untuk merevisi atau mem-
batalkan PM 42 tersebut. 
“Subsidi untuk angkutan 
kereta ekonomi jarak jauh 
dan sedang masih perlu di-
berikan. Apalagi kebanyakan 
yang naik kereta itu, warga 
yang penghasilannya tidak 
besar,” jelasnya.

Sementara itu, Humas Ditjen 
Perkeretaapian Joice Hutajulu, 
saat ditanyakan melalui pesan 
WA Minggu kemarin,  apa yang 
melatarbelakangi dikeluarkan-
nya PM nomor 42/2017, belum 
menjawab.

Namun begitu sebelumnya,  
Kementrian Perhubungan, 
melalui Ditjen Perekeretaa-
pian, pada Kamis  lalu (5/10)  
menegaskan  akan mengevalu-
asi PM 42 tahun 2017. Hal itu 
dikatakan Zulmafendi, Direk-
tur Lalu Lintas dan Angkutan 
Kereta Api, Ditjen Perkeretaa-
pian.

“Sedang kita evaluasi dan 
kita kaji, Kita berharap, dalam 
waktu tidak terlalu lama, kare-
na ini banyak hal. yang perlu 
kita evaluasi,” ujarnya Kamis  
(5/10).  “Tarif kereta api ekono-
mi PSO (public service obliga-
tion/subsidi) tetap Permenhub 
35,” imbuhnya.

Adapun status Permen-
hub 42/2017 menurutnya, 
pihaknya  memberlakukan 
tarif KA ekonomi berdasarkan 
Permenhub 35. “Kenapa ini 
terjadi. Setiap saat, kita kan 
melakukan evaluasi-evaluasi,” 
pungkasnya. (dai)

TINJAU:
Menteri 

Perhubungan 
Budi Karya 

Sumadi meninjau 
pameran foto 
infrastruktur, 

di Central Park 
Mall, Jakarta, 

akhir pekan lalu.
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Segera Hub :

Anda mau untung?Anda mau untung?

0852 8444 3446 / 0812 8113 5006

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

- Sertifi kat hak milik

Rumah Villa Mewah Rumah Villa Mewah 

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

Kec. Bojonggenteng Kab. SukabumiKec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi

Buka Harga Buka Harga 1,5 Milyar1,5 Milyar

 Jaka menyebutkan, den-
gan modal rekomendasi 14 
OKP dan 6 PK ini, dirinya 
merasa optimis pemuda 
yang diusungnya itu bisa 
memenangkan perhelatan 
musda mendatang. 

 “Pendaftaran ini bukan 
pergerakan awal maupun 
akhir, tapi merupakan pros-
es perjuangan. Kita opti-
mis dengan modal kualitas 
kandidat dengan segudang 
pengalamannya dan reko-
mendasi itu, musda bsia kita 
menangkan,” tutur Jaka yang 
diamini Ketua Tim Sowan, 
Empep Andri kepada Radar 
Sukabumi. 

 Adapun pengalaman Kur-
niawan diantaranya pernah 
menjabat Seketaris DPD 
KNPI Kabupaten Suka-
bumi, Ketua PK KNPI Pa-
rungkuda, Pengurus DPD 
BKPRMI dan Pengur us 
KNPI Jawa Barat. Bahkan, 
Kurniawan juga sempat 
menjabat sebagai Kepala 
D e s a  B o j o n g k o k o s a n , 
Ketua DKM Masjid Besar 
Kecamatan Parungkuda. 
Ba h k a n ,  d a l a m  d u n i a 
olahraga, pemuda kelahi-
ran Bogor, 27 Juni 1982 ini 
menjabat sebagai Ketua 
Sasana Tinju Palagan Bo-
jongkokosan. dan sempat 
menjadi wasit sepakbola. 

 “Dengan pengalaman-
pengalamannya itu, kami 
yakin Bung Kurniawan bisa 
melakukan pembinaan ke-
pada pemuda ke arah yang 
lebih baik,” optimisnya.     

 Kurniawan menyebut-
kan, arti dari deklarasi 
d i  m o nu m e n  Pa l a ga n 
Bojongkokosan tersebut, 
selain dir inya merasa 
bangga merupakan war-
ga Bojongkokosan, juga 
menjadi catatan sejarah 
perjalanan perjuangan-
nya. 

 “Pengorbanan yang su-
dah diperjuangkan oleh 
para pejuang kita harus 
kita lanjutkan. Makanya 
saya mengusung KNPI 
bermartabat. Kedatangan 

kita bersama-sama tim 
dengan elegan ini juga buk-
ti kita memperjuangkan 
martabat KNPI. jadi tidak 
asal-asalan,” tandasnya. 

 Ia  juga optimis  bisa 
memenangkan dalam per-
helatan pemilihan ketua 
DPD KNPI Kabupaten Suka-
bumi nanti yang bakal men-
jadi pokok pembahasan 
dalam musda tersebut. 

 “Saya maju tidak ujug-
ujug, tentu melalui proses 
panjang setelah mengabdi 
di KNPI. Sebagai manusia, 
tentu saya ingin meningkat-
kan kemanfaatan saya den-
gan cara maju di pencalonan 
ketua DPD KNPI,” tukasnya. 

 Ayi Surahman menyebut-
kan, dirinya baru meneri-
ma satu berkas pencalonan 
dari kandidat. Sedangkan 
nama-nama yang lains em-
pat muncul, rencananya 
akan mengikuti  di  hari 
berikutnya. Seperti Imam 
Mudin, diagendakan bakal 
mendaftar Selasa 10/10 
(hari ini, red). 

 Adapun nama-nama kan-
didat lainnya, Dery Susandy 
Sutisna yang pengalaman-

nya sebagai sekretaris DPD 
KNPI Kabupaten Sukabumi 
dan pengurus Angkatan 
Muda Siliwangi (AMS) Ka-
bupaten Sukabumi.

Taufi q Hidayat yang men-
jabat sebagai Bendahara 
DPD KNPI Kabupaten Suka-
bumi juga Ketua Repdem 
Kabupaten Sukabumi. Regi 
Apriyandy yang kini menja-
bat sebagai Ketua PK KNPI 
Kecamatan Sukaraja. 

Imam Mudin yang diusung 
Satuan Pelajar Mahasiswa 
Pemuda Pancasila (SAPMA 
PP). Pengurus DPD KNPI 
Kabupaten Sukabumi dan 
Pengurus MPC PP Kabu-
paten Sukabumi. 

Ahmad Jamaludin mantan 
Ketua Umum Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) 
Cabang Sukabumi yang juga 
pengurus DPD KNPI Ka-
bupaten Sukabumi. Agny 
Mercury yang kini sebagai 
pengurus DPD KNPI Ka-
bupaten Sukabumi dan 
terakhir Zeinal Muttaqien 
sebagai Ketua SEMMI Ka-
bupaten Sukabumi(Semmi) 
dan Ketua PK Kecamatan 
kalapanunggal. (ryl)

pihak yang  berwajib. In-
formasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, Gina-
cucu Nunuy dan dua pu-
trinya Gina diduga pergi 
Selasa (26/9/2017) pada 
pukul  16.00 WIB dar i 
kediamannya di Kam-
pung Pamoyanan Bo-
jongsawah Kecamatan 
Kebonpedes Kabupaten 
Sukabumi dan sampai 
saat ini belum kunjung 
pulang.  “Saat  korban 
pergi, suaminya masih 
bekerja, dan diketahui 
dari anak kecil yang me-
lihat korban pergi,” kisah 
Nunuy (63) sembari me-
nahan kesedihan. 

  Nunuy (63) mengaku 
sedih atas kepergian dan 
hilangnya cucu dan dua 
cicitnya tersebut. Bahkan, 
sejak mendapati cucu-

nya tidak kunjung pulang 
dirinya terus mencari ke 
beberapa teman dekat 
korban. Namun, sayang 
tetap tidak mendapat 
kabar bahagia hingga 
saat ini. “Saya sedih, se-
lama ini terus mencari 
keberadaan mereka (cucu 
dan dua anaknya) namun 
tetap tidak menemukan, 
semoga mereka bisa pu-
lang kembali ke rumah,” 
terangnya mencerita-
kan seraya tampak lemas 
lunglai.

  Nenek Nunuy men-
g a t a k a n ,  s e l a m a  i n i 
c u c u n y a  t i n g g a l  b e r-
s a ma  s u a m i  d a n  d u a 
a n a k n y a .  S e m e n t a r a 
ibu dan bapaknya saat 
ini  tengah bekerja  di 
Arab Saudi. Sehingga, 
yang terus mencari ke-
beradaan korban dirinya 
d a n  s u a m i n ya.  “ Me r-

eka kasian, bapak dan 
ibunya tidak ada disini 
karena bekerja jadi TKW 
di luar negeri, sementara 
yang mencari hanya saya 
dan suaminya, jadi kalau 
bisa nanti bagi siapa saja 
yang menemukan tolong 
kabari kealamat kami,” 
keluhnya seraya mene-
teskan air mata.

Hilang kontak karena 
nomor handphone yang 
tak bisa hubungi mem-
buat kekawatiran keluarga 
semakin meningkat. Apa-
lagi, korban membawa 
dua anak yang tergolong 
masih kecil. “Takutnya di 
culik, atau di apa apakan 
oleh orang jahat, saya jadi 
takut apalagi bawa dua 
anak kecil,” terangnya.

Ketika disinggung soal 
adanya masalah kelu-
arga yang menimpa ko-
rban, Nenek berkeru-

dung itu menjelaskan 
setahu dirinya tidak ada 
masalah. Apalagi ketika 
sebelumnya ditanyakan 
langsung pada suami 
korban. “Tidak ada ma-
salah apa apa, bahkan itu 
juga kata suaminya. Ter-
us sebelum hilang kata 
suaminya tidak hal yang 
mencurigakan,” katanya. 

Nunuy berharap, ko-
rban bisa  secepatnya 
ditemukan dan kembali 
pulang ke pangkuan ke-
luarga. Jika masyarakat 
menemukan tolong bisa 
segera datangi pihak ke-
luarga. “Saya mohon jika 
ada yang menemukan 
segera kabari keluarga, 
kami tetap menunggu,” 
harapnya seraya men-
getuk bagi  s iapa saja 
yang menemukan cu-
cunya dan dua cicitnya 
tersebut. (cr10/t)

Marwan mengingatkan, 
setelah resmi menyandang 
status PNS, etos kerja harus 
benar-benar meningkat. 
Jangan sampai, sebelum 
menjadi PNS kinerja san-
gat bagus, namun setelah 
menjadi PNS kinerja malah 
menurun. “Kinerja harus 
meningkat, jangan sampai 
menurun,” imbuh Ketua 
DPD Partai Golkar Kabu-
paten Sukabumi itu.

 Seluruh PNS yang dilan-
tik, akan dihadapkan den-

gan tugas dan tanggung-
jawab secara profesional 
dan proporsional. Dalam 
pelaksanaannya,  orang 
nomor satu di Kabupaten 
Sukabumi itu berharap 
dapat menunjang pencapa-
ian cita-cita daerah dalam 
mewujudkan Sukabumi 
lebih baik. 

“Aparatur pemerintah 
harus senantiasa bekerja 
keras dengan penuh ke-
s u n g g u ha n ,  t a n g g u n g -
jawab dan semangat ser-
ta niat yang tulus untuk 
meningkatkan prestasi 

terbaik unttuk Kabupat-
en Sukabumi ke depan. 
Tanamkan rasa memiliki,” 
ungkapnya. 

 Dikatakan Marwan, pen-
g a m b i l a n  s u m p a h  i n i , 
menjadi awal bagi para 
ASN baru untuk mema-
tuhi aturan yang berlaku. 
U n t u k  i t u ,  d i p e r l u k a n 
komitmen dan dedikasi 
tinggi. “Janji ini sebagai 
langkah pembinaan terha-
dap PNS agar senantiasa 
berkomitmen untuk me-
matuhi segala aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 

kita sebagai ASN,” terang-
nya.

 Sementara, Kepala Ins-
pektorat Kabupaten Suka-
bumi, Dedi Sutadi mengin-
gatkan, bila para ASN yang 
telah dilantik itu melang-
gar sumpah jabatan atau 
melakukan tindakan yang 
tidak dibenarkan secara 
aturan, maka ada sank-
si yang akan diberikan. 
“Jalankan tugas dan tang-
gung jawab dengan baik, 
karena sebagai ASN ada 
aturan yang mengikat kita,” 
pungkasnya. (Cr10/d)

 Disinggung soal dugaan 
adanya keterlibatan oknum 
DPRD dalam pengadaan 
Alkes yang merogok ang-
garan Rp5,9 miliar itu, Agus 
nampaknya enggan mem-
berikan banyak berkomen-
tar. "Awal 2014 saya juga be-
lum menjadi ketua dewan, 
jadi kurang tahu betul," 
singkatnya. 

 Hal senada juga disam-
paikan Anwar Sadad, ang-
gota Komisi IV DPRD Kabu-
paten Sukabumi dari Fraksi 
PKB menambahkan, sebai-
knya lembaga masyarakat 
yang menuduh adanya 
keterlibatan DPRD Komisi 

IV dalam pengadaan Al-
kes itu seharusnya lang-
sung ditujukan kepada 
oknum tersebut. "Jangan 
sampai terkesan Komisi IV 
sepenuhnya yang terlibat. 
Selain itu juga formasi ang-
gota DPRD Komisi IV tahun 
2014 berbeda orang dengan 
yang sekarang," timpalnya. 

 Anwar berharap, j ika 
memang ada oknum yang 
terlibat pada Komisi IV 
pada waktu itu yang bermi-
tra dengan BLUD RS Srkar-
wangi, sebaiknya langsung 
saja ditujukan kepada okn-
umnya. "Analoginya seperti 
ini, ketika ada tikus yang 
menggerogoti padi dalam 
lumbung, tangkap tikus-

nya jangan bakar padi dan 
lumbungnya. Begitu den-
gan persoalan ini," pung-
kasnya.

 Dihubungi secara ter-
pisah, Ketua Divisi Infor-
masi dan Publikasi Lem-
baga Kajian Kebijakan dan 
Transparansi Anggaran 
Sukabumi, Bakti Danurha-
di mengaku heran dengan 
reaksi dari DPRD Kabu-
paten Sukabumi. Dalam 
pernyataannya, ia tidak 
menyebut adanya keter-
l ibatan anggota dewan 
dalam pengadaan Alkes di 
RS Sekarwangi tahun 2014 
itu. "Kami tidak menyebut 
ada dewan yang terlibat, 
tapi bila KPK melakukan 

pemeriksaan terkait lapo-
ran ini, siapa pun harus 
dimintai keterangan, tak 
terkecuali Komisi IV yang 
dalam hal ini selaku mi-
tra kerjanya rumah sakit," 
timpalnya. 

 Bakti juga menyadari, 
fungsi DPRD Kabupaten 
Sukabumi adalah penga-
wasan, budgeting dan leg-
islasi. Justru karena fungsi 
itu, DPRD harus turut men-
gawasi penggunaan ang-
garan. "Kami mengingatkan, 
supaya fungsi ini dioptimal-
kan. Karena dengan hak dan 
kewenangannya, DPRD bisa 
mengawasi penggunaan 
anggaran disetiap dinas," 
pungkasnya. (cr15/t). 
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Kurniawan Resmi Daftar KNPI

Sudah 14 Hari, 
Cucu dan Dua Cicit Hilang

Bupati Lantik 165 PNS Baru

DPRD Kebakaran Jenggot

 Syarat khusus menjadi 
anggota unit Satpol PP Wisa-
ta Kabupaten Sukabumi ujar 
Dedi antara lain prestasi, 
dedikasi, loyalitas dan tidak 
pernah tercela dalam bertu-
gas jadi anggota Satpol PP. 
Syarat lainnya yakni harus 
bisa menguasai bahasa Ing-
gris secara aktif. 

 Selain giat di hari kerja, 

para personil unit Satpol PP 
Wisata juga akan bekerja di 
hari libur nasional. Mereka 
akan hadir di tempat wisata. 
"Harus mampu menguasai 
bahasa Inggris, karena ini 
berhubungan langsung den-
gan dunia pariwisata yang 
menuntut pelaku wisata 
setidaknya mampu men-
guasai bahasa asing. Sebab 
selain menjaga kenyamanan 
wisata, para anggota unit 

Satpol PP Wisata pasti nanti 
akan berkomunikasi lang-
sung di lapangan dengan 
wisatawan asing," terang-
nya.

 Sementara Bupati Suka-
bumi, Marwan Hamami 
menyambut hangat diben-
tuknya unit Satpol PP Wisa-
ta Kabupaten Sukabumi. 
Pembentukan unit Satpol 
PP Wisata ini kata Marwan 
menunjukkan jika Kabupat-

en Sukabumi sudah semakin 
siap menjadi daerah tujuan 
wisata, apalagi dengan ke-
hadiran Geopark Ciletuh-
Palabuhanratu. 

"Memang masih banyak 
kekurangan di mana-mana, 
tapi dengan upaya ini kita 
ingin menunjukan bahwa 
Geopark Ciletuh-Palabu-
hanratu sudah siap menjadi 
daerah wisata internasi-
onal," tandasnya. (Cr15/d)

Unit Wisata Satpol PP Dibentuk

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

 Dasuk juga mengaku 
akan berkoordinasi dengan 
Komisi Yudisial (KY). Ia 
berharap, KY segera mem-
eriska vonis hakim terse-
but. “Kami akan koordinasi 
dengan KY terkait putusan 
ini,” pungkasnya. 

 Sebelumnya telah diberi-
takan, hakim Pengadilan 
Negeri Cibadak memvo-
nis bebas pelaku cabul, M 
Rian Firdaus pada sidang 
putusan, Rabu (4/10) lalu. 
Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, terdakwa 
merupakan pelaku keja-

hatan pencabulan terha-
dap anak di bawah umur 
yang tiada lain adalah anak 
tirinya sendiri di wilayah 
Kecamatan Parungkuda. 
Sidang putusan yang diket-
uai M. Fauzan Haryadi den-
gan hakim anggota Deni 
Indrayana dan Prasetyo 
Nugroho itu menyatakan 
bahwa terdakwa tidak ter-
bukti melakukan tindak 
kejahatan pelecehan sek-
sual terhadap anak berusia 
tiga tahun, yang tiada lain 
adalah anak tirinya sendiri. 

 “Masa sudah jelas begitu, 
hakim malah memutuskan 
tidak bersalah, kan aneh,” 
ujar  Penasehat  Hukum 
korban, Evan Sukrianto 
saat dihubungi Radar Suka-
bumi, kemarin (5/10). 

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

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

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

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

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

 Tak hanya itu, Evan juga 
mengaku akan mendorong 
JPU supaya melakukan 
upaya hukum lanjutan. Hal 
ini untuk memperjuang-
kan korban, supaya pelaku 
bisa diganjar hukuman set-
impal. “Saat ini, kami seb-
agai pendamping korban 
akan meminta kepada JPU 
untuk melakukan upaya 
hukum kasasi atas putusan 
PN Cibadak pada perkara 
nomor 271/Pid.Sus/2017/
PN.Cbdk,” tandas Evan. Evan 
berasalan, pengajuan kasasi 
sudah sepatutnya dilaku-
kan mengingat perlakuan 
terdakwa terhadap korban, 
berdampak pada psikologis 
korban. “Atas kejadian itu, 
nanti akan berdampak pada 
psikologinya, itu yang harus 
diperhatikan tentunya,” pin-
tanya. (Cr10/d)

Hakim PN Cibadak Diadukan ke KY 

" Ta p i  p e r u n t u k a n n y a 
tetap sama untuk restau-
ran, bukan untuk pengina-
pan," jelasnya. 

 Sementara itu, Kepala 
Seksi Kerjasama dan Hu-
mas Satpol PP Kabupaten 
Sukabumi, Syamsul Ari-
fin yang diperintahkan 
mengecek ke lokasi ban-
gunan menyebutkan, pi-
haknya tidak mendapatkan 

dokumen lengkap terkait 
perizinan bangunan kamar 
penginapan tersebut. 

"Kami belum bertemu 
langsung dengan pemi-
liknya, kami hanya berte-
mu dengan pengelolanya. 
Sudah kami kordinasikan 
agar pemiliknya datang ke 
kantor kami untuk mem-
bereskan masalah ini,”ujar 
Arifin.

 Karena ada pengakuan 
dari pihak pengelola jika 

kepengurusan izin baru 
ada di tingkat kecamatan, 
Arifin pun mengaku lang-
sung berangkat ke Kantor 
Kecamatan Palabuhanratu 
guna memastikan apakah 
benar kepengurusan izin-
nya sedang dilakukan.

 "Setelah kami tanyakan 
ke orangnya kecamatan, 
katanya belum ada doku-
men pembangunan kamar 
penginapan tersebut," kata 
Arifin. (Cr10/d)

Izin Bangunan Milik 
Ketua PHRI Diperiksa

Distan Bagikan Bibit Tanaman Gratis
SUKABUMI - Dinas Perta-

nian Kabupaten Sukabumi 
membagikan 500 benih bibit 
pohon jambu kristal ke-
pada masyarakat Kabupaten 
Sukabumi, belum lama ini. 
Pembagian bibit secara gra-
tis ini dalam rangka Hari 
Jadi Kabupaten Sukabumi 
ke-72, di Kecamatan Palabu-
hanratu.

 Karena pembagian bibit 
ini secara gratis, makanya 
tak heran bila stand Dinas 
Pertanian Kabupaten Suka-
bumi diserbu pengunjung 
dalam pameran pekan raya 
Sukabumi di Komplek GOR 
Veneu Tinju Palabuhanratu.

 Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Sukabumi, De-
dah Herlina mengatakan, 
selain bibit jambu kristal, 
pihaknya juga membagikan 
bibit cabai kepada masyara-
kat secara cuma-cuma. “Ini 
dalam rangka peringatan 
Hari Jadi Kabupaten Suka-
bumi ke-72. Kami ingin ber-
bagi dengan masyarakat,” 
ujar Dedah kepada Radar 
Sukabumi.

 Dedah berharap, bibit 
tanaman yang diberikan 
itu bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat dengan baik. 
Seperti dengan menanam-
nya di perkebunan ataupun 
di halamn rumahnya mas-
ing-masing. “Semoga ber-

manfaat dan bisa merawat-
nya dengan baik. Sehingga 
setelah besar nanti, hasilnya 
bisa dinikmati masyarakat,” 
pungkasnya. 

 S e orang warga ya ng 
mendapatkan benih tana-
man, Irni Citra Dewi (30) 
mengaku beruntung bisa 
mendapatkan benih tana-
man itu secara gratis. Ia 
mengaku akan memanfaat-
kannya dengan menanam di 
halaman rumah. “Lumayan 
bisa ditanam di pekarangan 
rumah. Tanaman ini kan 
tidak membutuhkan lahan 
yang luas, bisa menggunak-
an pot atau area terbatas,” 
pungkasnya. (Cr10/d)

FOTO: IST 

RAMAI: Stand Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi nampak diserbu pengunjung dalam pameran pekan raya 
Sukabumi di Komplek GOR Veneu Tinju Palabuhanratu, belum lama ini.
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Bupati Lantik 165 PNS Baru
SUKABUMI - Bupati Suka-

bumi, Marwan Hamami mel-
antik 165 pegawai negeri sipil 
(PNS) di lingkungan Pemer-
intah Kabupaten Sukabumi 
di Aula BKPSDM, kemarin 
(9/10). Dengan demikian, 

diharapkan para ratusan PNS 
itu bisa lebih meningkatkan 
kinerja dalam menjalankan 
tugas dan kewajibannya. 

 Dalam kesempatan itu, Mar-
wan mengatakan, ketentuan 
sumpah atau janji seorang 

PNS telah diatur dalam Un-
dang-undang nomor 5 tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara pada pasal 66. Selain 
itu aturannya juga terdapat 
pada Peraturan Pemerintah 
nomor 11 tahun 2017 tentang 

Manajemen PNS pada pasal 
39. “Di situ jelas disampaikan, 
setiap CPNS pada saat men-
jadi PNS wajib mengucapkan 
sumpah atau janji. Substan-
sinya adalah PNS merupakan 
amanah untuk mengabdi 

pada masyarakat, bangsa dan 
negara. Maka harus bisa di-
pertanggungjawabkan,” ujar 
Marwan Hamami kepada 
Radar Sukabumi.

FOTO: IST 

DILANTIK: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat melantik 165 PNS di Aula BKPSDM, kemarin (9/10)

DPRD Kebakaran Jenggot
CIBADAK - Ketua DPRD 

Kabupaten Sukabumi, Agus 
Mulyadi angkat bicara terkait 
dugaan keterlibatan Komisi 
IV dalam pengadaan alat ke-
sehatan (Alkes) di RS Sekar-

wangi. Orang nomor satu di 
DPRD Kabupaten Sukabumi 
ini membantah tegas adanya 
keterlibatan anggota dewan 
pada pengadaan alat kes-
ehatan tahun anggaran 2014 

tersebut. 
"Tidak ada keterlibatan de-

wan dalam hal ini," ujar Agus 
Mulyadi saat dhiubungi Radar 
Sukabumi, kemarin (9/10).

 Menurut Agus, sesuai den-

gan aturan, dewan memiliki 
tiga fungsi, yakni pengawasan, 
anggaran dan legislasi. Jadi, 
dalam pengadaan Alkes ini, 
bukan ranah dewan jika harus 
ikut terlibat dalam teknis dan 

pelaksanaannya di lapangan. 
"Jadi dalam pelaksanaan, itu 
bukan tugas pokok dan fungsi 
kami selaku," bebernya. 

Sudah 14 Hari, 
Cucu dan Dua Cicit Hilang

SUKABUMI  -  Seorang 
ibu paro baya, Nunuy (63) 
mengadu ke Radar Suka-
bumi kemarin (9/10) pagi. 
Ia mengadu bahwa cucunya 
yang bernama Gina Restu 
(24) dan dua cicitnya (putri 
Gina), Naya (6) dan April (4) 
hilang kontak entah ke mana 
selama 14 hari. “Sebagai 

nenek dari Gina dan uyut 
dari Naya dan April jelas 
saya cemas. Dari pukul 03:00 
WIB dini hari sampai pagi 
saya belum tidur lagi,” aku-
nya, kemarin. Dirinya yang 
merasa khawatir dengan 
tak kunjung pulangnya tiga 
anggota keluarga dekatnya 
tersebut terus mencari-cari 

dan mengaku sudah mel-
aporkan kejadian ini kepada 

DINANTIKAN: Cucu Nenek Nunuy, 
Gina Restu (24) dua putri Gina (cicit 
Nenek Nunuy, Naya dan April) yang 
belum pulang ke rumah selama 14 
hari (sekitar dua Minggu).

FO
TO

:IS
T

Kurniawan Resmi 
Daftar KNPI

SUKABUMI--Mantan Sekre-
taris DPD KNPI Kabupaten Suka-
bumi, Kurniawan resmi maju 
dalam perhelatan Musyawarah 
Daerah (Musda) Komite nasional 
Pemuda Indonesia (KNPI) ke XIV 
Kabupaten Sukabumi yang bakal 
digelar 28 Oktober mendatang. 
Dengan seriusnya, Kurniawan 
mendeklarasikan pencalonannya 
bersama 14 Organisasi Kepemu-
daan (OKP) dan 6 Pengurus Ke-
camatan (PK) KNPI di Monumen 
sejarah Palagan Bojongkokosan, 
Kabupaten Sukabumi, kemarin 
(9/10). 

 Setelah mendeklarasikan 
diri, Kurniawan bersama tim 

pemenangannya mendatangi 
Sekretariat DPD KNPI Kabupaten 
Sukabumi di Jalan Pemuda, Cis-
aat, Kabupaten Sukabumi. 

 Diaping OKP pengusung, Kur-
niawan diterima Ketua Panitia 
(OC), Ayi Surahman dan Agne 
Merkuri. Dalam pendaftarannya, 
Sekretaris Sobat Kurniawan (So-
wan), Jaka Susila menyerahkan 
kelengkapan persyaratan. Dian-
taranya pengembalian formulir, 
20 rekomendasi OKP dan PK beri-
kut seberkas visi dan misi sang 
kandidat Ketua DPD KNPI Ka-
bupaten Sukabumi, Kurniawan. 

KOMPAK: Sekretaris Tim Sowan, Jaka Susila mengerahkan berkas pencalonan 
Kurniawan kepada Ketua Panitia, Ayo Surahman bersama OKP pengusung di 
sekretariat Panitia Musda KNPI ke XIV Kabupaten Sukabumi, kemarin (9/10).  

Izin Bangunan Milik 
Ketua PHRI Diperiksa

PALABUHANRATU - Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi akh-
irnya langsung bergerak cepat mendatangi 
lokasi bangunan kamar penginapan milik 
Ketua Perhimpunan Hotel Restauran Indo-
nesia (PHRI) Kabupaten Sukabumi, Kwan 
Boen Liong alias Leuleung, di Jalan Citepus, 
Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu 
yang diduga bermasalah dalam perihal izin 
peruntukan bangunan lahan.

 "Kita cek ulang ke lokasi hari ini dan akan 
diupayakan untuk minta keterangan tertu-
lis dari pemilik hal rencana penggunaan 
bangunan tersebut," ujar Kepala Satpol 
PP Kabupaten Sukabumi, Dedi Cardiman 
kepada Radar Sukabumi, Senin (8/9).

 M e n u r u t n y a ,  b e r d a s a r k a n  h a s i l 
pengecekan lokasi pada beberapa waktu 
lalu, diketahui bangunan itu memang 
sudah ada sejak tahun 2000 dan saat ini 
sedang dalam renovasi. 

Unit Wisata Satpol 
PP Dibentuk

PALABUHANRATU - Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi mem-
bentuk Unit Satpol PP Wisata. Pembentukan 
Unit Satpol PP Wisata ini merupakan respon 
atas pengembangan wisata Geopark Ciletuh 
Palabuhanratu. Peluncuran Unit Satpol PP 
Wisata ini dilakukan bertepatan dengan 
Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-72, yang 
dipusatkan di Jalan Siliwangi Palabuhanratu, 
belum lama ini. "Saat ini baru uji coba, 
dibentuk baru satu regu. Satu regunya 12 per-
sonil. Tugas utamanya selain menjalankan 
penegakan peraturan daerah, mereka juga 
ditugaskan khusus untuk menjaga ketentra-
man dan kenyamanan objek wisata," kata 
Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Dedi 
Chardiman kepada radarsukabumi.com di 
sela-sela acara karnaval mobil hias Hari Jadi 
Kabupaten Sukabumi ke-72.

FOTO: IST

SIDAK: Satpol PP Kabupaten Sukabumi saat mendatangi 
bangunan milik Ketua Perhimpunan Hotel Restauran 
Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukabumi, Kwan Boen 
Liong alias Leuleung, di Jalan Citepus, Desa Citepus, 
Kecamatan Palabuhanratu kemarin.

FOTO: IST 

RESMI: Unit Satpol PP Wisata resmi dibentuk untuk 
merespon atas pengembangan wisata Geopark Ciletuh 
Palabuhanratu.

  DPRD..Baca Hal 15

  BUPATI..Baca Hal 15

  SUDAH..Baca Hal 15

  KURNIAWAN..Baca Hal 15

  IZIN..Baca Hal 15

  HAKIM..Baca Hal 15

  UNIT..Baca Hal 15

Hakim PN Cibadak 
Diadukan ke KY 

CIBADAK - Vonis bebas hakim dalam ka-
sus dugaan pencabulan terhadap terdakwa, 
M Rian Firdaus mendapat reaksi miring 
dari sejumlah kalangan. Masyarakat kerap 
mempertanyakan independensi hakim yang 
menangani kasus tersebut.

 Kali ini, Lembaga Penelitian Sosial dan 
Agama (Lensa) Sukabumi  yang menyoroti 
persoalan ini. Direktur Lensa Sukabumi, 
Daden Sukendar mengatakan, pelecehan 
seksual terhadap anak di bawah umur 
seharusnya menjadi perihal yang harus 
ditangani secara serius dan profesional 
oleh penegak hukum. Pasalnya, kasus ini 
selain telah melanggar Undang-undang, 
juga berdampak secara psikologis terhadap 
korban. “Anak di bawah umur ini telah ada 
UU khusus yang mengaturnya. Seharusnya 
dalam kasus ini, hakim tidak membebaskan 
pelaku,” ujar Daden Sukendar kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (6/10). 

 Menurut Dasuk, sapaan akrabnya, perka-
ra yang sudah masuk dalam persidangan, 
tentunya sudah dilengkapi dengan barang 
bukti yang cukup kuat. Makanya ia men-
gaku heran, bila dalam kasus ini terdakwa 
dinyatakan tidak terbukti melakukan pen-
cabulan. 
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