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Indeks Hari Ini 

Orgil di Kota Capai 
80 orang

80 Rumah Terendam Banjir

“Waduhhhh, saur pak haji oge 
obat na iman jeung taqwa”

“Sing salabarnya, hauyu sing 
leuwih eling ka pangeran dan ieu 
cocoba di anjena kanggo urang 
sarerea”

METRO

Jembatan Kaca Ngalam Indonesia, Daya Tarik Baru Kota Malang 

Kalau Momen Pas, Bisa Berfoto dengan Background Kereta Api 
Dari atas jembatan kaca 

pertama di Indonesia, 
 panorama warna-warni dua 

kampung destinasi wisata 
di Malang bisa dinikmati. 
Bisa menampung beban 

hingga 250 kilogram.

ARIS SYAIFUL ANWAR, 
Malang 

PANGGUNG tempat mereka be-
raksi sejatinya tak lazim. Berdiri di 
atas sungai, setinggi hampir 10 meter. 
Di antara dua perkampungan padat 
penduduk di Kota Malang. 

Polisi Tidur 
Berbaju Seksi

PULUHAN tahun polisi dan otoritas terkait 
mencari cara untuk mengendalikan kelakuan 
pengguna jalan yang demen ngebut dan 
ugal-ugalan. Warga Desa Aston Ingham di 
selatan Herefordshire County, Inggris, men-

Security SCG Tagih Upah Overtime
SUKABUMI - Buruh outsourcing PT 

SCG kembali meradang. Kini, security 
pabrik raksasa asal Thailand tersebut 
minta ketegasan perusahan atas upah 
overtime yang tidak diberikan oleh pihak 
ketiga.  Ketua DPC Federasi Kehutanan, 
Industri, Pertanian dan Perkebunan 
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera 

MENUNTUT: Puluhan security PT SCG tengah 
mendengarkan hasil audensi yang dilakukan 
perwakilannya dengan pihak SCG.FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN/RADAR SUKABUMI 

POLRES SITA 2.179 BENUR
SUKABUMI - Sat Reskrim Polres Sukabumi berhasil 

mengamankan dua pelaku yang diduga akan menjual 
benur ke wilayah bogor. Kedua tersangka tersebut 
yakni DD (33) warga Kampung Cimaja RT003/002 Desa 

 POLRES...Baca Hal 4

DIAMANKAN: Sat Reskrim Polres Sukabumi mengamankan dua pelaku 
yang diduga akan menjual benur ke wilayah Bogor beserta barang buktinya.

Paket Hanafi e-Anton 
Bermunculan
SUKABUMI - Peta politik di Perhelatan Pil-

walkot Sukabumi 2018 masih bisa dikatakan 
dinamis. Pasalnya, sejauh ini belum ada paket 
pasangan calon ataupun koalisi permanen yang 
sudah mendapatkan restu dari DPP partai mas-
ing-masing. Bahkan, arah usungan partai politik 
dalam menentukan calon yang akan diusung 
nanti masih menjadi kajian dan perhitungkan 
partai politik.

PENGANGGURAN 
BERDASARKAN IJAZAH

SD: 
3,54 persen 
(248 ribu jiwa)

SMP:
5,36 persen 
(375 ribu)

SMA: 
7,03 persen
(492 ribu)

Keterangan
-  angkatan kerja: 
 131,55 juta jiwa
-  pengangguran: 
 7,01 juta jiwa

SMK: 
9,27 persen 
(649 ribu) 

Diploma III: 
6,35 persen
(445 ribu)

Lulusan universitas: 
4,98 persen 
(349 ribu)

SUMBER : DATA BPS FEBRUARI 2017

Lulusan SMK 
jadi Pengangguran 

Terbanyak
STUTTGART - Lulusan 

SMK menjadi penyum-
bang angka penganggu-
ran terbanyak tahun ini. 
Di mata Mendikbud Mu-
hadjir Eff endy, itu terjadi 
lebih karena timpangnya 
lapangan kerja dengan 
jumlah lulusan SMK.

 “Selain SMK-nya di-
perbaiki, jumlah lapan-
gan kerjanya juga harus 
tersedia. Industrinya juga 
harus utamakan terima 
lulusan SMK,” kata Muh-
adjir setelah mengunjungi 
pusat pendidikan vokasi 
Festo Training Center di 

Stuttgart, Jerman, kema-
rin (10/10).

 Catatan Badan Pusat 
Statistik (BPS) Februari 
lalu menyebutkan, jum-
lah angkatan kerja ada 
131,55 juta orang. Kemu-
dian penganggurannya 
capai 7,01 juta jiwa. Lu-
lusan SMK mendominasi 
dengan 9,27 persen atau 
sekitar 649 ribu jiwa. 

 Untuk perbaikan pem-
belajaran SMK, Kemen-
dikbud memperkuat kom-
petensi guru.

PENGHUBUNG 
DUA KAMPUNG: 
Para model 
beraksi di 
Jembatan 
Kaca Ngalam 
Indonesia, Senin 
(9/10).

FOTO:JAWA POS/RADAR MALANG

“Kalau dijual dengan harga Rp38 ribu 
untuk mutira dan Rp4.500 untuk benur 
pasir, barang bukti yang kami amankan 
totalnya mencapai Rp62 juta,” 

AKP DHONI 
ERWANTO

Kasat Reskrim Polres 
Sukabumi 



NASIONAL

HOAX ATAU BUKAN

AURA KASIH
FIGUR

RABU, 11 OKTOBER 20172

HARAPAN Madura me-
miliki bandara akhirnya 
terwujud. Per 27 September 
lalu, di Pulau Garam bero-
perasi Bandara Trunojoyo 
di Sumenep.

Kalau menggunakan jalan 
darat, dibutuhkan waktu 
lima jam untuk sampai di 
Sumenep dari Surabaya. 
Namun, dengan naik pesa-
wat dari Bandara Juanda, 
ke kabupaten paling timur 
di Madura itu hanya butuh 
35 menit!

Presiden Jokowi pun akan 
lewat Bandara Trunojoyo 
saat hari ini mengunjungi 
Pondok Pesantren (Pon-
pes) Annuqayah, Guluk-
-Guluk, Sumenep. RI-1 akan 
mengunjungi ponpes yang 
berdiri sejak 1887 itu untuk 
mengikuti perayaan Hari 
Perdamaian Internasional 
yang diselenggarakan Wa-

hid Foundation (WF) dan 
United Nation (UN) Women.

Bandara Trunojoyo adalah 
1 di antara 26 bandara baru 
yang diselesaikan dalam pe-
merintahan Jokowi-JK. Jika 
tol laut sangat mendukung 
distribusi barang, bandara-
-bandara baru itu meme-
gang peran kunci dalam lalu 
lintas manusia.

Kengototan pemerintah 
dalam membangun infra-
struktur memang semakin 
dirasakan masyarakat. Pada 
arus mudik dan balik Idul 
Fitri 2017, tidak ada lagi 
cerita kemacetan parah se-
perti tragedi Brexit (exit toll 
Brebes Timur) tahun lalu. 
Ruas-ruas tol trans-Jawa 
sudah nyambung meski 
masih fungsional. Tahun 
depan semua ruas tol fung-
sional beroperasi penuh. 
Dari Merak sampai Surabaya 

akan terhubung dengan tol 
sepenuhnya.

Indonesia mulai memiliki 
jalan tol pada 1988, yakni 
ruas Jakarta–Cikampek se-
panjang 71 kilometer. Sete-
lah itu, perkembangannya 
sangat lambat. Sepuluh ta-
hun sejak ruas tol pertama 
resmi beroperasi, ruas tol 
kedua (Palimanan–Kanci se-
panjang 26 kilometer) baru 
diresmikan. Sampai 2014, 
tol trans-Jawa hanya 171 km.

Namun, kini jumlah ruas 
tol di Jawa naik signifi kan, 
sudah mencapai 570 km. 
Kalau dijumlah dengan tol di 
luar Pulau Jawa, panjangnya 

sudah mencapai 780 km. Ti-
dak berlebihan jika kemudi-
an pemerintah menargetkan 
bisa membangun 1.800 km 
tol sampai 2019.

”Di era pemerintah seka-
rang, hal-hal yang menjadi 
penghambat dibuat jadi 
lebih mudah,” kata Kepala 
Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT) Herry T.Z. ”Penga-
daan tanah misalnya. Diper-
mudah dengan adanya atur-
an baru tentang pengadaan 
tanah untuk kepentingan 
umum,” lanjutnya.

Proyek tol trans-Jawa men-
jadi proyek dengan progres 
paling cepat. Ditargetkan, 

Merak hingga Banyuwangi 
tersambung dengan tol se-
penuhnya pada akhir 2019.

Herry menjelaskan, peker-
jaan ruas tol trans-Jawa yang 
rencananya dioperasikan 
pada 2019 sudah masuk 
tahap lelang. ”Saat ini kami 
juga sedang melakukan pen-
lok (penetapan lokasi, Red). 
Nanti jika sudah ada, bisa 
langsung jalan. Karena ini 
merupakan PSN, pengadaan 
tanahnya bisa ditalangi oleh 
LMAN (Lembaga Mana-
jemen Aset Negara, Red),” 
jelas Herry.Untuk tahun ini, 
lanjut Herry, ada sepuluh 
ruas tol trans-Jawa yang 
mulai beroperasi. Salah sa-
tunya Semarang–Solo seksi 
III (Bawen–Salatiga) yang 
baru saja diresmikan.

Ruas tol trans-Jawa lainnya 
yang juga akan beroperasi 
adalah Kertosono–Mojoker-
to seksi II dan IV serta Sura-
baya–Mojokerto seksi I-B–III 
(Sepanjang–Krian). Dengan 
beroperasinya dua ruas tol 
itu, Kertosono–Surabaya 
sudah bisa tersambung tol.

Pada 2018, lanjut Herry, 
ruas-ruas tol di pantura 

tersambung sepenuhnya. 
Begitu juga dengan ruas 
tol ke arah timur sampai 
Probolinggo. ”Sampai akhir 
2018 nanti, tol trans-Jawa 
sudah bisa tersambung tidak 
hanya sampai Surabaya. 
Tetapi sampai Probolinggo,” 
terangnya.

Pada 2018, pemerintah 
menargetkan penambahan 
766,3 kilometer jalan tol 
baru. Dengan begitu, di 
akhir 2018, panjang tol yang 
sudah beroperasi mencapai 
1.321,5 kilometer. Pada 2019, 
Herry memasang taget se-
panjang 533,1 kilometer tol 
yang baru akan beroperasi. 
Dengan begitu, panjang ja-
lan tol yang beroperasi hing-
ga 2019 mencapai 1.854,6 
kilometer.

Presiden Joko Widodo da-
lam sejumlah kesempat-
an memang mengingatkan 
pentingnya pembangunan 
infrastruktur. Pengaruh uta-
manya, selain menunjang 
mobilitas masyarakat, juga 
berdampak terhadap biaya 
logistik. ’’Kalau akses sema-
kin baik, biaya logistik juga 
bisa lebih efisien,’’ terang 

Jokowi.
Dia mengingatkan, saat 

ini biaya logistik Indonesia 
mencapai 2–2,5 kali lipat 
biaya logistik di Malaysia 
dan Singapura. Pemerintah 
sedang mengupayakan 
berbagai cara agar biaya 
logistik bisa turun. Salah 
satu caranya adalah mem-
permudah akses logistik ke 
seluruh daerah.

Di sisi lain, pemerintah 
sedang mengejar penu-
runan backlog rumah yang 
saat ini mencapai 11,4 juta. 
Program pembangunan 
sejuta rumah per tahun ha-
rus dikebut. Hingga akhir 
September lalu, jumlah 
rumah yang diselesaikan 
mencapai 623.344 unit. 
Hingga akhir tahun ini, di-
proyeksikan jumlah rumah 
baru yang selesai dibangun 
melebihi capaian 2016 se-
banyak 815 ribu rumah.

Subsidi perumahan di-
perbesar setiap tahun. Sa-
saran utamanya adalah 
perumahan untuk masya-
rakat berpenghasilan ren-
dah (MBR).(and/byu/c10/
ang)

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas 
pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. 

Total ada 245 proyek strategis nasional 
(PSN) sampai 2019. Beberapa sudah jadi 
dan meningkatkan kualitas hidup rakyat 

Indonesia.

3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

Dari 171 Km, Tahun Ini Tol Trans-Jawa Tembus 570 Km

QODRAT/RADAR BANTEN/JPG

TINJAU: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat 
meninjau Waduk Karian, di Kecamatan Sajira, Kabupaten 
Lebak, Banten, Rabu (4/10).

Dilansir Hoax, 
Ternyata Benar

BERITA hoax yang kerap menerpa masyarakat terus 
menimbulkan kebingungan. Kabar yang asli pun akhirnya 
mudah dilabeli sebagai hoax. Apalagi, kabar itu disebarkan 
lewat pesan berantai. Termasuk kabar mengenai 
pengurusan akta kelahiran di Polsek Tegalsari, Surabaya, 

yang dilangsungkan 
besok (10/10).

Ketika kabar itu 
dibagikan lewat 
pesan-pesan berantai 
di aplikasi chatting, 
banyak orang yang 
langsung menyebut itu 
hoax. Bahkan, kabar 
tersebut sempat 
distempel hoax oleh 
sebuah portal berita 
asal Surabaya. 
Kapolsek Tegalsari 
Kompol David Triyo 
Prasojo membantah 
bahwa kabar yang 
tersebar itu hoax. ”Itu 
benar, kami memang 
berencana membuka 
pelayanan masyarakat 
untuk mengurus akta 
kelahiran,” ujarnya.

Program itu 
merupakan bagian dari 
peringatan Hari 
Kesatuan Gerak 
Bhayangkari Ke-65. ‘”Ini 
program dari pusat, lalu 
dilaksanakan ke setiap 
daerah,” ungkapnya. 

Rencananya, para anggota bhayangkari ingin menunjukkan 
rasa kepeduliannya terhadap hak sipil anak Indonesia. Sebab, 
masih banyak warga yang belum membuat akta kelahiran 
untuk anaknya. ”Akta ini kan vital,” jelasnya.

David menyatakan, pihaknya bekerja sama dengan 
Dispendukcapil Surabaya untuk melayani warga. Mulai bayi 
yang baru berumur sehari hingga para lansia yang belum 
memiliki akta. “Kami hanya berniat membantu. Besok 
Selasa kami mulai buka pelayanannya,” kata David. 

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo pun 
membenarkan adanya program dari Polsek Tegalsari itu. 
”Benar itu. Jumat lalu Polsek Tegalsari mengirimkan surat 
permohonan. Kami siap dan akan menerjunkan staf untuk 
melayani di polsek,” ujar mantan Kabag Hukum Pemkot 
Surabaya itu.(mir/gun/c14/fat)

Adu Domba 
TNI dengan 

Biksu Myanmar
FAKTA

KABAR bohong bernada provo-
kasi dan adu domba masih terus 
bermunculan. Contohnya, yang 
disebar situs rakyatsumatera.
online. Pada 6 Oktober lalu, situs 
yang memang sering menyebar-
kan hoax itu membuat berita 
berjudul Wirathu: Pasukan Kami 
10 Kali Lebih Hebat daripada 
Pasukan Indonesia. 

Berita itu dibuka dengan kali-
mat seputar unjuk kekuatan TNI 
dalam perayaan HUT 5 Oktober 
lalu. Bunyinya seperti ini: Ramai-
nya video di YouTube yang mem-
perlihatkan kehebatan pasukan 
TNI saat HUT 5 Oktober kemarin 
memancing komentar biksu Wi-
rathu. Sosok yang sukses membas-
mi etnis Rohingya ini mengatakan 
bahwa pasukan biksu terlatih 
mereka 10 kali lebih hebat dari-
pada pasukan Indonesia.

Dalam berita itu, Wirathu m e-
nyatakan bahwa pasukan biksu 
Myanmar terlatih sejak usia muda. 
Mereka tidak bisa dibandingkan 
dengan pasukan militer Indonesia. 
”Mereka 10 kali lebih kuat dari-
pada pasukan Indonesia,” ungkap 
Wirathu saat diwawancarai The 
Asia Guardian.

Rakyatsumatera.online juga 
menyebutkan bahwa Wirathu 
dengan kekuatan biksu yang di 
luar batas manusia normal ingin 
membersihkan umat muslim 
di Asia Tenggara. “Dengan pasu-
kan biksu yang luar biasa ini, 
saya yakin mampu memperluas 

dominasi kami dan member-
sihkan kawasan Asia Tenggara 
dari muslim sehingga ajaran 
Buddha bisa kembali berjaya 
seperti ratusan tahun yang lalu.” 
Begitu bunyi kutipan Wirathu 
di situs tersebut.

Untuk membuat isi berita itu 
panjang, Rakyat Sumatera me-
nambahi tulisan soal survei Glo-
bal Fire Power atau GFP. Dalam 
survei itu disebutkan TNI berada 
di urutan ke-14 dari 133 negara. 
Kekuatan TNI disebut berada 
di nomor tujuh di Asia. 

“TNI memiliki indeks kekuatan 
(power index score-PwrIndx) 
0,3347. Angkatan perang yang saat 

pertama dibentuk diberi nama 
Tentara Keamanan Rakyat itu 
masih nomor 1 di Asia Teng gara,” 
tulis rakyatsumatera.online.

Sejatinya kabar itu bohong. 
Tidak ada situs bernama The 
Asia Guardian yang seolah-olah 
dikutip rakyatsumatera.online. 
Yang ada adalah The Guardian 
yang memiliki situs di theguar-
dian.com. Situs itu memang 
punya section Asia. 

Tapi, dari pencarian di situs 
The Guardian, tak ada berita 
ter kait statemen Wirathu tentang 
TNI. Berita terkait Wirathu di 
situs The Guardian terakhir soal 
Wirathu yang mencerca muslim 
di Myanmar. Bukan mencerca 
tentara Indonesia. Nah, data ter-
kait dengan peringkat TNI dalam 
GFP memang benar.

Meskipun begitu, berita ini 
sangat berhasil memprovokasi 
banyak orang. Buktinya, di Fa-
cebook banyak orang terpancing. 
“Wah, nantang perang jg ni botak, 
paling bantuan Tiongkok,” tulis 
akun Facebook Sri Suhartono. 
Sri menuliskan status itu sembari 
membagikan tautan dari sebuah 
fan page.

Berita konyol seperti itu tak 
hanya diproduksi rakyatsumatera.
online. Situs lain terdeteksi 
membuat konten yang sama. 
Bahkan, isinya plek, dari judul 
sampai isi berita tiap paragrafnya. 
Situs itu bernama tajukantara.
online. (gun/eko/c14/fat)

Situs The 
Asia Guardian 
yang dikutip 

rakyatsumatera.
online sebenarnya 

tidak ada. Jadi, 
berita tentang 
Wirathu yang 

mengomentari 
TNI sebenarnya 
juga tidak ada.

ILUSTRASI: CHIS/JAWA POS

Doyan Konsumsi Herbal
BAGI perempuan, memiliki 

tubuh langsing seperti Aura 
Kasih selalu menjadi idaman. 
Bila selama ini banyak perem-
puan yang berolahraga untuk 
memperoleh tubuh idaman, 
tidak demikian penyanyi seksi 
berusia 30 tahun itu. Dia 
justru jarang berolahraga. 
Satu-satunya aktivitas yang 
dia lakukan belakangan ini 
adalah yoga. Itu pun jarang. 
Pelantun Mari Bercinta itu 
lebih memilih mengonsumsi 
herbal.

”Dua hari sekali aku mi-
num kunyit dan madu. Kata-
nya bagus buat badan, organ 
dalam, kulit juga jadi halus,” 
ujar Aura, membeberkan 
rahasia cantiknya.

Dia sendiri lupa sejak ka-
pan mengonsumsi ramuan herbal tersebut. 
Namun, setelah mengonsumsi kunyit dan madu, 
dia memperoleh banyak manfaat untuk penyakit 
yang selama ini diidapnya.

”Sakit asam lambung aku mulai lebih baik,”tu-
turnya.

Bagi perempuan yang ingin memiliki tubuh 
ideal, fi nalis Miss Indonesia 2007 itu justru me-
nyarankan makan teratur. 

”Kalau aku sih, yang penting banyak minum.” 
(glo/c11/oki)
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KPK Tetap Akan Periksa Setnov
JAKARTA -  Meski sudah 

menang praperadilan, Ketua 
DPR yang juga Ketua Umum 
Partai Golkar, Setya Novanto 
(Setnov) tetap akan dipanggil 
oleh penyidik Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK).

Namun status Novanto se-
bagai saksi kasus korupsi 
proyek pengadaan kartu 
tanda penduduk elektronik 
(KTP-el). Hal ini ditegaskan 
Wakil Ketua KPK, Basaria 
Panjaitan kepada warta-
wan di markasnya, Gedung 
Merah Putih, Jakarta Selat-
an, kemarin (10/10). "Kalau 
pemanggilan sebagai sak-
si, karena kebetulan yang 
bersangkutan (Setnov) ada 
beberapa tersangka yang 
jadi saksi juga, memang oto-
matis harus dipanggil untuk 
itu," jelas Basaria. Novanto 
telah memenangkan gugat-
an praperadilan atas status 
tersangkanya. Senin(9/10) 
ia sedianya bersaksi dalam 
sidang kasus KTP-el yang ter-
dakwanya, Andi Narogong. 
Namun Novanto mangkir 
dengan alasan sakit.

KPK masih mempertim-

bangkan untuk menerbitkan 
Surat Perintah Penyidikan 
(Sprindik) baru kepada Ke-
tua Umum Partai Golkar 
yang juga Ketua DPR RI Setya 
Novanto, dalam kasus duga-
an korupsi pengadaan e-KTP.

"(Saat ini) waktu untuk 
penyidik untuk memper-

timbangkan semuanya se-
cara detail dan secara baik," 
ungkap Basaria Panjaitan.
Pertimbangan yang matang 
menurut Basaria diperlukan 
agar nantinya Novanto tidak 
lagi bisa lolos, salah satunya 
cara yang sudah ia tempuh 
lewat pengadilan prapera-

dilan."Sehingga nanti tidak 
terjadi hal yang sama ber-
ulang kali, kita tidak mau 
nanti ada penyidikan lagi 
kemudian praperadilan lagi, 
kita mau yang sangat detail 
dan penyidik yakin dengan 
itu semuanya, baru kita akan 
maju," jelasnya.Karena itu, 

dia meminta semua pihak 
untuk bersabar. Menurut 
Basaria, pihaknya akan te-
tap melakukan pengusutan 
kasus kourpsi e-KTP sampai 
tuntas."Jangan dipaksa-pak-
sa dulu untuk maju seka-
rang," demikian Basaria.
(wid/san)

FT:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

TEGAS: Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers.



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 :
Umar Sholahudin

Aktivis Jaringan Anti-Korupsi

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT. 
Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Sukabumi akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 
dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, dengan penawaran 
tertulis melalui Aplikasi Lelang Internet (ALI) tanpa kehadiran peserta lelang, atas asset property berupa:

1. Debitur an. Ukas Sasmita, berupa :
a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 1051/Wangunreja seluas 559 M2 

atas nama Ukas Sasmita, terletak di Blok Ciurug Desa Wangunreja, Kec. Nyalindung, Kab. Sukabumi, 
Jawa Barat. 

 Harga Limit Rp. 313.200.000,-
 Uang Jaminan Rp. 93.960.000,-
b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 120/Cikundul seluas 215 M2 atas 

nama Encun Bin Maman, terletak di Jalan Proklamasi Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi. 
 Harga Limit Rp. 249.037.500,-
 Uang Jaminan Rp. 74.711.450,-

2. Debitur an. Asep, berupa :
 Sebidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 16/Sukadamai seluas 1.275 M2 

atas nama Elis Holisoh, terletak di Blok Salagombong Desa Sukadamai, Kec. Cicantayan, Kab. 
Sukabumi, Jawa Barat. 

 Harga Limit Rp.  146.807.453,-
 Uang jaminan Rp. 44.042.236,-

3. Debitur an. Lona Nurhayati, berupa :
 Sebidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 28/Cibunarjaya seluas 1.235 M2 

atas nama Topik Surahman, terletak di Blok Gobang Desa Cibunarjaya, Kec. Ciambar, Kab. Sukabumi, 
Jawa Barat.

 Harga Limit Rp. 609.414.230,-
 Uang jaminan Rp. 182.824.269,-

4. Debitur an. Yayan Saputra, berupa :
 Sebidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 337/Sukajaya seluas 1.010 M2 atas 

nama Annisa Nurdina Fitri, terletak di Blok Babakanjampang Desa Sukajaya, Kec. Sukabumi, Kab. 
Sukabumi, Jawa Barat.

 Harga Limit Rp. 989.640.000,-
 Uang jaminan Rp. 296.892.000,-

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Cara Penawaran
 Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi 

Lelang Internet (ALI) yang diakses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/
 Tata cara mengikuti lelang email dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “PanduanPenggunaan” 

pada domain tersebut.

2. Pendaftaran
 Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Calon peserta lelang 

mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat domain 
 angka 1, dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg,*.png) dan nomor rekening 

bank atas nama sendiri (peserta lelang).
 Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa, akta 

pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.

3. Waktu Pelaksanaan
a. Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai 

dengan hari Rabu, 25 Oktober 2017 Waktu Penawaran s.d Pukul 14.00 WIB. Waktu server Aplikasi 
Lelang Internet (ALI) berdasarkan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

b. Pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada Rabu, 25 Oktober 2017 Waktu 
Penawaran s.d Pukul 14.00 WIB. Waktu server Aplikasi Lelang Internet (ALI) berdasarkan Waktu 
Indonesia Bagian Barat (WIB)

c. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan server yang tertera pada alamat domain 
diatas.

4. Uang Jaminan Lelang
a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
• Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan Penjual dalam 

pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
• Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1 (satu) 

hari kerja sebelum pelaksanaan lelang atau selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 
2017 pukul 17.00 WIB. 

b. Uang jaminan lelang disetorkan kenomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor 
VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta 
lelang pada ALI setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran Lelang
a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain 

di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah setoran uang jaminan lelang dinyatakan 
sah dan peserta lelang tidak termasuk dalam daftar hitam/blacklist.

b. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas 
waktu sebagaimana angka 3 huruf a.

c. Peserta yang telah menyetor uang jaminan wajib melakukan penawaran minimal sebesar Nilai Limit. 
Apabila tidak melakukan penawaran dikenakan sanksi selama 3 (tiga) bulan tidak diperbolehkan 
mengikuti lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat.

6. Pelunasan Lelang
 Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor VA 

Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau 
tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan 
sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia dan 
uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

7. Objek Lelang
a. Objek Lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya “as is” dengan segala kekurangan dan 

konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada asset diatas, berikut permasalahan 
yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi objek lelang 
dan bertanggungjawab atas objek lelang yang akan dibeli.

b. Biaya pemecahan sertifikat maupun biaya lain yang timbul akibat pemecahan sertifikat dimaksud, 
menjadi beban pembeli lelang.

8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/ 
penundaan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang 
tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan atau Pejabat 
Lelang, KPKNL Bogor, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.

Catatan :
 Pihak PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Sukabumi dan Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor tidak pernah menunjuk pihak lain untuk melakukan pengurusan 
pembatalan lelang debitur, segala bentuk pembayaran untuk penyelesaian pinjaman debitur harus 
dilakukan di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Sukabumi.

 Informasi lebih lanjut tentang asset dan persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Bogor atau 
kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Kantor Cabang Sukabumi Jl. Jenderal Sudirman 
No.57-B Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Tlp (0266) 6243330

Sukabumi, 11 Oktober 2017
PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) 

Cabang Sukabumi

M. Tahir Ashary

PENGUMUMAN AMDAL
Kami atas nama PT. Kapur Beunghar Abadi akan melakukan kegiatan “Pembangunan Insenerator, 
Industri Batako, Bata Merah, Batching Plant, Pemanfaatan Minyak pelumas bekas, sludge oil, 
residu oil dan sejenisnya, Low Grade Paper, Waste to Energy, WWTP, Peleburan Timah, 
Aluminium dan Tembaga serta Pengolahan Kapur” dengan luas lahan  ± 500.000 m2, yang berlokasi 
di Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. 
Kegiatan tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan 
hidup. Dampak negatif antara lain terhadap kualitas udara, kualitas air, transportasi, sosial budaya 
masyarakat setempat serta konflik sosial, adapun dampak positif yang timbul diantaranya tersedianya 
peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan perekonomian dan PAD Kabupaten 
Sukabumi. Diharapkan melalui kajian AMDAL ini akan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan 
dampak positif.
Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17  Tahun 2012, tentang Pedoman Keterlibatan 
Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, maka Kami atas 
nama PT.  Kapur Beunghar Abadi  mengumumkan kepada masyarakat dan mengharapkan partisipasi 
serta masukan dari semua pihak dalam pelaksanaan kajian AMDAL dimaksud. Saran, masukan dan 
tanggapan dapat disampaikan kepada Instansi Lingkungan Hidup serta kepada kami atas nama PT.  
Kapur Beunghar Abadi.  Batas waktu penyampaian adalah 10 hari kerja terhitung sejak tanggal 
pengumuman ini.

Instansi Lingkungan Hidup:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lt. 3 RT.1/RW.3, Jalan Gatot Subroto No.2, Petamburan, Tanah 
Abang, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260

Dinas Lingkungan Hidup (K) Provinsi Jawa Barat
Cq. Kepala BPLHD Jl. Naripan No. 25 Bandung,
Telp/Fax: (022) 4204871/4231570
Email : bplhd@bplhdjabar.go.id

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi 
Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat 43364
Telp/Fax : (0266) 436428/436427
Email : blh@sukabumikab.go.id

Nama & Alamat Pemrakarsa:
PT. Kapur Beunghar Abadi
Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Maraknya Korupsi Pejabat Daerah

Kemana Tim Saber Pungli?

SALAH satu produk kebi-
jakan reformasi adalah adanya 
desentralisasi kekuasaan dan 
keuangan. Namun, desentral-
isasi kekuasaan dan keuangan 
daerah itu bukannya melahir-
kan kekuasaan dan anggaran 
daerah yang mengabdi ke-
pada rakyat, tapi dalam fakta 
espirisnya lebih mengabdi 
pada dirinya dan kepentingan 
kelompoknya. Lahirnya apa 
yang sering dinamakan de-
sentralisasi korupsi. Otonomi 
telah melahirkan raja-raja kecil 
di daerah. Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) men-
catat, hingga Desember 2015, 
terdapat 363 kepala daerah 
dan wakil kepala daerah yang 
tersangkut kasus korupsi. Se-
banyak 18 di antaranya adalah 
gubernur. Sejak penerapan 
otonomi daerah, sekitar 70 
persen dari total kepala dan 
wakil kepala daerah diseret 
ke meja hijau. Anehnya, data 
statistik itu tidak menggen-
tarkan pejabat-pejabat lain. 
Menurut Mendagri Tjahjo 
Kumolo, sebagian besar ter-
sangkut masalah pengelolaan 
keuangan daerah.

Meski sudah cukup banyak 
pejabat daerah yang tersangkut 
korupsi dan mendapat huku-
man penjara yang cukup berat, 
hal itu tidak menimbulkan efek 
jera bagi para pejabat daerah 
untuk sadar dan tidak melaku-
kan korupsi.

Kasus yang terbaru, dalam 
empat bulan terakhir, KPK 
menjaring para kepala daerah 
dan anggota DPRD melalui 
operasi tangkap tangan (OTT). 
Juni lalu KPK menangkap Gu-
bernur Bengkulu Ridwan Muk-
ti dalam proyek infrastruktur. 
Selanjutnya, pada Agustus 
lalu giliran Bupati Pamekasan 
Ahmad Syafi’i yang ditang-
kap dalam kasus proyek infra-
struktur dana desa dan Wali 
Kota Tegal Siti Mashita dalam 
kasus pengelolaan dana jasa 
kesehatan.

Puncaknya, September lalu, 
KPK melakukan OTT terhadap 
Bupati Batu Bara Arya Zulkar-
naen dalam kasus proyek in-
frastruktur serta Wali Kota Batu 
Eddy Rumpoko dalam kasus 
pengadaan barang dan jasa. 
Tak heran, sejumlah survei in-
ternasional seperti Economist 
Intelligent Unit Country Risk 
Ratings, Political and Economic 
Risk Consultancy Asian Intel-
ligence, World Justice Project 
Rule of Law Index, dan Global 
Insight Country Risk Ratings 
memberikan skor yang buruk 
untuk Indonesia terkait korupsi 
di bidang politik.

Global Insight menyorot In-
donesia mengenai tingginya 
korupsi terkait dengan per-
izinan usaha dan kebijakan 
publik. World Justice Project 
juga menyimpulkan tingginya 
penyalahgunaan wewenang 
publik oleh pejabat eksekutif 
dan legislatif.

Berbagai upaya keras telah 
dilakukan instansi pemerintah, 
termasuk aparat penegak hu-
kum (KPK, kejaksaan, dan ke-
polisian) serta berbagai elemen 
masyarakat dalam memerangi 
korupsi. Namun, upaya keras 
tersebut pun belum mampu 
menyurutkan praktik korupsi 
atau menurunkan angka ko-
rupsi di Indonesia. Termasuk, 
sanksi hukuman pun tak mem-
buat jera para calon pelaku.

Inspektorat Mandul
Semakin maraknya pejabat 

daerah yang tersangkut korupsi 
menunjukkan bahwa inspe-
ktorat daerah tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya alias 
mandul. Jangankan menjadi 
lembaga kontrol yang efektif, 
mencegah dan menindak pe-
nyimpangan aparat birokrasi 
justru menjadi bagian dari 
masalah dalam tindak peny-
impangan di birokrasi.

 Aparatur inspektorat daerah 
dinilai tidak mampu berbuat 
apa-apa ketika ada dugaan 
penyimpangan dan korupsi di 
tubuh birokrasi pemerintahan. 
Misalnya, di dinas-dinas dan/
atau yang menyangkut kepala 
daerah sendiri (gubernur dan 
bupati/wali kota).

Ketidakefektifan dan keman-
dulan inspektorat daerah itu 
cukup beralasan. Sebab, se-
cara struktural memang posisi 
inspektorat daerah itu adalah 
bagian dari pemerintah atau 
eksekutif. Di struktur inspe-
ktorat daerah, kepala daerah 
(gubernur, bupati/wali kota) 
menduduki posisi sebagai pe-
lindung atau pembina.

Dalam konteks ini, bagaima-
na mau mengawasi atau 
memeriksa dugaan penyim-
pangan di tubuh birokrasi 
pemerintah (di dinas-dinas, 
misalnya) jika pihak yang akan 
diawasi atau diperiksa adalah 
atasannya sendiri atau mung-
kin temannya sendiri. Dalam 

kondisi demikian, inspektorat 
daerah dipastikan akan merasa 
ewuh pakewuh atau segan un-
tuk memeriksa dan menindak-
lanjuti dugaan penyimpangan, 
termasuk dugaan korupsi.

Fungsi dan peran inspektorat 
daerah dalam rangka pem-
berantasan korupsi di daerah 
sangat sulit diharapkan. Kerja 
dan kinerjanya selama ini tidak 
efektif. Karena secara struktural 
maupun personal badan terse-
but tidak netral. Mereka lebih 
berpihak pada eksekutif.

Mengungkap ’’borok’’ bi-
rokrasi berarti mengungkap 
’’aib’’ teman sendiri. Dan itulah 
yang sangat dihindari inspe-
ktorat daerah. Dalam kerja dan 
kinerjanya, inspektorat daerah 
cenderung mencari amannya 
saja. Bahkan, secara finan-
sial, inspektorat daerah sangat 
bergantung pada eksekutif 
atau gubernur. Fungsi-fungsi 
dan peran pengawasan serta 
pemeriksaan yang selama ini 
dilakukan inspektorat daerah 
sekadar formalitas belaka. 
Apalagi ketika harus berha-
dapan dengan kasus penyim-
pangan atau dugaan korupsi 
di birokrasi pemerintah, ins-
pektorat daerah tidak mampu 
menunjukkan ’’taringnya’’ alias 
tidak dapat berbuat banyak.

Bentuk KPK Daerah
Karena itu, ada yang men-

gusulkan institusi tersebut 
ditinjau ulang atau diperkuat. 
Bahkan jika perlu, kalau me-
mang kerja dan kinerjanya 
tidak efektif, diganti dengan 
satu lembaga independen yang 
bisa bertindak secara tegas dan 
efektif dalam menangani serta 
mengusut kasus-kasus korupsi 
dan penyimpangan lain di 
daerah. Lembaga independen 

yang cukup relevan adalah KPK 
di daerah.

Karena kasus korupsi di dae-
rah mulai mengendemi atau 
mewabah dan melibatkan 
pejabat birokrasi, ditambah 
mandulnya lembaga konven-
sional seperti inspektorat dae-
rah yang berjalan tidak efektif, 
gagasan untuk membentuk 

KPK di daerah menjadi sebuah 
keniscayaan.

Pembentukan KPK di dae-
rah secara yuridis memiliki 
legitimasi hukum yang cukup 
kuat. Yakni, pasal 19 (2) UU 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
KPK yang menyebutkan: ’’KPK 
dapat membentuk perwakilan 
di daerah ibu kota provinsi.’’ (*)

ASSAL AMUAL AIKUM, 
mimbar Publik Radar Suka-
bumi, saya ingin bertanya kalau 
tim Saber Pungli masih ada 
atau sudah dibubarkan, awal-

awal saja gerakan saber pungli 
itu ada tapi sekarang tidak ada 
kedengarannya. 

Apakah di Kota dan Kabupat-
en Sukabumi sudah tidak ada 

lagi tindakan pungli di tempat 
pelanyanan publik yang me-
nyangkut kepada masyarakat, 
mohon kalau masih ada tim 
saber pungli untuk kembali 

hadir. Dan coba cek di tempat 
pelanyanan kepada masyara-
kat masih banyak tuh oknum 
pegawai yang berkolaborasi 
atau gawe bareng dengan 

LSM dan yang lainnya untuk 
melakukan pungli, terima ka-
sih Radar Sukabumi

085720819266

Kenapa Bikin SIM 
Dipersulit

JADI  warga Sukabumi 
susah terus. Saya seorang 
mahasiswa dan pengasuh 
pesantren di Daerah Istime-
wa Yogyakarta, saya lahir di 
cicurug tapi tinggal lama di 
jogja sampai akhirnya jadi 
pengasuh pondok. Kenapa 
kalo mau buat Kartu Keluarga 
(KK), KTP lama sekali di Suka-

bumi dan kalau pengen cepet 
mesti uang yang berjalan. 

Saya mau bikin SIM diper-
sulit banyak calo, pak bupati 
kenapa Kabupaten Sukabumi 
jadi begini, gak kaya Kabupat-
en Raja Ampat bagus pelay-
anannya padahal papua pak.

085766309040

Uang Parkir Minimarket 
Masuk Kemana

ASSALAMUALAIKUM, ke-
pada pemerintah yang me-
miliki kebijakan saya ingin 
bertanya, kalau uang palkir 
yang biasa di pungut oleh juru 
palkir itu masuk kemana. 

Saya selaku pengguna mini-
market sangat risih dengan 
penjaga palkir yang ada di 
setiap minimarket, namun saya 
aneh kok kalau ada aturannya 
kenapa tidak semua minimar-

ket ada juru palkirnya. Mohon 
jika itu menyalahi aturan maka 
kenapa harus menunggu lama 
untuk ditertibkan, terima kasih

08157089823

Jangan Sepelekan 
Sampah

KEPADA warga yang ada 
di Kota ataupun di Kabu-
paten Sukabumi, jangan 
sekali-kali menyepelekan 
sampah. Janganlah mem-
buang sampah sembaran-
gan apalagi ke sungai. Meski 
tidak berpengaruh saat ini, 
namun harus yakin jika terus 

menerus membuang sam-
pah ke sungai maka akan ter-
jadi bencana banjir. Apalagi 
saat ini musim hujan, kalau 
tidak benar dijaga maka 
tinggal menunggu waktu 
bencana, terima kasih

089602431162

Jangan sebarkan Berita Hoax
ASSALAMUALAIKUM, me-

lihat perkembangan dunia 
teknologi saat ini memang 
menjadi keuntungan bagi kita 
semua, namun jika teknologi 
itu malah digunakan oleh ok-
num yang tak bertanggung 
jawab dengan menyebarkan 
isu provokasi akan berakibat 

fatal. Saya selaku warga merasa 
miris ketika di media Sosial 
khusunya Facebook yang ban-
yak sekali berita dan foto-foto 
provokasi tanpa terkendali, hal 
itu jelas membuat masyarakat 
ini merasa teradu domba den-
gan sesama. Saya mengajak 
mari bersama-sama untuk 

benar benar jeli mana berita 
Hoax mana berita benar yang 
sumbernya jelas. Jangan sam-
pai kita dibodohi oleh teman 
sendiri di media sosial. Terima 
kasih (*)

Mamid
0857232312xx

Penerangan Jalan Lingkar Minim
KEPADA dinas terkait, kami 

memohon kepada Dinas 
Perhubungan untuk mema-
sang lampu penerangan di 
sepanjang Jalan Jalur Ling-

kar Selatan, jangan sampai 
menunggu korban dulu. 

Saya selaku warga yang suka 
menggunakan jalan tersebut 
merasa takut kalau malam-

malam menggunakan motor 
di wilayah tersebut. Terima 
kasih.

081563332597
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 Tapi, belasan model itu nyaman 
saja memamerkan busana yang 
penuh warna. Dengan sepatu ber-
hak tinggi, berlenggak-lenggok, 
menatap lurus, sembari terus 
menebar senyum. Seolah men-
girim pesan betapa aman dan 
nyamannya jembatan tempat 
mereka beraksi kemarin (9/10). 
Meskipun lantainya terbuat dari 
kaca. 

 Ya, yang jadi panggung 12 mod-
el tersebut adalah Jembatan Kaca 
Ngalam Indonesia. Itulah jem-
batan kaca pertama di Indonesia. 
Menghubungkan Kampung War-
na-warni Jodipan di Kelurahan 
Jodipan dengan Kampung Tridi 
(3D) di Kelurahan Kesatrian, Ke-
camatan Blimbing, Kota Malang. 

 Sebelum jembatan dengan 
enam tali baja di sebelah utara 
tersebut dibangun, wisatawan 
yang ingin menikmati kedua 
sisi kampung jujukan wisata di 
Malang itu harus lumayan berker-
ingat. Menaiki puluhan anak 
tangga dan memutar lewat Jem-
batan Brantas sejauh sekitar 500 

meter.  ”Saya kira akan semakin 
banyak wisatawan lokal dan as-
ing yang datang ke Kota Malang. 
Salah satunya ke jembatan ini,” 
kata Wali Kota Malang M. Anton 
setelah meresmikan jembatan 
tersebut kemarin (9/10) seperti 
dilansir Jawa Pos Radar Malang.

 Anton turut menjajal melintasi 
jembatan itu bersama penga-
suh Pondok Pesantren Az Zainy 
Tumpang KH Zain Baik dan 
Wakil Presiden PT Inti Daya Guna 
Aneka Warna (Indana) Steven A. 
Sugiharto. Turut mendampingi 
Dandim 0833/Kota Malang Let-
kol Inf Nurul Yakin, Wakil Ketua 
DPRD Kota Malang Zainuddin, 
dan Direktur Jawa Pos Radar 
Malang Kurniawan Muhammad.

 Dengan keberadaan Jembatan 
Kaca Ngalam Indonesia tersebut, 
berkunjung ke kawasan itu seolah 
mendapatkan paket 3 in 1. Dua 
kampung artistik penuh warna 
plus jembatan kaca satu-satunya 
di Indonesia. 

 Jembatan kaca tersebut mulai 
dibangun 8 Juli 2017. Tingginya 
mencapai 9,5 meter. Dengan 
panjang 20 meter dan lebar 1,25 

meter, jembatan itu bisa menahan 
beban hingga 250 kg. Atau kira-
kira sebanyak 50 orang.

 Adalah Khairul Ahmad dan Ma-
hatma Aji Pangestu yang mende-
sain jembatan tersebut. Dua ma-
hasiswa Teknik Sipil Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) 
itu ditunjuk lantaran pengala-
man mereka sebagai juara Kontes 
Jembatan Indonesia dan Kompe-
tisi Bangunan Gedung Indonesia 
pada 2015.

 Dilansir Bontang Post (Jawa Pos 
Group), Khairul dan Aji mulai 
mendesain jembatan tersebut 
pada Januari 2017. Langkah awal 
dimulai dengan meninjau lo-
kasi Jodipan dan Kesatrian untuk 
mengetahui topografi. ”Kami 
menawarkan tiga bentuk jem-
batan. Yang pertama tipe busur 
atau melengkung, tipe futuristis, 
dan tipe cable stayed. Kemudian, 
model cable stayed ini yang di-
setujui rektor UMM karena ada 
segi estetikanya,” jelas Khairul. 

 Sebelumnya mahasiswa UMM 
juga memainkan peran penting 
melalui inisiasi pendirian Kam-
pung Warna-warni Jodipan oleh 

delapan mahasiswa Ilmu Ko-
munikasi UMM yang tergabung 
dalam kelompok praktikum Pub-
lic Relations (PR) Guys Pro. La-
hirnya Kampung Warna-warni 
Jodipan selanjutnya menjadi in-
spirasi bagi berdirinya Kampung 
Tridi yang berada di seberang 
sungai. Sejak diresmikan Septem-
ber 2016, dua kampung itu selalu 
padat pengunjung.

 Untuk pembangunan jem-
batan, Pemerintah Kota (Pemkot) 
Malang bekerja sama dalam ben-
tuk corporate social responsibility 
(CSR) dengan PT Inti Daya Guna 
Aneka Warna. ”Pengerjaannya 
selesai 25 September lalu,” kata 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang (DPUPR) 
Kota Malang Hadi Santoso.

 Hadi menambahkan, pihaknya 
awalnya ingin membangun jem-
batan kaca dari anggaran pemer-
intah. Namun, waktunya terlalu 
mepet. ”Lalu ada CSR yang sangat 
membantu. Pemkot berupaya 
membantu izin ke Kementerian 
PUPR,” terangnya. 

 Mengutip Jawapos.com, melint-
asi jembatan itu sekaligus bisa 

menikmati pemandangan ber-
warna dari atap-atap rumah war-
ga dua kampung tersebut. Warna 
kuning keemasan jembatan seo-
lah melengkapi kemeriahan pan-
orama warna di sekelilingnya. 

 Bahkan, kalau pas momennya, 
pengunjung bisa berfoto dengan 
latar belakang kereta api. Sebab, 
sekitar 200 meter dari jembatan 
kaca, ada jembatan yang dilintasi 
sepur. Kian seru kalau jembatan 
bergoyang diterpa angin. 

 Selain itu, lantaran berlan-
tai kaca, semua yang melintas 
bisa menikmati pemandangan 
dasar Sungai Brantas dari atas 
jembatan. Tempat yang sangat 
mengundang keinginan untuk 
berswafoto. ”Serasa berada di 
jembatan kaca di Zhangjiajie ya,” 
celetuk seorang warga saat ber-
kesempatan menjajal melintasi 
jembatan.

 Jembatan Kaca Zhangjiajie be-
rada di Provinsi Hunan. Dengan 
panjang 430 meter dan tinggi 300 
meter dari tanah, itulah jembatan 
kaca terpanjang dan tertinggi di 
dunia. Tiongkok masih punya 
beberapa lagi jembatan sejenis. 

 Steven mengaku sangat bangga 
dengan keterlibatan pihaknya 
dalam membangun jembatan 
kaca tersebut. ”Harapan kami, 
kunjungan wisatawan terus naik 
dari waktu ke waktu,” ujar Steven 
sembari tak lupa berterima kasih 
kepada Rektor UMM Drs Fauzan 
MPd yang kemarin juga hadir saat 
peresmian. 

 Sebelumnya, melalui CSR, pi-
haknya telah kerap bekerja sama 
dengan Pemkot Malang. Misalnya 
dalam pengecatan Kampung 
Tematik Glintung, Kampung 
Warna-warni Jodipan, Kampung 
Tridi, fl yover Arjosari, serta yang 
masih proses pengerjaan adalah 
Kampung Biru Arema. 

 Anton pun berharap warga seki-
tar bisa turut merawat jembatan 
itu. Sebab, merekalah yang bakal 
mereguk hasilnya. ”Dengan ram-
pungnya jembatan ini, semoga 
saja minat wisata di Kota Malang, 
khususnya Kampung Warna-
warni Jodipan dan Kampung 
Tridi, bakal semakin meningkat. 
Dengan begitu kan bisa mening-
katkan perekonomian warga seki-
tar,” tuturnya. (*/asa/lid/c9/ttg)

Kalau Momen Pas, Bisa Berfoto dengan Background Kereta Api 

Polisi Tidur Berbaju Seksi

Security SCG Tagih Upah Overtime

Paket Hanafi e-Anton Bermunculan

Polres Sita 2.179 Benur

Lulusan SMK jadi Pengangguran Terbanyak

emukan solusi jitu. Bukannya 
membikin polisi tidur tiga meter 
sekali, mereka menempatkan 
boneka di pinggir jalan. Cantik, 
seksi, dan bajunya berganti-ganti 
setiap hari.

 Boneka itu diberi nama Betty 
Goslow oleh penduduk. Di samp-
ingnya, terdapat tanda: Please 
Stick to 30 atau Tolong Tetap 
(Berkendara) di Kecepatan 30 

Mph (48 km per jam). Jadi, fung-
sinya memang seperti polisi tidur. 
Lebih efektif pula. ’’Setiap lewat 
sini, pengendara pasti memel-
ankan kendaraan. Mereka ingin 
lihat, hari ini Betty pakai baju 
apa,’’ ungkap seorang warga di 
situs GloucesterLive yang dikutip 
Mirror.

 Warga mendandani Betty den-
gan baju-baju lucu. Ada foto dia 
tengah mengenakan rok mini 
atau kaus berpotongan dada 

rendah yang cute. Kali lain, dia 
memakai hot pants dan kaus pu-
tih sambil membawa raket tenis. 
Pada kesempatan lain, cewek 
yang berpotongan rambut bob itu 
mengenakan celana khaki serta 
memegang botol dan gelas wine.

 Pemerintah setempat berjanji 
memasang papan peringatan ke-
cepatan elektronik dalam waktu 
dekat. Ide bagus. Lagi pula, me-
mangnya semua pengendara itu 
laki-laki? (fam/c14/na)
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 Khususnya guru-guru produktif 
pengampu bidang keahlian di 
SMK. Setiap guru produktif di 
SMK wajib bersertifikasi sesuai 
standar bidang keahlian masing-
masing. Selain itu juga mem-
perkuat laboratorium praktik 
SMK. Saat ini rata-rata lulusan 
SMK setiap tahunnya mencapai 
1,2 juta anak. “Apakah lowongan 
kerjanya juga tersedia sebanyak 
itu? Datanya belum jelas sampai 
sekarang,” tutur mantan rektor 
Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM) itu.

 Sebagus apapun perbaikan 
pembelajaran di SMK, jika la-
pangan kerjanya tidak sebanding, 
pengangguran berijazah SMK 
tetap tinggi. Dia meminta pemer-
intah provinsi, selaku pengelola 
SMK, memetakan lowongan kerja 
di daerah setempat.   Lalu dibuat 
perencanaan pembinaan dan 
pengelolaan SMK. Sehingga bisa 

dipetakan potensi serapan lulu-
san SMK setiap tahunnya. Terma-
suk bidang keahlian apa saja yang 
tingkat kebutuhan tenaga ker-
janya tinggi. “Jadi tidak sekedar 
membangun SMK baru. Tetapi 
tidak tahu kebutuhan lapangan 
kerjanya,” tuturnya.

 Kemudian dia juga berharap 
pemerintah mengeluarkan ke-
bijakan yang intinya memaksa 
dunia industri memprioritaskan 
lulusan SMK. Sebab menurut 
Muhadjir, kecenderungan du-
nia industri di Indonesia belum 
terlalu membutuhkan tenaga 
terampil lulusan SMK. Berbeda 
dengan di Jerman, dimana dunia 
industrinya begitu membutuhkan 
tenaga kerja terampil.

 Muhadjir berharap perekono-
mian Indonesia semakin baik 
sehingga dunia industri terus 
menggeliat. Kemudian kebutu-
han akan tenaga kerja terampil 
juga terus meningkat. Dia men-
egaskan perbaikan pembelajaran 

SMK harus diikuti ketersediaan 
lapangan kerja.

 Pengamat pendidikan Jejen 
Musah mengatakan, persoa-
lan utama di SMK adalah ket-
ersediaan guru produktifnya 
rendah. Sampai-sampai Ke-
mendikbud membuka program 
alih fungsi guru umum menjadi 
guru produktif. Kemudian juga 
membuka pintu bagi tenaga 
kerja trampil untuk menjadi 
guru produktif SMK. Sebab jika 
mengandalkan guru produktif 
reguler yang lulus dari kampus, 
jumlahnya tidak banyak.

 Jejen mengakui keterserapan 
tenaga kerja lulusan SMK terkait 
dengan ketersediaan lapangan 
pekerjaan. Sebagus apapun pro-
gram perbaikan SMK, tidak akan 
efektif jika lowongan kerjanya 
sedikit. “Komitmen dunia indus-
tri menerima tenaga terampil lu-
lusan SMK juga harus dipegang 
oleh pemerintah,” pungkasnya. 
(wan/ttg)
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 Tapi meski seperti itu, antusias ma-
syarakat menginginkan paket pasan-
gan calon cukup tinggi. Banyak bere-
dar pemaketan pasangan calon oleh 
masyarakat di media sosial (medsos). 
Seperti halnya beredar foto pasan-
gan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota 
Sukabumi, Hanafie Zain dengan 
Direktur  Utama (Dirut) Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 
Bumi Wibawa (TBW), Anton Rach-
man. Foto ini pun mendapat respon 
positif dari masyarakat.

 Menanggapi hal tersebut, Dirut 
PDAM TBW, Anton Rachman men-
gatakan, munculnya keinginan 
masyarakat untuk memasangkan 
pasangan calon di Pilwalkot nanti, 
itu merupakan hal wajar. Artinya, 
masyarakat berpikir dan berharap 
menyandingkan fi gur A dengan fi gur 
B itu sah-sah saja termasuk mema-
sangkan dirinya dengan Hanafie 
Zain.  “Dalam politik itu apapun bisa 
terjadi dan semuanya juga belum 
pasti, ini masih dinamis. Baik dari sisi 

siapa yang dicalonkan maupun men-
calonkan,” ujar Anton saat dihubungi 
Radar Sukabumi, kemarin.

 Mengenai dirinya maju di Pilwalkot 
2018, Anton menegaskan sampai 
saat ini dirinya belum menyatakan 
sikap. Begitupun jika memang ada 
dorongan dari masyarakat yang 
menginginkan dia maju menjadi 
bakal calon, Anton mengaku belum 
bisa memastikan. “Itulah hal yang 
masih dinamis,” lanjutnya.

 Dalam pemaketan pasangan itu 
kata Anton, tidak hanya ditentukan 
oleh satu pihak antara kandidat 
saja. Akan tetapi, diperlukan partai 
koalisi yang mendukung pasangan 
calon tersebut. “Seperi halnya dari 
mana calon itu akan berangkat 
dan bergandengan dengan siapa. 
Tentu sudah jelas ini masih dinamis. 
Dalam politik kemungkinan apapun 
bisa terjadi,” kata Anton yang juga 
merupakan mantan Ketua KPU Kota 
Sukabumi ini.

 Anton pun mengakui, belum 
ada komunikasi resmi dengan par-
tai manapun yang mempunyai 

kewenangan menjadi peserta Pil-
walkot. Dirinya pun belum pernah 
memasukan berkas apapun kepada 
partai manapun sekaitan dengan 
pencalonan. “Kalau komunikasi 
dan silaturahmi membicarakan 
Kota Sukabumi kedepan tentang 
bagaimana harapan dan keinginan, 
hampir semua partai sudah ber-
temu,” bebernya.

 Sementara itu, Bakal Calon Waliko-
ta Sukabumi, Hanafi e Zain menang-
gapinya dengan santai. Wacana dan 
keinginan masyarakat dalam pema-
ketan pasangan calon di Pilwakot 
Sukabumi itu merupakan hal wajar. 
Dirinya pun mengucapkan terima 
kasih kepada masyarakat yang telah 
memunculkan kepercayaan kepada 
dirinya untuk maju menjadi bakal 
calon kandidat Walikota Sukabumi. 
“Saya masih fokus bekerja. Lagian, 
sejauh ini kan saya masih menunggu 
keputusan partai yang akan mengu-
sung. Tapi yang jelas, berpasangan 
dengan siapapu saya siap kalau 
memang sudah takdirnya,” singkat-
nya.(bal)

sambungan dari Hal  1

Cimaja Kecamatan Cikakak Kabu-
paten Sukabumi dan SA (25) warga 
Kampung Ciwaru RT002/012 Desa 
Cikahuripan Kecamatan Cisolok 
Kabupaten Sukabumi.

 Para pelaku ini terbukti melakukan 
tindak pidana mengeluarkan dan 
mengedarkan benih lobster, dengan 
barang bukti yang diamankan seban-
yak 2.179 ekor benur masih hidup. 
Kasat Reskrim Polres Sukabumi, 
AKP Dhoni Erwanto menjelaskan, 
dua orang tersangka tersebut sebe-
lumnya akan menjual barang bukti 
ke wilayah bogor.  “Kami amankan 
mereka tadi (kemarin.red) siang 
tepatnya pukul 12.30 WIB, saat hen-
dak membawa benur di Kampung 
Marinjung Hilir Desa Karang Papak 
untuk dibawa dan dijual ke wilayah 
Bogor,” paparnya kepada awak me-
dia, kemarin (10/10).

 Barang bukti yang berhasi dia-
mankan, sudah dikemas rapih den-
gan masing-masing berisi benur 100 

ekor hingga 250 ekor dalam keadaan 
hidup dan siap jual. “Kalau dijual 
dengan harga Rp38 ribu untuk mu-
tira dan Rp4.500 untuk benur pasir, 
barang bukti yang kami amankan 
totalnya mencapai Rp62 juta,” be-
bernya.  Untuk harganya sendiri, 
kata Dhoni, dijual variatif tergantung 
dimana nantinya benur tersebut 
dijual. Misalnya, untuk diluar kota, 
harga bisa menembus angka Rp65 
ribu per ekor. Sementara jika dijual 
ke luar negeri, benur bisa bernilai 
Rp165 ribu per ekornya. “Nilai har-
ga akan berubah, jika pemasaran 
sudah berada di luar kota. Bahkan 
jika dijual ke luar negeri, harganya 
sangat menggiurkan,” kata Dhoni.

 Bisnis benur sendiri, meski di-
larang tapi tak ada matinya. Hal 
tersebut lantaran nilai keuntungan 
yang didapatkan sungguh menggi-
urkan dibandingkan usaha jual beli 
ikan lainnya. “Tindakan pengepul 
terus terjadi. Karena keuntungan 
yang diambil sangat menggiurkan,” 
beber Dhoni.

 Saat ini, untuk mempertang-
gungjawabkan perbuatannya, 
kedua pelaku dijerat pasal 16 ayat 
(1) JO pasal 88 UU RI Nomor 31 
Tahun 2014 tentang perikanan seb-
agaimana telah diubah dengan UU 
RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas UU RI Nomor 31 
Tahun 2004 tentang perikanan 
dengan ancaman maksimal enam 
tahun penjara. “Ancaman huku-
man sekitar enam tahun penjara,” 
tambahnya.

 Sementara itu, salah seorang 
pelaku SA (25) mengaku, dirinya 
mendapat anak benur tersebut dari 
nelayan. Ketika sudah mendapat-
kan barang tersebut, dirinya lang-
sung mengirimkan ke wilayah 
Bogor dengan harga Rp4.500 per 
ekor untuk benur tipe pasir dan 
Rp38 ribu per ekor untuk benur 
mutiara. “Beli dari nelayan, lalu kalau 
sudah terkumpul langsung bawa 
ke Bogor. Tapi kalau harga bagus di 
Palabuanratu, tidak harus ke Bogor,” 
katanya.(cr10/e)
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Indonesia (F HUKATAN-KSBSI) 
Kabupaten Sukabumi, Nendar 
Supriatna menjelaskan, dirinya 
bersama berapa perwakilan bu-
ruh telah melakukan audensi 
dengan pihak SCG. “Pertemuan 
itu merupakan tindak lanjut dari 
persoalan selisih upah buruh dan 
pihak SCG bersedia menerima 
kami,” jelasnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (10/10). 

 Hasil pertemuan, ternyata SCG 
sudah mengakomodir tuntutan 
buruh. Namun, PT Nawakara 
selaku pihak ketiga penyedia jasa 
kerja diduga mengalokasikannya 
kepada kepentingan lain.

 “Supaya tidak menjadi opini 
liar saja makanya kami langsung 
menghadap. Dari pengakuan 

SCG, ternyata sudah di setujui. 
Tapi rekanan SCG mengaloka-
sikannya untuk keperluan lain 
seperti karyawan yang sakit,” 
sambungnya.

 Bahkan, PT Nawakara sudah 
mengakui pengalihan pem-
bayaran overtime tersebut di alo-
kasikan untuk anggaran cadan-
gan. “Ini masalah dan kami tidak 
terima. Soalnya, jika mengacu 
pada kesepakatan hasil aksi yang 
dilakukan sudah melenceng,” 
tegas Nendar.  Dengan begitu, 
pihaknya menunggu SCG agar 
tegas dan konsisiten terhadap 
kesepakatan yang telah dibuat. 
Jika tidak, serikat yang bakal 
mengambil sikap tegas. “Kami 
menunggu reaksi dari pihak SCG. 
Apakah akan ada tindakan tegas 
apa tidak dengan memanggil 

pihak TP Nawakara untuk duduk 
bersama kami (serikat).  Kalau 
SCG tidak mengambil sikap itu, 
maka kami yang akan mengambil 
sikap tegas,” ancamnya.

 Hal senada disampaikan Deden 
Indraghandi, salah satu security 
di perusahan yang memproduksi 
semen itu menambahkan, se-
lain tidak memberikan hak, PT 
Nawakara sebagai rekanan SCG 
juga telah memicu kemarahan 
dengan melarang security untuk 
berserikat.  “Ini akan kami sikapi 
serius. Itu hak selaku buruh. Pem-
rintah juga sudah mengeluarkan 
tanda bukti pencatatan sebagai 
legalitas. Intinya kami menunggu 
reaksi pihak SCG yang dalam 
persoalan ini karena harus ter-
libat agar selesai,” pungkasnya. 
(cr15/t).

Perpres Jadi Kebijakan Tunggal
JAKARTA  -  TNI mendo-

rong agar kebijakan tunggal 
pengadaan dan penggunaan 
senjata api diatur melalui per-
aturan presiden (perpres). 
Sehingga dapat memayungi 
seluruh institusi. Keterangan 
tersebut disampaikan Kepala 
Pusat Penerangan (Kapuspen) 
TNI Mayjen Wuryanto di Ja-
karta kemarin (10/10).

 Dalam rapat koordinasi terba-
tas di kantor Kemenko Polhu-
kam Jumat (6/10), pemerintah 
menyatakan bakal mengkaji 
sejumlah aturan pengadaan dan 
penggunaan senjata api. ”Kami 
upayakan yang bisa memayungi 
semuanya adalah perpres,” un-
gkap Wuryanto. Dengan begitu, 
tidak ada lagi kebingungan di 
antara institusi yang memiliki 
kewenangan membeli dan me-
makai senjata api. 

 Sambil menunggu kebijakan 
tersebut, instruksi presiden 
(Inpres) No 9/1976 tentang 
Peningkatan Pengawasan dan 
Pengendalian Senjata Api ma-
sih bisa menjadi acuan. Meski 
sudah satu sikap, Menko Pol-
hukam Wiranto menuturkan, 
pembuatan kebijakan tunggal 
tersebut masih perlu dibicara-
kan bersama. ”Tunggu dulu,” 
ucap dia. Masing-masing in-
stitusi perlu konsolidasi serta 
menyiapkan bahan berkaitan 
aturan tersebut. ”Setelah itu 
baru kami panggil,” imbuhnya.

 Proses itu harus dilalui lanta-
ran aturan soal pengadaan dan 
penggunaan senjata api tidak 

sedikit. Setidaknya ada empat 
undang-undang (UU), empat 
aturan setingkat menteri, satu 
peraturan pemerintah penggan-
ti undang-undang (perpu), satu 
inpres, dan satu surat keputusan 
yang mengatur belanja serta 
pemakaian senjata api. Karena 
itu, pembicaraan bersama ha-
rus dilakukan. ”Mana yang 
dihapus, mana yang dijadikan 
satu perundang-undangan yang 
bisa memayungi semua aktivitas 
pengadaan senjata,” terangnya. 
Dia minta semua pihak sabar 
menunggu tuntasnya pembua-
tan kebijakan tunggal tersebut. 

 Dia tidak ingin tergesa lanta-
ran kebijakan pengadaan dan 
penggunaan senjata api sangat 
penting. Sehingga pemerintah 
harus mengambil langkah 
yang efektif dan konstruktif. 
Dengan begitu, kebijakan yang 
dihasilkan jelas serta mampu 
menjadi solusi persoalaan 
yang terjadi. Sesuai keputusan 
rapat koordinasi terbatas pe-
kan lalu, ribuan amunisi yang 
dibeli Brimob Polri dititipkan 
kepada TNI. Wuryanto me-
nyebutkan, 5.932 butir amunisi 
RLV-HEFJ kaliber 40x46mm 
tersebut sudah berada di Gu-
dang Amunisi Mabes TNI. 
”Tadi malam (Senin malam) 
sudah dipindahkan,” sahut 
Wuryanto. 

 Jenderal bintang dua TNI AD 
itu memastikan seluruh amu-
nisi tersebut aman. TNI ber-
tanggung jawab penuh terha-
dap seluruh amunisi tersebut. 

Dengan standar keamanan 
yang sudah memadai, Gudang 
Amunisi Mabes TNI tepat 
sebagai tempat menitipkan 
amunisi tersebut. Lebih lanjut 
Wuryanto menjelaskan, ri-
buan amunisi untuk senjata api 
Stand Alone Grenade Launcher 
(SAGL) kaliber 40x46mm itu 
dititipan sesuai ketentuan yang 
berlaku. ”Jadi kami menerapkan 
aturan saja,” ujarnya. Terlebih, 
penitipan amunisi dari Brimob 
Polri kepada TNI sudah dis-
epakati dalam rakortas minggu 
lalu.   Wuryanto memastikan, 
yang dititipkan hanya amunisi 
saja. Sedangkan SAGL yang sem-
pat tertahan di Bandara Soekarno 
Hatta sudah diserahkan kepada 
Brimob. Sebab senjata api terse-
but dapat digunakan dengan 
amunisi granat asap dan granat 
gas air mata. 

 Sementara itu, amunisi yang 
ditahan memiliki radius mema-
tikan 9 meter dan jarak capai 
400 meter. Amunisi itu juga bisa 
meledak dua kali. Ledakan kedua 
disusul pecahan logam yang 
dapat melukai dan mematikan 
musuh.”Itu luar biasa. TNI sendiri 
sampai saat ini tidak punya sen-
jata dengan kemampuan seperti 
itu,” kata Wuryanto. Bukan hanya 
itu. Amunisi tersebut dapat me-
ledak tanpa benturan. Bila sudah 
lepas dari laras, dalam waktu 
14 sampai 19 detik sudah pasti 
meledak. Keistimewaan itu juga 
tidak dimiliki oleh amunisi un-
tuk senjata api yang dipakai 
prajurit TNI. (syn/oki)
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Mohon maaf pasti 
bobotoh kecewa 
tadi banyak yang 
teriak, saya tak 
menyalahkan 
memang saya 

juga pernah jadi 
bobotoh, walaupun 
sudah main habis-
habisan tetap saja 
(gagal menang). 
Udah biasa tapi 

jangan berlebihan

TRIBUN BOBOTOH

POJOK LAPANGAN

Target Hanya Lolos 
Degradasi

MIRIS, mungkin itu yang bisa menggambarkan kondisi 
Persib Bandung di kompetisi Liga 1 musim ini. Jangankan 
juara yang menjadi target manajemen, kini posisi skuat 
Maung Bandung bahkan harus teseok-seok di papan tengah 
klasemen.

 Pemain berlabel mega bintang didatangkan, seperti Mic-
hael Essien dan Carlton Cole tidak jadi jaminan memberikan 
prestasi bagi tim kebanggaan bobotoh. Terakhir, kehadiran 
Ezechiel N'Douassel juga belum bisa mengangkat performa 
tim.

 Manajemen Persib bahkan telah lempar handuk pada 
kompetisi musim ini meski masih menyisakan lima pertan-
dingan. Lolos dari zona degradasi sudah menjadi prestasi 
yang bagus bagi tim Maung Bandung. "Ke depan kami fokus 
menyelamatkan tim ini dulu dari degradasi," kata Manajer 
Persib Bandung, Umuh Muchtar. "Awalnya, kami mengejar 
lima besar karena Persib punya nama besar. Namun, penam-
pilan kami buruk di putaran pertama." tambahnya.

 Umuh menyebut, hasil negatif akhir-akhir lantaran Persib 
belum dinaungi keberuntungan. Pasalnya, suasana tim 
dalam keadaan kondusif, bahkan latihan berjalan dengan 
sangat baik. "Pemain dengan pengurus Persib kondusif 
semua. Tapi, hasil yang kami dapat begini, tentu saja kami 
kecewa. Tapi, semua tahu, kami sudah bermain maksimal," 
Umuh menjelaskan.

 Umuh juga menyadari kekecewaan bobotoh. Namun, dia 
berharap mereka tetap mendukung Atep dan kawan-kawan. 
"Saya tidak menyalahkan mereka. Mereka pasti mereka, 
cuma jangan berlebihan. Mudah-mudahan kedepan Persib 
akan lebih baik," ujar Umuh. 

 Ditambahkan Umuh, pihaknya pun bingung dengan hasil 
yang kurang bagus ini, padahal berbagai upaya telah dila-
kukan. Termasuk melakukan rotasi pemain dan perubahan 
taktik. Ia menilai dari permainan Atep dan kawan-kawan 
tidak menunjukkan sebagai tim yang pantas meraih hasil 
imbang. Banyak peluang yang tercipta namun selalu gagal 
berbuah gol. "Saya juga heran, tidak mengerti, ada apa dan 
kenapa itu susah sekali menang. Kami mendapat banyak 
peluang, tapi ya dewi fortuna belum mengarah kepada kita," 
tambah Umuh.

 Menurutnya, manajemen Persib sempat memiliki harapan 
tinggi untuk fi nis di lima besar pada awal putaran kedua. 
Sebab, ketika itu, mereka berhasil meraih rentetan hasil 
positif. "Ketika itu, kami menganggap sudah ada perbaikan, 
setelah raihan buruk di putaran pertama. Sudah ada harapan 
sebenarnya, tapi ya inilah sepak bola," ujar Umuh, lagi. (net)

IST

BERJIBAKU: Sejumlah pemain persib saat melakukan duel udara pada pertandingan melawan Barito Putra pekan ke-28 Liga 1 2017.

Incar Pelatih Ideal
KOMPETISI Liga 1 2017 

masih menyisaka tujuh per-
tandingan buat Persib Ban-
dung. Namun, manajemen 
Persib sudah berencana se-
gera merancang kerangka 
tim sebagai persiapan musim 
depan. Sosok pelatih jadi 
incaran utama manajemen 
untuk membangun tim yang 
lebih bagus ketimbang mu-
sim ini. "Ya, tahun depan 
kami harus sudah lebih siap. 
Siapa pelatihnya, termasuk 
siapa pemain yang diperta-
hankan dan siapa yang akan 
diberhentikan karena harus 
dari sekarang disiapkan," 
kata Manajer Persib Ban-
dung, Umuh Muchtar.

 Meski demikian, Umuh 
menegaskan saat ini belum 
ada bayangan siapa sosok 
pelatih yang diincar ma-
najemen Persib, termasuk 
pemain-pemain yang akan 
dipertahankan dan didepak. 
"Itu nanti saja karena masih 
ada tujuh sisa pertandingan 
di Liga 1," ucap Umuh.

 Yang jelas, lanjut Umuh, 
manajemen akan menen-
tukan dulu sosok pelatih 
baru kemudian pemain yang 
sesuai dengan keinginan 
pelatih. "Kami ingin pelatih 
yang punya wibawa, punya 
pengalaman, mau lokal atau 
asing, pokoknya tidak me-
ngecewakan, apalagi pelatih 
yang pernah membawa jua-
ra," beber Umuh.

 Sebagai contoh, lanjut 
Umuh, pelatih yang bagus 
saat ini adalah Jacksen F. 
Tiago yang kini menjadi na-
khoda tim Barito Putera. "Itu 
sebagai contoh saja, bukan 
berarti kami mengincar ya, 
kalau memuji kan boleh," 
kata Umuh.

 Ketika didesak sosok pela-
tih baru yang sudah masuk 
incaran manajemen, mana-
jer yang hobi menggunakan 
topi koboi ini menegaskan 
belum ada sosok nama pe-
latih yang akan dibahas ja-
jaran manajemen Persib. 
"Yang pasti tidak menutup 

kemungkinan siapa pun itu 
karena rata-rata tahun ini 

kontrak pelatih habis. Setelah 
habis kontrak, baru kami bi-

cara (sosok pelatih baru yang 
dibidik)," ucap Umuh. (net)

Minta Persib Fokus 
Musim Depan

SUPORTER fanatik Persib Bandung kini tak lagi 
banyak berharap bahwa tim kebanggaannya bisa 
berprestasi di Liga 1 2017. Posisi 11 yang kini ditem-
pati 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 13 poin.

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

 Bisa saja, dikatakan Agus, Persib saat ini lebih me-
mentingkan komersil dibandingkan membawa tim-
nya 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 menya-
lahkan. Kalau sekarang seolah pelatih diberikan 
pemain yang sudah menjadi pilihan manajemen," 
ujar Agus seperti dikutip bola.com, belum lama ini.

 Maka dari itu, pria yang akrab disapa Gusdul ini 
berharap saat ini Persib jangan mau mengincar lima 
besar saja, namun lebih kepada mengevaluasi tim 
untuk persiapan menghadapi kompetisi di musim 
yang akan datang. "Dan berikan kebebasan kepa-
da pelatih untuk mencari pemain, menentukan 
pemain yang dipertahankan atau tidak siapapun 
pelatihnya. Jadi kalau prestasi jelek tidak akan saling 
menyalahkan, tapi salahkan pelatihnya," tegasnya. 
(net)

Ingin Henhen Bertahan
ASISTEN Pelatih Persib Bandung, Herrie Setya-

wan memiliki harapan besar agar Henhen Herdiana 
tetap bertahan bersama tim berjulukan Maung 
Bandung ini. Pemain yang beroperasi sebagai bek 
kanan itu memang tengah disepekulasikan akan 
gabung PS TNI di musim 2018 mendatang menyu-
sul keinginannya untuk menjadi anggota kesatuan 
Tentara Republik Indonesia (TNI).

 Namun Herrie berharap agar Henhen menolak 
keinginan dari tim berjulukan Th e Army tersebut 
karena pemilik nomor punggung 21 itu sudah men-
jadi pemain andalan bagi Persib.

 Buktinya, tanpa regulasi pemain U-23, Henhen 
masih saja menjadi pilihan utama Persib dalam 
setiap pertandingan yang dihadapi di Liga 1 2017. 
"Ya jelas, jangan sampai Henhen lepas. Karena bisa 
dilihat kalau kontribusinya di tim sudah bagus," ha-
rap Herrie seperti dikutip bola.com, belum lama ini.

 Pelatih yang akrab disapa Jose ini menilai cukup 
wajar dengan bidikan yang dilakukan PS TNI karena 
Henhen terus menunjukkan progres dalam setiap 
pertandingannya.

Namun lagi-lagi, Jose berharap agar Henhen tidak 
mengiyakan tawaran tersebut dan tetap memilih 
Persib Bandung. "Dan saya kira Henhen juga belum 
bisa meninggalkan Persib karena kontraknya akan 
habis Februari tahun depan (2018). Kalaupun tidak, 
saya berharap Henhen tetap di Persib," harapnya. 
(net)

Henhen Herdiana

Bobotoh Kembali 
Kecewa 

BOBOTH kembali dibuat 
kecewa tim kebanggaannya 
setelah ditahan Imbang 0-0 
oleh tamunya Barito Putra. 
Dengan hasil tersebut tidak 
sedikit bobotoh masuk ke 
lapangan untuk mengeks-
presikan kekecewaan usai 
pertandinga. Bobotoh begi-
tu terpukul melihat Maung 
Bandung tak bisa menekuk 
tamunya, Laskar Antasari, 
dalam laga pekan ke-28 Liga 
1 di Stadion Si Jalak Harupat, 
Soreang, Senin (9/10) malam. 

 Di antara bobotoh ada yang 
memasuki lapangan sambil 
menangis tersedu-sedu sa-
king begitu kecewanya. Hasil 
semalam berarti Persib sudah 
lima kali beruntun menerima 
hasil seri. Para pemain Pa-
ngeran Biru pun tidak tinggal 
diam, di antara mereka me-
nenangkan para bobotoh ter-
sebut, seperti Atep, Hariono, 
dan Kim Jeff rey Kurniawan.

 Tidak hanya itu Luapan ke-
kecewaan bobotoh pun ditun-
jukan lewat koreografi  ‘Persib 
Butut’ selepas laga. Umuh 
Muchtar selau manajer Persib 
pun tidak memungkiri bahwa 
dirinya juga sangat terpukul 
dengan hasil ini. “Tadi hasil 
seri kalau di kandang itu su-
dah dianggap kalah dan saya 
juga kecewa siapa yang tidak 
kecewa. Saya mohon maaf 
pada Bobotoh padahal kita 
banyak kesempatan terakhir 
aja masih bisa ketepis,” jelas 
Umuh dalam jumpa pers di 

Si Jalak harupat.
 Dia pun meminta maaf ke-

pada Bobotoh sebab Persib 
kembali gagal menjalankan 
misi merebut kemenangan. 
Umuh juga memahami reaksi 
frontal Bobotoh yang kesal 
dengan kinerja Persib. Tapi 
dirinya juga meminta kepada 
suporter untuk melakukan 
aksi pada koridor yang san-
tun. “Mohon maaf pasti bobo-
toh kecewa tadi banyak yang 
teriak, saya tak menyalahkan 
memang saya juga pernah jadi 
bobotoh, walaupun sudah 
main habis-habisan tetap 
saja (gagal menang). Udah 
biasa tapi jangan berlebihan,” 
tuturnya. (net)

Jangan Patah Semangat
MESKI mampu menahan 

gempuran Barito Putera, 
kiper Persib Bandung, Mu-
hammad Natshir, mengaku 
kecewa lantaran Persib ga-
gal meraih poin sempurna 
setelah ditahan tim tamu, 
Senin (9/10) malam, di 
Stadion Si Jalak Harupat, 
Soreang, Kabupaten Ban-
dung.

 Persib ditahan tanpa gol 
Barito Putera pada laga 
pekan ke-28 Liga 1 2017. 
Hasil ini semakin memper-
berat bagi pa- s u k a n 
Emral Abus 
u n t u k 
bisa finis 
di  posisi 
lima besar 
klasemen. 
S e u s a i 

pertandingan, posisi Per-
sib berada di peringkat ke-
11. "Alhamdulillah, saya 
tidak kebobolan. Tapi, itu 
hanya bonus buat saya dan 
saya tidak mau berpikir 
buat sendiri.  Yang saya 
inginkan kemenangan de-
ngan tiga poin. Sayang, 
kami gagal lagi meraih tiga 
poin di kandang sendiri," 
ujar Deden sapaan akrab 
M. Natshir.

 Kiper bernomor pung-
gung 1 ini lantas memo-
hon maaf kepada seluruh 
bobotoh atas kegagalan 
Mau n g  Ba n d u n g  m e n -
dapat tiga poin. Padahal, 

kata Deden, semua re-
kan-rekannya sudah 

ber usaha maksi-
mal mulai babak 

pertama hingga babak dua 
selesai. "Apalagi di babak 
dua, kami merasa tidak 
ada tekanan dari lawan, 
justru Persib yang mene-
kan terus. 

Tapi, apa boleh buat hasil 
akhir kembali kami da-
patkan dengan seri," ucap 
Deden.

 Pemain asal Soreang ini 
berharap hasil seri Persib 
yang kelima kalinya seca-
ra berturut-turut (empat 
laga kandang dan satu laga 
tandang) ini, tidak mem-
buat rekan-rekannya patah 
semangat dalam meng-
hadapi sisa pertandingan 
Liga 1 2017, walau semakin 
berat untuk mengakhiri 
kompetisi di posisi lima 
besar klasemen. (net)
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DKPUKM Gaet Perbankan
FT: BAMBANG/RADAR SUKABUMI

ANTUSIAS: DKPUKM Kabupaten Sukabumi melakukan pembinaan terhadap sejumlah UMKM di Kabupaten Sukabumi. 

SUKABUMI -- Dinas Kop-
erasi Perdagangan dan Usaha 
Kecil Menengah (DKPUKM) 
Kabupaten Sukabumi terus 
melakukan pembinaan, ter-
hadap para pelaku

Usaha Mikro Kecil  dan 
Menengah (UMKM). Bahkan, 
perkembangannya pun dinilai 
cukup bagus.

Kepala Seksi (Kasi) Pengem-
bangan UMKM pada DKPUKM 
Kabupaten Sukabumi, Arsenal 

Trisnawisena mengatakan, 
kerjasama yang dijalin lem-
baganya itu merupakan salah 
satu upaya untuk membantu 
para pelaku UMKM agar bisa 
mendapatkan permodalan 
dari pihak perbankan.

“Sekitar 27 ribu UMKM di 
Kabupaten Sukabumi saat 
ini perkembangannya cu-
kup baik,” kata Arsenal saat 
dijumpai Radar Sukabumi 
di ruang kerjannya, kemarin 
(10/10).

Pihaknya kerap memperte-
mukan para pelaku UMKM, 
dengan pihak perbankan. Hal 
itu bertujuan, untuk mem-
permudah UMKM dalam 
mendapatkan bantuan modal. 
“Kami sering pertemukan 

mereka dengan bank yang ada 
di Kabupaten Sukabumi sep-
erti Bank Jabar Banten (BJB) 
dan Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Alhamdulillah, mereka 
sangat antusias,” ujarnya.

Arsenal mengakui, jika tidak 
sedikit UMKM mendapatkan 
bantuan modal dari kedua 
perbankan tersebut. Sehing-
ga mampu mendongkrak 
pengembangan usaha mer-
eka.

“Seperti BJB dengan program 
Kredit Cinta Rakyat (KCR), 
serta BRI dengan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR). Kita manfaat-
kan program tersebut untuk 
membantu para UMKM di Ka-
bupaten Sukabumi, agar lebih 
berkembang lagi,” paparnya.

Ternyata tidak sebatas pen-
guatan modal. Tapi, pihaknya 
m e m b a nt u  m e m p e rku at 
manajemen UMKM dian-
taranya pembinaan dalam 
manajemen keuangan. Den-
gan adanya peningkatan us-
aha, maka diharapkan per-
putaran ekonomi masyarakat 
semakin dirasakan.

“Langkah ini pun dilakukan 
dalam pembinaan bagi para 
pelaku UMKM. Sehingga, bisa 
dirasakan sendiri masyarakat 
di Kabupaten Sukabumi masih 
bertahan dan semakin baik,” 
tuturnya.

Dijelaskan Arsenal, pada 
beberapa tahun terakhir ini 
Diskoperindag Kabupaten 
Sukabumi tidak memberikan 

bantuan berupa tunai mau-
pun fisik. Menurutnya, saat 
ini dinas hanya bisa men-
jembatani kebutuhan para 
UMKM.

“Ya, saat ini sudah tidak bisa. 
Kami hanya bisa menjem-
batani dan melakukan pem-
binaan saja terhadap UMKM 
ini,” imbuhnya.

Pihaknya terus berupaya 
untuk meningkatkan dan 
mengembangkan UMKM yang 
berada di Kabupaten Suka-
bumi, supaya dapat berkem-
bang lebih baik lagi. “Kami 
ingin dengan adanya upaya 
ini, bisa mempertahankan 
serta meningkatkan UMKM di 
Kabupaten Sukabumi,” pung-
kasnya. (cr16/t)

Bantu 
Kembangkan 

UMKM

Modifi kator Honda Terbaik Unjuk Gigi
SUKABUMI- Sebanyak 84 

kontestan modifi kator dari se-
luruh Indonesia siap bersaing, 
meramaikan gelaran National 
Final Battle Honda Modif Con-
test (HMC) 2017 yang akan di-
helat di Lanud Gading Gunung 
Kildul, Yogyakarta (14/10).

GM Marketing Planning 
& Analysis PT Astra Honda 
Motor (AHM) Agustinus In-
draputra mengatakan, HMC 
merupakan ajang tahunan 
yang diselenggarakan oleh 
AHM untuk mendukung kre-
atifitas dan keterampilan 
anak muda untuk berkarya 
melalui modifikasi sepeda 
motor Honda.

“Kami selalu  ber upaya 
memberikan wadah kepada 
generasi muda untuk terus 
berkarya, mengembangkan 
kreatifitas dan mewujudkan 
mimpi mereka selaras den-
gan semangat Satu Hati,”ujar 
Indraputra kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (10/10).

Dengan diselenggarakan-
nya event HMC, ia berharap 
semakin banyak modifikator 
berbakat di Tanah Air yang 
dapat menjadi inspirasi anak 

muda lainnya melalui ide 
dan konsep modifikasi ter-
baik menggunakan sepeda 
motor Honda.

Para modifikator ini akan 
saling beradu kreativitas 
Memodifikasi berbagai tipe 
motor Honda yang akan di-
pamerkan di acara ini.

Bersama jaringan main deal-
er sepeda motor Honda, AHM 
telah menggelar HMC 2017 di 
14 kota besar yang tersebar di 
seluruh Indonesia, yaitu Ma-
nado - Sulawesi Utara, Den-
pasar - Bali, Solo - Jawa Ten-
gah, Surabaya - Jawa Timur, 
Bandung - Jawa Barat, Banjar-

masin - Kalimantan Selatan, 
Pekanbaru - Riau, Makassar 
- Sulawesi Selatan, Samarinda 
- Kalimantan Timur, Bandar 
Lampung - Lampung, Jakarta, 
Cirebon - Jawa Barat, Mataram 
- Nusa Tenggara Barat, Malang 
- Jawa Timur.

Sebanyak 1.715 modifikator 

dan 232 komunitas di Tanah 
Air turut berpartisipasi pada 
gelaran regional series HMC 
2017 ini. Pada National Final 
Battle HMC 2017, sebanyak 
84 modifikator terbaik yang 
menjadi pemenang di setiap 
kota penyelenggaraan HMC 
akan bersaing untuk mere-
butkan tiga gelaran juara 
nasional di tiga kategori yang 
diperlombakan, yakni All 
Stock Advance > 2006, Free 
For All dan All Stock Advance 
< 2006. Penjurian pada tahun 
ini akan dilakukan oleh me-
dia dengan memperhatikan 
beberapa aspek penilaian di 
Antaranya ide dan konsep 
yang diusung, fungsi, este-
tika, finishing dan detail dari 
unit motor modifikasi.

GM Marketing Planning 
& Analysis PT Astra Honda 
Motor (AHM) Agustinus In-
draputra mengatakan, HMC 
merupakan ajang tahunan 
yang diselenggarakan oleh 
AHM untuk mendukung kre-
atifitas dan keterampilan 
anak muda untuk berkarya 
melalui modifikasi sepeda 
motor Honda.(*/cr16/t)

FT:IST

KOMPETISI MODIFIKASI: Salah satu gelaran Honda Modif Contest di Kota Bandung, Jabar.

Kedaulatan Cuma Tinggal Kenangan
JAKARTA - Beban pereko-

nomian Indonesia tidak dia-
tasi dengan cerdas. Oktober 
ini utang negara Indonesia 
jatuh tempo,  bersamaan 
dengan utang sektor swas-
ta yang juga jatuh tempo, 
kondisi perekonomian yang 
kian sulit malah membuat 
p e m e r i n t a h  m e n g a m b i l 
l a n g k a h  m u d a h  d e n g a n 
menyodorkan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) untuk 
dijual.

D i re kt u r  E k s e ku t i f  E n -
ergy Watch Indonesia (EWI) 
Ferdinand Hutahaean me-
nyampaikan, hampir semua 
beban utang itu kini ditang-

gung jawabi oleh negara. 
“Semua itu jadi beban se-
cara total kepada negara, 
karena kegagalan swasta 
juga akan berdampak secara 
ekonomi kepada bangsa dan 
negara,” ujarnya.

Yang menjadi fokus per-
h a t i a n ,  u j a r  Fe rd i n a n d , 
adalah sejauh mana kes-
iapan pemerintah, BUMN 
dan swasta menjawab ke-
wajiban tersebut.  Menu-
rut dia, beredarnya surat 
Menteri Keuangan kepada 
Menteri BUMN dan Menteri 
ESDM terkait utang PLN, 
dan gencarnya pemerin-
tah menyampaikan niatnya 

menjual BUMN, anak usa-
ha BUMN dan aset BUMN 
menunjukkan pemerintah 
tidak siap menghadapi be-
ban berat keuangan yang 
sedang menerjang jantung 
keuangan negara.

B a h k a n ,  l a n j u t  K e t u a 
R u m a h  A m a n a h  R a k y a t 
(RAR) ini, Presiden Jokowi, 
Menko Maritim Luhut Pan-
jaitan, Menteri Keuangan 
tampak buntu dalam strate-
gi dan langkah taktis dalam 
mengelola negara.

Bagi dia, pemerintah tam-
pak tak mampu menciptakan 
pemasukan negara, sehingga 
memilih jalan terakhir men-

jual aset negara. 
“Ini pekerjaan paling mu-

dah memang dan tidak perlu 
menggunakan pikiran. Sekali 
lagi, menjual itu pekerjaan 
mudah, gampang dan cepat. 
Terlebih bagi pemerintah 
yang miskin kebangsaan dan 
miskin konsep kedaulatan, 
menjual aset itu tentu tidak 
masalah. Bila kita bicara ten-
tang konsep kebangsaan dan 
kedaulatan, menjual aset itu 
tentu akan memiskinkan kita 
sebagai bangsa,” tuturnya.

Bila kita bicara tentang 
konsep kebangsaan, ujar 
Ferdinand, maka bangsa 
a k a n  b e s a r  j i k a  B U M N-

nya memiliki banyak aset 
dan harta kekayaan, maka 
B U M N  a k a n  k o n t r i b u t i f 
d a l a m  p e r e k o n o m i a n . 
Karena akan mampu ber-
saing secara secara glob-
al ,  dan BUMN kita t idak 
h a n y a  m e n j a d i  j a g o a n 
kandang.

Fe rd i na n d  m e na m b a h -
k a n ,  s a l a h  s a t u  B U M N 
yang ekpansi keluar adalah 
Pertamina, ini patut didu-
kung. Sayangnya, kebijakan 
pemerintah terhadap Per-
tamina dia nilai justru akan 
melemahkan Pertamina dan 
menur unkan daya  saing 
globalnya. (rmol)

Subsidi Pemakai Solar 
Melawan UU BUMN

JAKARTA - Bahan Bakar Minyak (BBM) 
jenis solar satu-satunya yang ditetapkan oleh 
pemerintah, sebagai BBM bersubsidi. Pada 
kenyataannya, BBM solar nyaris luput dari 
sorot elit masyarakat padahal jumlah subsidi 
penyalurannya sangat besar.

Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria 
menerangkan, alokasi solar bersubsidi pada ta-
hun 2017 ditetapkan sebesar 14,82 juta kilo liter.

“Jika selisih harga solar subsidi dengan harga 
keekonomian solar rata-rata sebesar Rp 1.400 
per liter, maka pemerintah terpaksa harus 
menggelontorkan subsidi setidaknya sekitar Rp 
20,7 triliun rupiah di tahun 2017,” ujar Sofyano.

Namun karena pengadaan dan distribusi solar 
menggunakan pola penugasan kepada BUMN 
Pertamina, maka subsidi itu tidak merupakan 
tanggung jawab penuh pemerintah.

“Pemerintah hanya menanggung subsidi 
sebesar Rp 500 per liter. Artinya pemerintah 
secara tidak langsung memaksa Pertamina 
menyubsidi sekitar Rp 16 triliun,” kata So-
fyano dalam keteranganya di Jakarta, kemarin 
(10/10).

BBM solar yang tetap disubsidi dan umumnya 
dipergunakan oleh pengusaha angkutan. Se-
mentara, lanjut dia, BBM premium yang tidak 
disubsidi dan dipergunakan oleh konsumen 
langsung akan dipahami sebagai sikap yang 
tidak adil.

“Membiarkan BUMN memberi subsidi kepa-
da masyarakat pemakai solar akan menyebab-
kan BUMN rugi. Ini akan bertentangan dengan 
UU BUMN dan UU Perseroan. BUMN perlu 
landasan hukum yang berdasar ketika menjual 
rugi BBM kepada siapapun,” tegasnya.(wid)

FT:IST

ILUSTRASI: BBM. 

Kepala Kanwil Disuruh 
Standby 24 Jam

JAKARTA - Realisasi penerimaan pajak hingga 
30 September tumbuh negatif. Penyebabnya an-
tara lain karena tidak ada bonus pemasukan seperti 
program tax amnesty. Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Pajak mau genjot lewat program intensifikasi dan 
ekstensifikasi.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian 
Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak 
hingga 30 September 2017 baru mencapai Rp 770,7 
triliun atau 60 persen target pemerintah yang dipatok 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan (APBN-P) 2017) sebesar Rp 1.283,6 
triliun. 

"Penerimaan kumulatif itu turun 2,79 persen 
secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu, itu sudah termasuk 
pajak penghasilan minyak dan gas (PPh Migas)," 
kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan 
Pajak, Ditjen Pajak Yon Arsal di Jakarta, kemarin. 

Jika tanpa penerimaan PPh Migas, lanjut Arsal, 
penerimaan baru mencapai Rp 732,1 triliun atau 59 
persen dari target pemerintah, atau menurun 4,70 
persen secara tahunan. Menurutnya, penerimaan 
pajak tumbuh negatif disebabkan tidak ada lagi 
bonus dari uang tebusan program amnesti pajak 
dan PPh final revaluasi yang berlimpah seperti pada 
September lalu, seiring ditandai penutupan periode 
pertama amnesti pajak. 

"Adanya penerimaan tidak berulang dari uang 
tebusan dan PPh final revaluasi, dan beda waktu 
pencairan Pajak Bumi dan Bangunan dan PPh 
ditanggung pemerintah (DTP) nilainya signifikan," 
ujarnya. Jika dirinci, papar Arsal, realisasi PPh 
nonmigas sendiri sebesar Rp 418,0 triliun atau 56,3 
persen dari target APBN-P 2017, Rp 816,99 triliun. 
Capaian tersebut melorot hingga 12,32 persen dari 
periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, Arsal melaporkan, penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 
Barang Mewah (PPnBM) tercatat tumbuh positif. 
Yakni, mencapai Rp 307,3 triliun atau mekar 13,7 
persen secara tahunan. Capaian tersebut setara 
dengan 64,6 persen dari target APBN-P 2017.

Ke depan, Yon mengungkapkan, Ditjen Pajak akan 
berusaha memperoleh penerimaan pajak dengan 
cara meningkatkan intensitas pungutan dari subjek 
dan obyek pajak yang sudah ada (intensifikasi), dan 
perluasan subjek dan objek pajak (eksten sifikasi). 
Selain itu, juga akan melakukan tindak lanjut dari 
hasil program amnesti pajak sesuai ketentuan yang 
berlaku.

Ditjen Pajak terlihat ketar-ketir melihat capaian 
realisasi pajak yang masih jauh dari yang ditargetkan. 
Hal tersebut tercermin dari langkah Dirjen Pajak 
Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan instruksi den-
gan nomor INS-05/PJ/2017 tentang pengamanan 
penerimaan Ditjen Pajak tahun 2017. Instruksi ini 
tertuju kepada 33 kepala kantor wilayah (kanwil) 
Ditjen Pajak di seluruh Indonesia, dan berlaku efektif 
pada 5 Oktober 2017. 

Dalam instruksinya, Ken memerintahkan semua 
kepala kanwil pajak melakukan tiga hal. Pertama, 
mengaktifkan selama 24 jam perangkat telepon 
genggam yang dilengkapi fitur panggilan video 
(video call) seperti Facetime, Whatsapp Video. 
Kedua, terkait penggalian potensi penerimaan 
pajak, maka pemanggilan wajib pajak yang telah 
mengikuti program amnesti pajak hanya boleh 
dilakukan kepala kanwil pajak. Dan, ketiga, semua 
kepala kanwil harus melaksanakan instruksi ini 
dengan sebaik-baiknya.(rmol)
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resmi JMPD, www.jmpd.
or.id. “Hingga Minggu (8/10) 
pukul 12.00 WIB pemilih Iwa 
mencapai 17.827 suara,” kata 
Yadi Mardiansyah kepada 
wartawan, Senin (9/10).

  Dikatakan, Iwa meng-
ungguli pesaingnya dari 
beragam kalangan, mulai 
politikus, birokrat, selebri-
tas, tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda, akademisi, dan ak-
tivis. Berdasarkan ranking, 
ke-16 nama kandidat Guber-
nur Jawa Barat 2018 tersebut 
adalah, Iwa Karniwa (24%, 
4,384 Votes), Abdy Yuhana 
(24%, 4,272 Votes), Ahmad 
Syaikhu (22%, 3,810 Votes); 
Kemudian, Deddy Mizwar 
(11%, 2,044 Votes), Ridwan 
Kamil (5%, 969 Votes), Uu 
Ruzhanul Ulum (5%, 855 
Votes), Dedi Mulyadi (2%, 
385 Votes).

  Selanjutnya, Puti Guntur 
Soekarno (2%, 343 Votes), 
Agung Suryamal (1%, 230 
Votes), Nanat Fatah Natsir 
(1%, 172 Votes), Abdullah 
Gymnastiar (1%, 149 Votes), 
Dede Yusuf (1%, 91 Votes); 
Lalu, Netty Prasetiyani (0%, 
53 Votes), Ineu Purwadewi 
Sundari (0% 45 Votes), Dessy 
Ratnasari (0%, 40 Votes), dan 
Asep A. Maoshul Affandy 
(0%, 21 Votes).

  Yadi Mardiansyah meng-
klaim, hasil survei ini murni 

berdasarkan data dari dunia 
daring dan diolah secara 
digital, dengan responden 
sepenuhnya masyarakat 
pengguna internet. Dia me-
nuturkan indikator faktual 
dalam survei daring bisa jadi 
berbeda dengan survei yang 
terjun langsung ke lapangan. 
“Karena survei daring di-
khususkan pada masyarakat 
pengguna gadget (komputer 
dan hp berjaringan). Maka 
sangat wajar jika hasilnya 

akan berbeda dengan survei 
luring,” jelasnya.

  Metode survei ini, lanjut 
dia, dilakukan dengan log-
ged by Cookie and IP, yakni 
sistem mendeteksi alamat 
perangkat atau IP address 
dan jejak singgah (cookie) 
dari perangkat yang digu-
nakan responden. “Sehingga 
prinsip one man one vote 
(satu orang satu pemilih) 
tetap terjaga,” tandasnya.

  Lebih jauh Yadi menjelas-

kan, responden digital tidak 
bisa memilih lebih dari satu 
kali dengan perangkat yang 
sama. Sementara survei 
daring ini dilakukan mengi-
ngat banyaknya bakal calon 
gubenur yang bersosialisa-
si di dunia digital dengan 
membangun website sendiri 
atau membuat laman-laman 
di media sosial. “Terbanyak 
tersedia dalam facebook, 
instagram, dan twitter,” ka-
tanya. (atp/pojokbandung)

Juara di Survei Daring

den Jokowi saat memberi 
sambutan Penyerahan Ser-
tifikat Tanah untuk Rakyat, 
yang diselenggarakan di 
Simpang Lima, Semarang, 
Jawa Tengah, Senin (9/10).

  Diingatkan Presiden, 

dalam menghadapi kontes-
tasi politik itu masyarakat 
harus tetap rukun antar 
kampung dan tidak boleh 
terpecah. 

Beragam masalah yang 
muncul saat pilkada di-
harapkan bisa selesai usai 
pencoblisan. "Pilihan bu-

pati,  pilihan wali  kota, 
pilihan gubernur, pilihan 
presiden. Itu ya sudah, milih. 
Pilih pemimpin-pemimpin 
kita yang paling baik. 

Tapi jangan sampai gre-
jegan (konflik) antar kam-
pung, jangan. Saya titip," 
pungkasnya. (jar/rmol.co)

Jokowi: Jangan Gampang 
Dikipas-kipasi

DPR. Bahkan menurutnya, 
Ketua Umum Golkar akan 
kembali memimpin rapat 
pleno partai beringin Rabu 
(11/10) besok. "Besok juga 
mimpin pleno untuk la-
poran persiapan Rakernas 

dan ulang tahun partai," 
tukasnya.

  Setya Novanto yang baru 
saja memenangkan pra-
peradilan dalam kasus ko-
rupsi E-KTP meninggalkan 
kursi ketua DPR RI untuk 
mendapatkan perawatan 
intensif di RS. Premiere 

Jatinegara dengan berba-
gai komplikasi penyakit. 
Kondisinya pun dikabar-
kan makin membaik sete-
lah berhasil mengalahkan 
Komisi  Pemberantasan 
Korupsi (KPK) lewat peng-
adilan di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Selatan. (san)

Setya Novanto Kembali Ngantor

nyelenggara pemilu ternyata 
tak membarengi proses pen-
daftaran dan verifi kasi par-
pol dengan regulasi. "Tidak 
ada peraturan Bawaslu yang 
mengatur tentang peratur-
an pengawasan terhadap 
pelaksanaan pendaftaran, 
verifikasi dan penetapan 
parpol peserta pemilu yang 
sedang dilaksanakan oleh 
KPU, sejak awal tahapan ke-
giatan," ujar Kaka di Jakarta, 

Selasa (10/10).
  Kaka juga menyebut Per-

aturan KPU Nomor 11/2017 
tentang Pendaftaran, Verifi -
kasi dan Penetapan Parpol 
Peserta Pemilu memiliki 
cacat hukum. Dia menilai 
PKPU itu tidak mencermin-
kan peraturan pelaksanaan 
pendaftaran parpol sebagai-
mana tertuang dalam Pasal 
173 UU Nomor 7 Tahuh 2017 
tentang Pemilu. "Khususnya 
dalam verifi kasi keanggota-
an pada tingkat kabupaten/

kota, karena di dalamnya 
mengandung ketidakutuhan 
pengaturan dan terkesan 
diskriminatif," ucapnya.

  Hal lain yang jadi sorot-
an Kaka adalah ketidak-
jelasan sistem informasi 
partai politik (SIPOL) yang 
dikembangkan KPU se-
bagaimana diatur PKPU 
Nomor 11/2017 tentang 
Pendaftaran, Verifikasi dan 
Penetapan Parpol Peser-
ta Pemilu. Menurutnya, 
SIPOL berpotensi cacat 

secara hukum dam me-
nimbulkan ketidakpastian 
hukum dan keresahan di 
masyarakat "Dengan temu-
an, fakta serta pandangan 
di atas, KIPP Indonesia 
meminta pemerintah dan 
penyelenggara pemilu du-
duk bersama menyikapi 
permasalahan yang ada. 
Khususnya soal kesiapan 
dan profesionalisme pe-
nyelenggara negara dalam 
setiap tahapan," kata Kaka.
(gir/jpnn)

KPU dan Bawaslu Tak Siap 
Memverifi kasi Parpol

pendaftaran dan verifikasi 
partai politik ke KPU," ujar-
nya Amin kepada koran ini 
kemarin, (10/10)

 Untuk saat ini, kata Amin-
nudin baru kepada tahapan 
pendaftaran saja. KPU ha-
nya bisa menerima terlebih 
dahulu partai politik yang 
akan melakukan pendaf-
taran. Posisi Panwas sendiri 
mengawasi proses jalannya 
pendaftaran Parpol ke  KPU 
Kota SUkabumi. "Begitu-
pun tadi Parpol baru PSI 
saat mendaftarakan ada 
beberapa KTA dan KTP yang 
kurang lengkap tidak sesuai 
dengan aturan berlaku. KPU 
mengembalikan kepada 
partai terkait dan harus me-
lengkapinya, kalau sudah 
lengkap baru didaftarkan 
kembali. Hal semacam ber-
ada dipengawasan kami," 
jelasnya.

  Dalam verifikasi Parpol 
itu, kata Aminnudin ada 
catatan yang harus diper-
hatikan. Pihaknya mewanti-
-wanti terjadinya keanggota-
an partai politik ganda pada 
pendaftaran verifi kasi partai 
politik calon peserta Pemilu 
2019. Artinya, dikhawatirkan 
keanggotaan partai politik 
itu ada di dua partai politik 
yang berbeda dan memang 
itu hal yang paling sulit dite-
mukan karena harus dilihat 
secara satu persatu baik 
menggunakan metode sen-
sus atau acak sederhana. 
"Tapi tidak akan mengugur-
kan, tapi harus ada kesiapan 
anggota parpolnya sendiri, 
mau ikut kepartai A atau 
partai B. Parpol yang satunya 
lagi di coret,"katanya.

 Tak hanya itu yang men-
jadi catatan Panwaslu juga, 
ditakutkan ada KTP elektro-
nik yang dipalsukan. Namun 
dari dua partai yang saat ini 

mendaftar tidak ada kejang-
galan dalam hal manipulasi 
data dengan KTP elektronik 
palsu. "Makanya kita harus 
mengetahui dan berkoor-
dinasi dengan pihak terkait 
agar permasalahan seperti 
itu bisa terdeteksi secara 
dini," terangnya.

  Begitupun halnya menge-
nai Surat Keterangan peng-
ganti KTP elektronik, hal itu 
menjadi pengawasan yang 
sangat diperhatikan. Tapi 
sejauh ini dua parpol yang 
mendaftar tidak melihat 
adanya pendaftar anggota 
Parpol yang mengguna-
kan Suket. "Tidak ada yang 
menggunkan Suket tapi ada 
juga menggunakan KTP 
lama. Itu didaftarkan saja 
nanti pada saat verifikasi 
KTP lama itu harus dirubah. 
Kalau tetap tidak ada KTP 
elektronik dan Suket wajib 
di coret saja," pungkasnya. 
(bal)

Panwas Pelototi Pendaftaran 
Verifi kasi Parpol

Sukabumi, Asep Takjul saat 
dihubungi Radar Sukabumi, 
kemarin (10/10).

  Asep pun menyadari da-
lam perhelatan Pilwalkot 
ini perlu dukungan oleh se-
jumlah partai politik lainnya 
tidak hanya PKS dan Demo-
krat saja. Untuk mencapai 
koalisi besar itu, tentu saja 
komunikasi antara partai 
masih terus dibangun oleh 
PKS Kota Sukabumi. "Ing-
inya lebih besar lagi agar 
dukungan di parlemennya 
kuat," ucapnya.

  Apalagi komunikasi Ge-
rindra dan PKS itu sudah 
ada modal dasar yang dulu 

sudah disepakati oleh kedua 
partai ini. Pihaknya tinggal 
menindaklanjuti dan meng-
komunikasikan kedepannya 
mau seperti apa."Kita kan 
sudah ada modal sebelum-
nya mengenai kesepakatan 
lalu, jadi tidak harus mulai 
dari awal lagi," ungkapnya.

 Sementara terkait calon, 
kata Asep bisa didiskusikan 
kembali. Artinya tak dipun-
gkiri semua partai mempu-
nyai idealisme tinggi untuk 
memajukan kader partainya 
dalam Pilwalkot. Namun 
disisi lain, kata Asep harus 
juga realistis. "Iya harus re-
alistis. Kalau memaksakan 
kehendak kan berat juga. 
Itu merupakan hasil obro-

lan dengan kepengurusan 
lama," tandasnya.

 Disamping itu, selain me-
lakukan komunikasi dengan 
Gerindra kata Asep PKS 
juga sedang membangun 
komunikasi dengan Hanura 
Kota Sukabumi. Mungkin 
kedua partai itu yang men-
jadikan targetkan PKS untuk 
membangun kominikasi 
koalisi. "Kita jajaki juga Par-
tai Hanura Kota Sukabumi 
untuk menjalin komunika-
si. Ini kan masih dinamis," 
pungkasnya. Sementara itu, 
Ketua DPC Gerindra Kota 
Sukabumi, Dedi R Wijaya 
mengaku berterima kasih 
atas niatan untuk menjalin 
kembali komunikasi dengan 

partai Gerindra Kota Suka-
bumi. Komunikasi politik 
itu memang harus dijalan 
dengan partai manaupun 
juga untuk melahirkan Kota 
Sukabumi yang lebih baik 
dan sejahtera. "Namanya 
komunikasi ya sah-sah saja. 
Membangun Kota Sukabumi 
itu tidak hanya oleh partai 
Gerindra saja, tentunya ha-
rus dibangun oleh bersama," 
ungkapnya.

  Terkait adanya kesepakat-
an oleh kepengurusan lama, 
kata Dedi akan melakukan 
evaluasi ulang kembali. "Ya 
kita evaluasi lagi, yang jelas 
komunikasi akan dibangun 
dengan partai manapun 
juga," pungkasnya. (bal)

PKS 'Toél' Gerindra
Golkar Tolak Koalisi 

dengan PDIP
BEKASI-- Partai Golkar 

dikabarkan menolak berko-
alisi dengan Partai Demo-
krasi Perjuangan Indonesia 
(PDIP) di Pilkada Kota Be-
kasi. Namun, isu tersebut 
dibantah oleh Ketua DPD II 
Partai Golkar Kota Bekasi, 
Rahmat Effendi. Menurut-
nya, saat ini partai berlam-
bang pohon beringin terse-
but masih membuka lebar-
-lebar komunikasi politik. 
“Di Golkar belum ada rapat, 
tidak ada pembahasan, ti-
dak ada rapat-rapat tentang 
koalisi,” kata Rahmat, Senin 
(9/10) kepada GoBekasi 
(group koran ini).

 Sementara itu, Sekretaris 
DPD I Partai Golkar, Heri 
Budi Susetyo atau Heri Suko 
juga membantahnya. Dia 
menegaskan jika partai-

nya masih melakukan ko-
munikasi dengan parpol di 
Kota Bekasi. “Semua masih 
dalam penjajakan, yang 
statemen menolak itu tidak 
ada. Jadi masih wait and see 
(menunggu sambil menga-
mati),” singkatnya.

 “Iya, tidak ada (penolakan 
koalisi Partai Golkar terha-
dap PDIP untuk Pilkada Kota 
Bekasi,” tambah Infokom 
Partai Golkar, Abdul Rah-
man Nawawi.

  Sebelumnya, PDIP dan 
Partai Golkar Jawa Barat 
memutuskan untuk kerja 
sama politik menyiapkan 
proses Pilkada di wilayah 
setempat. Kesepakatan kerja 
sama tersebut diputuskan 
setelah pimpinan kedua 
partai di tingkat Jawa Barat 
melakukan pertemuan tiga 

kali. Pertemuan teranyar 
berada di Hotel Horison, Be-
kasi Selatan, pada 24 Agus-
tus 2017. Di mana dihadiri 
Ketua DPD I Partai Golkar, 
Dedi Mulyadi dan Sekretaris 
PDIP Jawa Barat, Abdy Yu-
hana.Bahkan, kedua partai 
bersepakat akan melakukan 
safari politik ke seluruh wi-
layah Jawa Barat. Khusus-
nya di 16 daerah yang akan 
menggelar pemilihan kepala 
daerah baik Bupati maupun 
Wali Kota, termasuk Kota 
Bekasi. Terakhir, sudah ada 
enam kota dan kabupaten 
yang sepakat membentuk 
koalisi Golka-PDIP. Di antara-
nya, Kabupaten Ciamis, Kota 
Banjar, dan Kabupaten Sume-
dang, Kabupaten Subang, dan 
Kota Sukabumi, Kabupaten 
Bogor. (kub/gob)

Amankan Pilkada, 
Polda Kerahkan 21 ribu 

Anggota
BA N D U N G - -  Kap o l d a 

Jawa Barat Irjen Pol Agung 
Budi Maryoto mengatakan 
sebanyak 21.337 personel 
polisi akan dikerahkan un-
tuk mengamankan rang-
kaian Pilkada Serentak 
pada 2018 di wilayah Jawa 
Barat. Irjen Agung di sela-
-sela Apel Kasatwil 2017, 
Semarang, Jawa Tengah, 
Selasa, mengatakan jum-
lah tersebut nantinya akan 
ditambah dengan penga-
manan dari TNI sebanyak 
2.700 personel. "Ditambah 
dari Linmas," katanya.

  Sebelumnya Kapolri Jen-
deral Pol Tito Karnavian 
menyebut Jawa Barat, Pa-
pua dan Kalimantan Barat 
sebagai daerah yang harus 
diwaspadai karena dinilai 
rawan terjadi konflik da-
lam pelaksanaan Pilkada 
2018. Irjen Agung menga-
takan beberapa tahapan 
Pilkada yang rawan terjadi 
kecurangan dan gangguan 
keamanan adalah pada 
masa tenang, hari pemu-
ngutan suara, pengantaran 

kotak suara dan pene-
tapan pemenang. "Pada 
hari tenang biasanya ada 
potensi money politic. Saat 
pemungutan suara juga 
potensi (rawan), kemudian 
penetapan pemenang di 
tingkat provinsi juga kita 
harus kawal dan pada saat 
mengantar kotak suara itu 
juga rawan," katanya.

  Agung Budi pun menja-
barkan sejumlah potensi 
konflik di wilayahnya. Per-
tama, Jawa Barat memiliki 
banyak ormas dan banyak 
buruh. "Jabar itu banyak 
ormas dan buruh," kata-
nya. Selanjutnya ada tiga 
juta penduduk Jabar yang 
diketahui tidak memiliki 
e-KTP. "Potensi mobilisasi 
massa, misalnya Kabupa-
ten Bogor dengan Depok. 
Itu dapat diindikasikan 
bisa memobilisasi masya-
rakat yang Bogor pindah 
ke Depok, atau sebaliknya. 
Karena sampai sekarang, 
ada tiga juta penduduk 
Jabar yang tidak punya 
e-KTP," katanya. Selain itu 

di Jawa Barat juga terdapat 
komunitas besar pengge-
mar sepeda motor yang 
terkadang dapat digerak-
kan oleh salah satu parpol.

  Terkait sejumlah potensi 
konflik tersebut, pihaknya 
sudah bertemu dengan 
para pimpinan parpol un-
tuk melakukan deklara-
si pemilu damai. "Kami 
sudah ketemu langsung 
dengan para pimpinan 
parpol," katanya.

  Selain itu pihaknya juga 
sudah melakukan perte-
muan rutin dengan se-
jumlah ormas dan para 
pemuka agama. Pada 9-11 
Oktober 2017 digelar Apel 
Kasatwil 2017 di Akade-
mi Kepolisian, Semarang, 
Jawa Tengah. Apel yang 
bertema "Polri yang Pro-
f e s i o na l ,  Mo d e r n ,  d a n 
Terpercaya dalam Menga-
mankan Pilkada Serentak 
2018" itu diikuti oleh 546 
kasatwil yang terdiri dari 
33 kapolda, 33 kepala biro 
operasional dan 461 kapol-
res sebagai peserta. (net)

Ajat "Ngarep" Didukung Bobotoh Persib
BANDUNG-- Legenda Per-

sib Bandung Ajat Sudrajat 
mengajak para mantan pe-
main Persib dan Bobotoh 
mendukungnya di Pilwalkot 
2018. Hal itu diungkapkannya 
kepada RMOLJabar (group 
koran ini) di Jalan Riau No 88 
Kota Bandung, Selasa (10/10).  
Ajat yakin semua mantan 
pemain Persib punya aspirasi 
yang sama dengan dirinya. 
Dia mengaku, rekan-rekannya 
sesama mantan atlet dan pe-
main Persib sudah kenal sifat 
dan karakter serta komitmen-
nya terhadap Kota Bandung. 
"Mereka sudah kenal saya, 
tahu komitmen saya terhadap 

Kota Bandung," katanya.
  Ajat juga sangat berharap 

dapat dukungan dari semua 
Bobotoh Persib yang ada di 

kota Bandung. Menurutnya, 
Bobotoh juga sudah kenal di-
rinya dan tahu komitmennya 
terhadap kota Bandung. Kare-

nanya Ajat berharap Bobotoh 
Persib percaya kepadanya dan 
ikut mendukungnya tanpa 
pamrih. 

"Kita kembalikan saja kepa-
da para Bobotoh kalau mereka 
percaya saya bisa amanah ten-
tu mereka akan mendukung," 
ujarnya. Ajat menambahkan 
dirinya dan Ivan Sylvaridi me-
miliki program-program yang 
nyata dan bisa diterapkan 
untuk menyelesaikan perma-
salahan-permasalahan kota. 
Dia berharap bobotoh pun 
mau menyimak dan mempel-
ajari visi misinya dan berpikir 
jernih saat menentukan sikap 
politik. (jar)

PDIP Prioritaskan Kader 
GARUT-- DPP Partai Demo-

krasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP), Hasto Kristiyanto 
kembali menegaskan partai 
berlambang banteng mon-
cong putih ini akan mem-
prioritaskan kader internal 
dalam Pilkada Serentak 2018 
mendatang.  Hasto menegas-
kan pihaknya telah mengin-
struksikan seluruh DPC PDI 
Perjuangan di Indonesia yang 
menyelenggarakan Pilkada 
agar mengusung dan mem-
prioritaskan kader internal 
partai. "Tentunya kami akan 
mengusung kader sendiri 
dalam Pilkada Serentak 2018 
mendatang," kata Hasto usai 
kegiatan Konsolidasi Organi-
sasi Internal PDI Perjuangan 

Kabupaten Garut, di Graha 
Intan Balarea, Kabupaten 
Garut, Selasa (10/10).

  Ia menambahkan meski 
tetap mengusung kader sen-
diri, namun pihaknya terbu-
ka untuk berkoalisi dengan 
partai lain.

 Karena kata dia, memba-
ngun daerah itu harus ber-
sama-sama dan tidak hanya 
PDI Perjuangan sendiri. Dika-
takannya, konsolidasi internal 
yang dilakukan adalah salah 
satu strategi untuk melakukan 
pemetaan jelang hajat politik 
pilkada. "Untuk calon-calon 
yang diusung di setiap daerah 
akan segera diumumkan da-
lam waktu dekat," tandasnya. 
(nif)

HASTO KRISTIYANTO

Pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP)
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PKS 'Toél' Gerindra
Asep Tajul: Kita Realistis dan 
Tindak Memaksakan Kehendak

SUKABUMI-- Setelah sem-
pat terputus komunikasi 

antara Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) dengan Partai 

Gerindra Kota Sukabumi, 
kini potensi untuk menjalin 
silaturahmi kembali terbuka. 
Apalagi dengan kepengu-
rusan DPC Gerindra Kota 
Sukabumi yang sudah ber-

ubah, tak dipungkiri komu-
nikasi dua partai sekutu ini 
menjalin silaturahmi mem-
bicarakan Pilwalkot 2018 
mendatang. "Mungkin, insya 
allah kita akan jajaki kembali 

dengan Gerindra. Apalagi 
dari awal kan sudah ada 
komunikasi dan silaturahmi 
ko," ujar Ketua DPD PKS Kota 

FOTO: IKBAL RADAR SUKABUMI

MENGAWASI: Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi Muhammad Aminnudin pada saat mengawasi 
Pendaftaran Verifi kasi Partai Politik (Parpol)

Panwas Pelototi Pendaftaran Verifi kasi Parpol
SUKABUMI-- Panitia 

Pengawas Pemilu (Pan-
waslu) Kota Sukabumi 
mulai melakukan peng-
awasan, kali ini panwas 
yang di Ketuai oleh Mu-
hammad Aminnudin ini 
melakukan pengawasan 
terhadap jalannya pendaf-
taran dan verifi kasi partai 
politik sebagai calon pe-
serta Pemilu 2019 di KPU 
Kota Sukabumi. 

  Menurut M Aminnudin 
mengatakan bahwa veri-
fikasi itu penting dalam 
rangka penguatan kelem-
bagaan dan struktur partai 
untuk persiapan Pemilu 
2019. Karenanya proses-
nya harus dilakukan seca-
ra konsisten dengan ber-
pedoman pada peraturan 
perundang-undangan 
yang ada. "Kami seba-
gai lembaga pengawasan 
wajib untuk mengawasi 
dan memantau proses 

Jokowi: Jangan Gampang 
Dikipas-kipasi

JAKARTA-- Presiden Jokowi mewanti-wanti ke-
pada masyarakat untuk tetap bisa menjaga kete-
nangan dan ketenteraman di kota dan kabupaten 
masing-masing dalam menghadapi Pilkada Se-
rentak 2018.  Menurutnya, Pilkada Serentak 2018 
merupakan tahun politik yang yang cukup panas 
di negeri ini. "Jangan sampai kita ini gampang 
dikipas-kipas dipanas-panasi. Jangan sampai 
ada yang gampang dipanas-panasi," kata Presi-

Presiden Jokowi

Juara di Survei Daring 
BANDUNG-- Jaringan Masyarakat Peduli De-

mokrasi (JMPD) melakukan survei Pilgub Jabar 
2018 dunia daring (online). Hasilnya cukup 
mengejutkan, karena bakal calon peraih suara 
terbanyak bukan Deddy Mizwar atau Ridwan 
Kamil, melainkan Iwa Karniwa. Iwa Karniwa, 
Sekda Jabar yang mendaftar sebagai bakal calon 
gubernur/wakil gubernur 2018 melalui PDIP, 
mengumpulkan suara tertinggi.

  Ketua Divisi Penerbitan dan Publikasi JMPD 
Yadi Mardiansyah mengatakan Iwa menduduki 
peringkat pertama dari 16 kandidat lainnya. 
JMPD melakukan survei tersebut selama dua 
bulan, mulai 10 Agustus – 8 Oktober 2017 di situs 

Sekda Jabar Iwa Karniwa

KPU dan Bawaslu 
Tak Siap 
Memverifi kasi 
Parpol

JAKARTA-- Sekjen Komite Independen Pemantau 
Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Ba-
waslu) tidak siap melaksanakan pendaftaran, verifi -
kasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 
yang telah dimulai sejak 3 Oktober dan akan berakhir 
pada 16 Oktober nanti. Sebab, Bawaslu sebagai pe-

Setya Novanto Kembali Ngantor
JAKARTA-- Kondisi Ketua 

DPR RI Setya Novanto sudah 
semakin baik dan sudah 
mulai masuk kantor di Parle-
men hari ini, Selasa (10/10).  
"Sudah, sudah ada di atas 
(ruang kerja) cuma saya be-
lum ketemu," kata Wakil 
Ketua Komisi II DPR Fraksi 
Golkar, Ace Hasan Sadzily di 
Gedung Nusantara III, DPR 
RI, Senayan.

  Ace menyebutkan bah-
wa Novanto siap kembali 
menjalanakan tugasnya di FOTO: NET/IST

KEMBALI KERJA: Pria yang mirip dengan Setya Novanto terlihat 
di di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan.
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Orgil di Kota Capai 80 orang

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI 

SUASANA : Sejumlah warga bersama dengan Muspika Kecamatan Gunungpuyuh, sedang bergotong royong membersihkan material longsoran yang menimbun sebagian badan Jalan Lapang Sepak Bola Pasir Pogor RW 8, Kelurahan Karangtengah, kemarin (10/10).

SUKABUMI-- Jumlah pengidap 
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 
alias orang gila (orgil) yang terdata di 
Kota Sukabumi mencapai sekitar 80 
orang. Hal tersebut disampaikan oleh 

Kepala Bidang  Pengendalian dan 
Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, 
Lulis Delawati. Menurut Lulis, ODGJ 
kini menjadi program prioritas Stan-

dar Pelayanan Minimal (SPM) pelay-
anan kesehatan Nasional, mengingat 
tingkat ODGJ semakin hari semakin 
meningkat.

 “Jadi dari 80 orang itu ada yang depre-

si, ada yang Skizofrenia atau gangguan 
mental kronis yang menyebabkan 
penderitanya mengalami delusi, 
halusinasi, pikiran kacau dan peruba-
han perilaku atau disebut juga dengan 

gangguan jiwa berat. Kalau untuk 
data secara detailnya saya harus cek 
terlebih dahulu,” kata Lulis kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (10/10).

Awas 
Bencana 
Longsor

SUKABUMI - Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Suka-
bumi mengimbau seluruh 

warga untuk meningkatkan 
kewaspadaan. hal ini akibat 

kerap terjadi pergerakan tanah 
dan longsor di wilayah Kota 
dan Kabupaten Sukabumi. 
Ungkapan itu disampaikan 

Kepala Seksi (Kasi) Pencega-
han dan Kesiapsagaan BPBD 
Kota Sukabumi, Zulkarnain 

Barhami. 
 Ia menyebutkan, kemarau 

panjang yang terjadi selama 
beberapa bulan terakhir 

membuat tanah menjadi reng-
kah, gembur dan retak-retak. 

Sehingga dapat menimbulkan 
pergerakan tanah dan longsor 

ketika diguyur hujan deras.

Jogging Tumbuhkan 
Optimis

JOGGING adalah olah-
raga ringan yang bisa 
memberikan dampak 
besar bagi tubuh,  apa 
bila jogging dilakukan 
secara teratur bisa 
membuat badan 
lebih fresh dan 
siap melakukan 
aktivitas yang 
berat sekalipun. 
Seperti yang di-
tuturkan Stap 
Desa Cikujang, 
Sri Ulfa Wahi-
dah. Wanita kela-
hiran Sukabumi 
1994 ini biasanya 
melakukan jog-
ging di pagi hari. 

“Setihap Minggu saya rutin melakukan jogging 
dan senam erobik untuk menjaga kesehatan dan 
bentuk tubuh yang ideal,” kata Sri kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (10/10).

Lanjut Sri, banyak manfaat dari olahraga 
jogging ini. Misalnya saja, dengan berjogging 
mampu membakar lemak, menumbuhkan 
percaya diri, menjaga kekebalan tubuh serta 
membentuk postur tubuh lebih sempurna. 

“Secara tidak langsung, dengan melakukan 
jogging bisa membantu untuk lebih percaya diri. 
Selain itu, banyak manfaat yang bisa dirasakan 
usai jogging,” tutur gadis ramah ini.

Menurutnya, jogging juga baik buat yang 
sedang marah atau kesal karana sprint bisa 
membantu mengatasinya. “Tidak tau kenapa 
degan berjogging bisa menumbuhkan gairah 
dan semangat untuk beraktivitas. Sebab itu, 
jogging dan erobik menjadi hobi saya,” tu-
tupnya. (Cr16/s)
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HARGA BERAS 

NAIK
SUKABUMI--Konsumen 

dan pedagang  beras di 
sejumlah pasar tradisional 
Kota Sukabumi mengeluh-
kan tingginya harga beras. 
Seperti yang disampaikan 
pedagang beras di Pasar 
Stasiun Timur, Sobru. Ia 
mengeluhkan mahalnya 
harga beras menyebabkan 
pendapatannya menurun. 
sehingga modal kecilnya 
itu sulit berputar. Menurut-
nya, barang pun menjadi 
langka karena sebelum-
nya dilanda kekeringan di 
wilayah pemasok beras. 

 “Kekeringan itu yang  
berdampak pada kesuli-
tan para petani untuk bisa 
menanam padi. Akibatnya, 
harga beras kini mulai naik 
dari semua jenisnya, im-
basnya  para pedagang 
kelabakan,” keluh Sobru 
kepada Radar Sukabumi, 

kemarin (10/10).
 Untuk beras kualitas ren-

dah Jampang yang semula 
berkisar Rp7,5 ribu per 
kilogram, kini menjadi 
Rp8,5 ribu perkilogram. 
Sedangkan untuk kualitas 
setingkat di atasnya naik 
seribu rupiah dari angka 
Rp8,5 ribu menjadi Rp9,5 
ribu. Kenaikan harga beras 
di kisaran Rp1.000 itu dini-
lai terlalu tinggi. 

 “Penjualan saya turun, 
jika di hari biasa saya bisa 
menjual 5 kwintal beras. 
Sekarang 2 kwintal aja 
sudah syukur Alhamdulil-
lah, Apalagi beras Ketan, 
naiknya sampai 5 ribu. 
Dari Rp15 ribu  jadi Rp20 
ribu per kilogram. Jujur 
beras ketan saya engga 
jual dulu harganya mahal 
banget,” jelasnya. FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

MENATA: Pedagang menata dagangannya di salah satu pasar tradisional Kota Sukabumi, kemarin (10/10).

DPRD Rencanakan 
Bahas Tukin

SUKABUMI  -Wacana merealisasikan 
kebijakan Tunjangan Kinerja (Tukin) bakal 
dibahas Komisi I DPRD Kota Sukabumi. Hal 
itu disampaikan Sekretaris Daerah (Setda) 
Kota Sukabumi, Hanafi e Zain. 

 "Saya sudah meminta kepada DPRD untuk 
secepatnya melakukan pembahasan. Intinya, 
semuanya sedang berproses. Dari mulai 
analisa jabatan (Anjab) serta perencanaan 
anggarannya," ungkap Hanafi e kepada Radar 
Sukabumi, Selasa (10/10).

 Hanafie yang juga Ketua Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Sukabumi 
menambahkan, rencana kebijakan tersebut 
sudah mendapatkan dukungan Walikota Suka-
bumi. Terlebih Walikota Sukabumi, M Muraz 
sudah menginstruksikan TAPD untuk menghi-
tung serta menyusun kebijakan tukin tersebut. 

Anggota Wajib 
Sehatkan KPRI

SUKABUMI - Kemajuan lem-
baga koperasi di wilayah mana-
pun, semunya tergantung dari 
keseriusan anggota dan pen-
gurusnya. Begitu juga dengan 
keberadaan lembaga koperasi 
yang ada di wilayah Kota Suka-
bumi. Wakil Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi menuturkan, 
agar hal tersebut dapat teralisa-
sikan, dirinya mengaku bakal 
ikut mendorong keberadaan 
koperasi KPRI tersebut hingga 
menjadi sehat.

“Itu langkah prioritasnya. 
Karena begini, kalau bukan 
oleh anggotanya koperasi ini 

disehatkan, lalu oleh siapa,” 
ungkap Fahmi usai mengun-
jungi Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (KPRI) Pemerintah 
Kota (Pemkot) Sukabumi di Jalan 
Perpustakaan samping Pemkot 
Sukabumi, Selasa (10/10). 

 Terutama kata Fahmi, adanya 
komitmen dan tanggungjawab 
yang besar dari para anggotanya. 
Soalnya, hal itu menjadi dasar 
untuk membangun lembaga 
koperasi tersebut. Terutama 
bagi para anggota yang memiliki 
tunggakan untuk secepatnya 
melakukan pelusanan. 

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

KUNJUNGAN: Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat mengunjungi Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pemkot Sukabumi di lingkungan Pemkot Sukabumi, 
Rabu (10/10/2017).
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Sakit Magnya Itu Membaik
dan Badannya Jadi Fit 

Kalau sudah sering mengalami perut perih, waspadai, itu mungkin adalah gejala 
sakit mag. Sakit mag memang bukan dikategorikan penyakit berbahaya, tapi juga 
jangan dianggap sepele. Sudah cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa banyak 
yang kecele karena persoalan yang sepele. Mengatasinya sejak awal itu lebih bijak. 
Inilah yang keputusan yang diambil oleh Sandi saat mengatasi sakit mag yang telah 
mangkal di perutnya selama dua tahun itu. Dengan apa? Obat warung. Sembuhkah? 
“Berkurang tapi datang lagi. Tapi, saya khawatir obat kimia,” ungkap hati lelaki yang 
masih single alias sorangan wae ini. Cari punya cari, sekitar tiga bulan lalu, karyawan 
toko karpet di Cihideung ini menemukan jawabannya. Apakah lelaki 31 tahun 
berkenalan dengan seorang gadis untuk dipinang? O, bukan. Ini bukan urusan mencari 
calon mama tapi mencari obat sakit mag. Warga Jalan Leuwi Malang, RT 005 RW 006, 
Desa Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, jawa Barat, ini membaca 

sebuah tulisan dalam koran tentang manfaat madu hitam dalam kemasan MADU BIMA 99. Karena merasa klop 
dengan hatinya, gadis itu... eh, maksudnya, madu itu segera dikonsumsinya secara rutin 2x sehari. Kini, apa yang 
dirasakan oleh bujangan yang pernah menjadi Cleaning Servis di sebuah departementstore ini?“Perih jadi jarang, 
dan badan jadi fit gak mudah lelah. Angkat-angkat karpet pun tambah kuat,” ungkapnya di akhir pertemuan 21 
Februari 2017 lalu. 

Sakit mag adalah sakit yang ditimbulkan oleh kelebihan asam lambung yang dapat menyebabkan iritasi pada 
selaput lendir lambung. Gejala yang dirasakan biasanya nyeri di ulu hati, perut terasa kembung dan mual, dan sering 
keluar sendawa. Lambung penderita mag bisa mengalami iritasi atau infeksi. Dengan mengonsumsi jenis makanan 
tertentu, iritasi bisa makin parah dan mengakibatkan pendarahan yang berlebihan. Bila hal ini terjadi, penderita 
makin stres. Betapa tidak. Tinja yang keluar ketika buang air besar bisa bercampur dengan darah. Dan akibat stres, 
tidak mustahil penyakit lain muncul. Di lain pihak, membiarkan perut kosong juga berbahaya. Asam dan enzim 
lambung yang tak difungsikan akan membuat iritasi makin parah. Jadi, penderita maag harus menjaga perutnya 
untuk selalu terisi dan menjaga pola makan dengan disiplin yang tinggi. Dan salah satu upaya untuk menjaga agar 
kadar asam lambung selalu normal adalah mengonsumsi madu. 

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.

SANDISANDI

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 

Kali Ini Satpol PP Ngancam
dang perizinan dan keluhan 
polusi udara yang keluar dari 
perusahaan tersebut, harus 
disampaikan kepada Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH). 

 “Pada hari kemarin warga 
sudah melakukan media-
si dengan dinas tersebut, 
yang dipasilitasi oleh pi-
hak kelurahan. Nah, nanti 
jika sudah diperiksa oleh 
dinas perizinan dan ter-
bukti bahwa perusahaan 
itu tidak memiliki izin yang 
sesuai dengan peruntukan-
nya, Maka Satpol PP Kota 
Sukabumi akan sigap dan 
langsung terjun kelapangan 
untuk memberhentikan se-
mentara waktu terhadap ak-
tifi tas perusahaan itu,” jelas 
Ajat saat disambangi Radar 
Sukabumi diruang kerjanya, 
Selasa (10/10).

 Saat ini, sambung Ajat, 
Satpol PP Kota Sukabumi 
tengah menunggu surat dari 
Dinas Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Sukabumi, yang merupakan 
surat tembusan dari Kelu-
rahan Warudoyong. “Yang 
jelas bila mana perusa-
haan itu, tidak ada izin ha-
rus dilengkapi izinya. Maka, 
solusinya untuk semen-
tara waktu, kita berhentikan 
dulu operasionalnya. Sebab, 
berkaitan dengan peraturan 

daerah yang menyangkut 
Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) dan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP), kita 
masih menunggu. Karena, 
dalam menyikapi masalah 
ini, sudah ada mediasi yang 
dilakukan kemarin. Untuk 
itu, kita menunggu surat dari 
pihak perizinan,” bebernya.

 Sebelum melakukan penu-
tupan terhadap perusahaan 
tersebut, menurut Ajat, perlu 
dilakukan analisa yang cer-
mat. “Memang kalau menu-
rut informasi hasil dari me-
diasi kemarin, ada beberapa 
peraturan daerah yang belum 
dilengkapi oleh perusahaan 
tersebut. Tetapi yang menjadi 
sebuah pertanyaan, kenapa 
warga memprotesnya seka-
rang. Padahal perusahaan 
itu, sudah beroperasi puluhan 
tahun. Untuk itu, perlu kita 
telusuri dulu terhadap pihak 
perushaan dan masyarakat,” 
paparnya.

 Sementara itu,  salah 
seorang warga RW 1, Kelu-
rahan/Kecamatan Waru-
doyong, Johar Akbar (23), 
menjelaskan, bahwa setelah 
puluhan tahun warga yang 
rumahnya berada di seki-
taran lokasi pabrik, merasa 
diabaikan terkait adanya 
polusi dan suara bising yang 
bersumber dari aktifi tas pe-
rusahaan teh.

 “Kami sebagai warga RW 
1 Kelurahan Warudoyong 
berdasarkan atas dasar tun-
tutan keadilan dan aduan 
warga karena merasa ke-
beratan dengan aktifitas 
perusahaan. Meminta kepa-
da pemerintah terkait agar 
segera dilakukan pecabu-
tan izin serta penghentian 
dengan penutupan pabrik 
milik Pak Tanu Wijaya yang 
berada di tengah-tengah 
pemukiman warga,” tan-
dasnya.

 Apalagi izin yang dikeluar-
kan oleh pemerintah daerah 
Kota Sukabumi, terhadap 
perushaaan tersebut, ujar 
Johar, tidak sesuai dengan 
peruntukannya. “Karena se-
tahu warga, waktu melaku-
kan mediasi bahwa, izin 
perusahaan teh itu, hanya 
mengantongi izin perda-
gangan. Padahal faktanya, 
perusahaan itu, berproduksi 
teh,” bebernya.

 Untuk itu, warga berharap 
adanya peran serta dan tang-
gung jawab dari pemerintah 
untuk melaksanakan hukum 
dan aturan yang berlaku di 
wilayah pemerintahan dae-
rah Kota Sukabumi. “Warga 
hanya menginginkan keadi-
lan dapat ditegakan sesuai 
dengan mekanisme dan 
aturan yang berlaku,” pung-
kasnya. (cr13/d)

 "Karena Pak Wali sudah 
respon dan menyambutnya 
cukup positif. Kita akan ba-
has bersama dengan Badan 
Anggaran (Banggar) DPRD," 
karatanya.  Untuk regulasinya, 
lanjut Hanafie, selain diba-
has oleh jajarannya di TAPD, 
dirinya juga mengharapkan 
pihak DPRD dari Komisi I juga 
dapat berperan aktif. Pasalnya, 
kebijakan tukin ini sangat di-
harapkan oleh semua PNS di 
lingkungan Pemkot Sukabumi. 

"Kalau itu sduah beres, baru 
akan dibahas bersama dengan 
Badan Anggaran (Banggar) 
DPRD. Semoga saja, harapan 
dari semua PNS ini dapat ter-
wujud," katanya.

 Sementara itu, Kepala 
Badan Pengelolaan Keuan-
gan Daerah (BPKD) Kota 
Sukabumi, Dida Sembada 
mengungkapkan, dirinya 
membenarkan telah meminta 
kepada pihak Komisi I DPRD 
Kota Sukabumi untuk mem-
bahas regulasi tentang tukin 
tersebut. Pasalnya, hingga saat 
ini, regulasi tentang tersebut 
masih belum ada.

"Kita (BPKD, red) sudah 
meminta kepada Komisi I. 
Katanya siap untuk memba-
hasanya. Karena, sampai saat 
ini regulasinya belum ada 
dan kebijakannya juga be-

lum diputuskan. Kalau sudah 
ada (kebijakan, red), kita siap 
membayarnya sesuai dengan 
ketentuannya," katanya.

 Terpisah, Ketua Komisi I 
DPRD Kota Sukabumi, Faisal 
Anwar Bagindo mengung-
kapkan, dirinya mengaku 
siap untuk membahas ten-
tang regulasi kebijakan Tukin 
tersebut. Hal itu sebagai salah 
satu cara jajarannya untuk 
mengakomodir kegelisahan 
para PNS yang mengharap-
kan kebijakan tersebut untuk 

secepatnya direalisasikan. 
"Ya kita siap, kita akan bahas. 

Kalau untuk anggarannya, 
nanti bisa dibahas bersama 
dengan Tim Banggar dan 
TAPD," terangnya.

 Hanya saja, lanjut Faisal, su-
rat permintaan untuk pemba-
hasan mengenai regulasi tukin 
tersebut, sampai saat ini be-
lum diterima oleh jajarannya. 
Bahan pembahasan tentang 
regulasinya itu dimiliki oleh 
Pemkot Sukabumi. Kendati 
demikian, dirinya mengaku 

bakal mengawal kebijakan 
tersebut hingga tuntas. 

"Ini komitmen kita (DPRD, 
red). Terutama, Fraksi PAN dan 
PPP sangat mendukungnya 
dari awal rencana kebijakan ini 
digulirkan. Jadi, akan kita kawal 
agar hal ini dapat terealisasikan 
untuk kesejahteraan para abdi 
negara dan abdi masyarakat 
di Kota Sukabumi. terutama, 
agar PNS dapat bekerja secara 
profesional dan melayani ma-
syarakat dengan penuh tang-
gungjawab," tegasnya. (Cr5/t)

DPRD Rencanakan Bahas Tukin

“Langkah ini yang sedang 
kita coba. Mudah-mudahan, 
para anggota yang memin-
jam dapat mengupayakan 
pelunasannya. Karena, itu 
juga untuk dirinya nanti di 
masa depan,” katanya.

 Selain anggotanya yang 
harus berkomitmen, lanjut 
Fahmi, pengurus koperasi 

K3S atau KPRI juga diharap-
kan bisa lebih selektif mem-
berikan pinjaman kepada 
anggotanya. Artinya, pem-
berian pinjaman diberikan 
sesuai dengan kemampuan 
keuangan dari anggotanya 
tersebut. Namun, hal itu tidak 
membuat anggota merasa 
dipersulit. Hal ini dilakukan 
untuk menyehatkan koperasi. 
Nanati, para pengurus tidak 

memberikan pinjaman ses-
uai ajuan, tapi memberikan 
pinjaman sesuai dengan ke-
mampuan keuangan dalam 
pelunasannya,” terangnya.

 Soalnya, keberadaan KPRI 
dapat bermanfaat untuk 
semua aparatur sipil negara 
(ASN) yang berada di ling-
kungan Pemkot Sukabumi. 
Keberadaan koperasi tersebut 
harus benar-benar sehat agar 

dapat membantu setiap pega-
wai yang sedang kesulitan 
anggaran.

“Iya kan, dari pada pinjem 
ke yang lain, prosesnya bisa 
berbelit. Lebih baik ke kop-
erasi milik PNS ini. Makanya, 
ayo kita sehatkan lemba-
ga ini bersama-sama agar 
nanatinya dapat bermanfaat 
untuk kita bersama,” harap-
nya. (Cr5/d)

Anggota Wajib Sehatkan KPRI

 Sementara itu, pedagang 
di Pasar Lettu Bakrie, menye-
butkan kenaikan jenis beras 
yang paling tinggi adalah je-
nis beras Jampang kwalitas 
sedang dari yang sebelumnya 
berkisar Rp8 ribu sekarang 
mencapai diatas Rp9 ribu 
perkilogram. Sedangkan be-
ras jenis super kenaikannya 
tidak terlalu tinggi hanya 
Rp700 dari yang sebelumnya 
diangka Rp9.300 kini menca-
pai Rp10 ribu per kilogram.

 Menurutnya, hal ini kerap 
terjadi ketika musim kema-
rau. Menjelang musim pen-
ghujan. namun, untuk stok, 

dirinya measa masih aman. 
Soalnya Februari-Maret men-
datang sudah musim panen. 

 Pembeli beras di Pasar Sta-
siun, Ani (35) mengaku jika di 
hari biasa bisa membeli beras 
hingga 10 karung. Namun 
karena tingginya harga beras 
lima karung pun tak habis 
dijual dalam seminggu.

 “Saya beli beras buat dijual 
lagi di toko, kalau berasnya 
mahal gini saya bingung 
jualnya. Apalagi di kam-
pung, kalau beli banyak ban-
yak tidak habis cepat, uang 
engga muter apalagi laba be-
ras kan sedikit,” terangnya.

 Kepala Bidang Perdagan-
gan Dinas Koperasi UMKM 

perdagangan Perindustrian 
(Diskopdagrin) Kota Sukabu-
mi, Wahyu Setiawan menye-
but warga harus bisa memak-
lumi dengan kondisi cuaca 
yang tak menentu tersebut. 
Namun pihaknya menyebut 
harga masih diatas harga 
yang normal dan belum me-
lebihi Harga Eceran Tertinggi 
(HET), seperti yang tertera 
pada surat Permendag no-
mor 57/M.DAG/Per/8/2017 
yang mengatur tentang Harga 
Eceran Tertingi beras.

 “Untuk daerah Jawa un-
tuk HET medium Rp9.450 
perkilogram dan jenis beras 
premium Rp12.800 perki-
logram,” tutupnya. (cr11/t)

Harga Beras Naik

 Dari data yang tercatat di 
BPBD Kota Sukabumi, terhi-
tung pada periode September 
2017, terdapat empat ben-
cana alam yang diakibatkan 
oleh peralihan cuaca. Sep-
erti pada Sabtu 23 September 
2017 sekira pukul 17.00 WIB, 
telah terjadi bencana longsor 
di Kampung Ciaul Pasir, RT 
4/9, Kelurahan Subangjaya, 
Kecamatan Cikole. Akibatnya, 
pondasi dan teras rumah 
warga mengalami longsor 
dan terancam amblas. Se-
dangkan pada Minggu 24 
September 2017 sekira pukul 
13.00 WIB, longsor terjadi 
di Jalan Gunungkarang, RT 
2/9, Kelurahan Limusnung-
gal. Akibatnya sebuah talud 
yang berfungsi untuk tembok 
penahan tanah (TPT) jalan 
roboh sepanjang 15 meter 
dengan tinggi sekitar 1 meter.

 Sementara, pada Senin 
25 September 2017, long-
sor juga menerjang di Kam-
pung Warungkalapa, Kelura-
han Lembursitu. Bencana ini 
mengakibatkan dinding talud 
sepadan sungai mengalami 
longsor hingga mengakibat-
kan saluran irigasi rusak. Pa-
dahal, irigasi tersebut untuk 
mengairi pesawahan warga 
dengan luas sekitar 20 hektare 
mengalami kerusakan hingga 
sawah milik warga itu tidak 
bisa ditanami padi. 

 Pada Rabu 27 September 
2017 sekitar pukul 05.10 WIB, 
longsor menghantam Jalan 
Taman Bahagia, Kelurahan 
Benteng, Kecamatan Wa-
rudoyong. Sebuah tembok 

pembatas bangunan am-
bruk hingga menimpa rumah 
bagian atap yang berada di 
ruang dapur. 

 Sementara, bencana pada 
Oktober 2017, terjadi di 
wilayah RT 4/2, Kelurahan 
Benteng, Kecamatan Wa-
rudoyong, Selasa 3 Oktober 
2017 sekitar pukul 04.15 WIB 
sebuah bangunan rumah 
mengalami kerusakan di ba-
gian dinding dan genting 
beserta plafon. Bencana itu 
setelah diterjang hujan deras 
dan angin yang lebat. Peris-
tiwa serupa terjadi pada Sabtu 
7 Oktober 2017 sekitar pukul 
18.30 WIB di Kampung Ma-
lingping, RT 2/3, Kelurahan 
Situmekar. Hal ini mengaki-
batkan sebuah rumah yang 
diisi sebanyak enam jiwa 
ambruk. Sedangka pada Se-
lasa 10 Oktober 2017, sebuah 
pagar tembok mengalami 
ambruk di Lapang Sepak Bola 
Pasir Pogor RW 8.  

 “Bencana yang diakibatkan 
oleh peralihan dari cuaca ini, 
perlu diwaspadai. Karena, hal 
tersebut dapat berpotensi ter-
hadap bencana longsor dan 
banjir. Untuk di wilayah Kota 
Sukabumi, peralihan cuaca 
ini, terjadi sejak September. 
Namun, pada Oktober seka-
rang intensitas curah hujan 
tergolong tinggi. Sehingga 
dapat memicu terjadinya 
bencana,” jelas Zulkarnain 
saat di sambangi Radar Suka-
bumi di kantor BPBD Kota 
Sukabumi, Rabu (10/10). 

 Julkarnaen juga menganjur-
kan kepada seluruh lapisan 
masyarakat agar tetap siaga 
setiap saat. Karena kondisi 

cuaca saat ini, tingkat ben-
cana diprediksi akan terus 
meningkat. Sebab, salah satu 
upaya untuk meminimalisir 
terjadinya bencana di musim 
penghujan ini, masyarakat 
yang tinggal di dekat air sun-
gai diharapakan dapat mem-
bersihkan sampah-sampah 
yang berserakan. Selain itu, 
bagi warga yang tinggal di 
lereng bukit, agar siaga dan 
meningkatkan pengamanan 
sistem keamanan lingkungan 
(Siskamling) di wilayahnya 
masing-masing. 

 “Dari seluruh kecamatan 
yang ada di Kota Sukabu-
mi, terdapat tiga kecamatan 
yang berpotensi terhadap 
terjadinya bencana di musin 
penghujan ini. Diantaranya, 
Kecamatan Gunungpuyuh, 
Baros dan Cikole. Sebab, 
daerah tersebut merupakan 
wilayah di dataran tinggi dan 
kontruksi tanahnya sangat 
labil. Apalagi, jika dilihat dari 
sisi tupograpi tingkat kemir-
ingan tanahnya mencapai di 
atas 15 derajat,” bebernya. 

 Ia mengaku, cuaca saat 
ini sulit diprediksi. Sehingga 
untuk warga yang tinggal di 
wilayah rawan bencana di-
himbau agar tetap waspada 
dan segera mengungsi jika 
melihat tanda-tanda alam 
akan terjadi bencana. 

 “Upaya kita mempersiap-
kan penyuluhan kesiap-
siagaan bencana tentang cu-
aca ekstrim. Selain itu, kami 
juga berencana membuat tim 
reaksi cepat seperti dinas kes-
ehatan, sosial , perhubungan 
PMI dan tim lainnya, untuk 
membantu mengantisipasi 

terjadinya bencana,” ucapnya. 
 Sementara itu, Ketua BPBD 

Kota Sukabumi, Hanafie 
Zain mengatakan, seluruh 
warga agar wasapada ter-
hadap kondisi cuaca ekstrim 
yang saat ini tengah melanda 
wilayah Kota Sukabumi. 

 “Warga harus tetap waspa-
da terhadap perubahan cuaca 
saat ini yang ditandai curah 
hujan tinggi dan angin ken-
cang. Kami mengimbau war-
ga yang menempati daerah 
rawan bencana seperti tem-
pat kemiringan, pebukitan 
untuk waspada,” jelas Hanafi e 
yang juga menjabat sebagai 
Sekertaris Daerah (Sekda) 
Kota Sukabumi. 

 Menurutnya, langkah anti-
sipasi tersebut perlu dilaku-
ka, agar terjadi kekurangan 
resiko bencana. Untuk itu, 
apabila terjadi hujan secara 
terus menerus, diharapkan 
masyarakat yang berada di 
daerah rawan bencana sep-
erti tanah longsor dan ban-
jir untuk wasapada. “Sebab 
dapat saja sewaktu-waktu 
dengan kondisi cuaca seperti 
itu akan terjadi banjir dan ta-
nah longsor,” katanya.

 Apalagi jika dengan kondisi 
cuaca tersebut diperburuk 
oleh drainase yang kurang 
baik serta terjadi penyum-
batan dan pembuangan sam-
pah sembarangan. Dengan 
kondisi yang seperti ini akan 
membuat potensi terjadinya 
banjir. “Masyarakat juga di-
imbau untuk membersihkan 
drainase supaya tidak tersum-
bat serta jangan membuang 
sampah sembarangan,” im-
buhnya.(cr13/t) 

Awas Bencana Longsor

 Menurut pengalamannya 
sebagai dokter sejak tahun 
2005,  tren penyakit psikis 
yang disertai penyakit psikol-
ogis semakin meningkat. Ban-
yak pengaruh yang menye-
babkan seseorang menderita 
ODGJ. Tidak dibenarkan jika 
faktor ODGJ bisa dipacu oleh 
penyakit turunan.  Menurut-
nya, ODGJ bisa dipengaruhi 
oleh lingkungan, tuntutan 
pekerjaan, tuntutan hidup 
dan tentunya faktor ekonomi.

 “Makanya dari 12 program 
kesehatan nasional. Ternyata 
penanganan ODGJ ini masuk 
di dalamnya,” imbuhnya.

 Sehingga pihaknya juga 
akan menggalakkan program 

penangan ODGJ tersebut di 
daerah. Karena masyarakat 
atau pasien yang menderita 
penyakit ODGJ pun mem-
punyai hak yang sama untuk 
dilayani.

 Bersama tim, pihaknya kini 
tengah melakukan pendataan 
memanage  dan menjaring 
orang yang menderita ODGJ. 
Sehingga bisa ditangani den-
gan segera.

“Sekarang kan  Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Sy-
amsudin SH juga ada yah 
ruangan khusus buat penan-
ganan ODGJ ini, kalau engga 
bisa kita langsung rujuk  ke 
Bogor. Untuk penanganan 
ODGJ berat, kita kerjasaman-
ya dengan Dinas Sosial (Din-
sos),” tutupnya. (cr11/t)

sambungan dari Hal 9
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Kepala Bidang  Pengendalian dan 
Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, 
Dr Lulis Delawati, saat ditemui di 
kantornya, beberapa waktu lalu.

Orgil di Kota Capai 80 orang

SUKABUMI  - Aktifitas 
perusahaan teh yang berada 
di RW 1, Kelurahan/Keca-
matan Warudoyong, telah 
menyita perhatian semua 
element. Bagaimana tidak, 

perusahaaan yang sudah 
puluhan tahun beridiri di 
tengah pemukiman warga 
itu, telah diprotes warga 
karena diduga telah mence-
mari lingkungan dan tidak 

mengantongi izin.
 Kepala Seksi (Kasi) Pen-

egak Perda Satpol PP Kota 
Sukabumi, Ajat Sudrajat 
menjelaskan, bahwa pengad-
uan dari masyarakat terhadap 

keberadaan pabrik tersebut, 
harus segera disampaikan 
kepada pihak perusahaan 
maupun pemerintah. Seperti, 
berkiatan dengan perizinan 
harus disampaikan ke bi-

BAJU 
DINAS: 
Para PNS 

yang sedang 
melaksanakan 

Apel di 
lingkungan 

Pemkot 
Sukabumi
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SUKABUMI -- Guna me-
ningkatkan minat baca para 
pelajar, Pemerintah Kabu-
paten Sukabumi (Pemkab) 
melalui Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten 
Sukabumi menggencarkan 
beberapa program kursus 
bahasa Bahasa Inggris dan 
Bahasa Japanese secara gratis. 

Dari data Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan Kabupaten 
Sukabumi, pengunjung pada 
bulan September 2017 se-
banyak 1.306 orang. Angka ini 
mengalami penurunan jika 
dibandingkan dengan bulan 
Agustus 2017, sebanyak 1725 
orang. “Penurunan ini, karena 
adanya kegiatan yang belum 
kami selenggarakan seperti 
lomba membaca dan yang 
lainnya,” kata Kasi Promosi 
dan Pengembangan Budaya 
Baca Dinas Kearsipan dan Per-

pustakaan Kabupaten Suka-
bumi, Imelda Rohida kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(10/10).

Dijelaskan dia, untuk men-
arik animo masyarakat agar 
meningkatkan minat baca. 
Pihaknya bukan hanya men-
gadakan kursus bahasa saja. 

Tetapi, para pengunjung juga 
bisa menikmati internet gratis 
saat berada di perpustakaan. 
“Dengan cara ini kami yakin 
akan bisa menarik minat para 
pengunjung khususnya dari 
kalangan pelajar untuk menin-
gkatkan minat baca,” jelasnya.

Menurut Imelda, banyak 

manfaat yang dapat dipetik 
dari membaca. Yakni, memba-
ca dapat membangun pondasi 
yang kuat bisa mempelajari 
serta memahami berbagai di-
siplin ilmu sekaligus menga-
plikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. “Selain itu, den-
gan senang membaca akan 

meningkatkan kecerdasan 
verbal dan linguistik sebab 
membaca memperkaya kosa 
kata dan kekuatan kata-kata,” 
ujarnya.

Karena itu, membaca minat 
baca sangat penting diting-
katkan apa lagi dikalangan 
pelajar. Pasalnya, jika minat 
baca ini tumbuh dikalangan 
pelajar maka bisa menelur-
kan generasi yang cerdas. “Ya, 
karena membaca merupakan 
jendela dunia. Kami terus 
berupaya untuk meningkat-
kan kesadaran para pelajar 
akan pentingnya membaca,” 
tuturnya.

 Sejauh ini, animo masyara-
kat akan minat baca masih 
minim karena itu, pihaknya 
terus mengadakan sosialisasi 
terhadap semua perpustakaan 
dan mengundang tokoh ma-
syarakat guru dan yang lainnya 
untuk diberikan pemahaman 
dan wawasan. “Kami yakin 
dengan cara ini akan bisa 
meningkatkan minat baca 
di Kabupaten Sukabumi ke 
depan,” pungkasnya. (Cr16/e)
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Minat Baca Minim, 
Pemda Lakukan Inovasi
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SERIUS: Sejumlah pengunjung perpustakaan saat berkunjung ke perpustakaan Kabupaten Sukabumi. 

Adakan 
Kursus Bahasa 

Gratis

SMA Islam Al Azhar 21 Adakan Gebyar Muharram 
SUKABUMI-- SMA Islam 

Al Azhar 21 Kota Sukabumi 
memperingati Gebyar Per-
ingatan Tahun Baru Islam 1 
Muharram 1439 H di SMA 
Islam Al Azhar 21 yang ber-
lokasi di Kelurahan Subang-
jaya Kecamatan Cikole pada 
Senin, (9/10). 

  Peringatan Muharram 
ini diikuti ratusan siswa TK 
Islam Al Azhar 7, SD Islam 
Al Azhar 7, SMP Islam, dan 
S M A  Is l a m  A l  A z ha r  2 1 . 
Selain siswa-siswi,  hadir 

pada peringatan tersebut, 
Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kota Suka-
bumi, Dudi Fathul Jawad, 
Kepala SMA Islam Al Azhar 
21, Tatang Asep Mukharam, 
ketua panitia acara, Fitri-
yadi Mulyadi, para guru TK 
Islam Al Azhar 7, SD Islam 
Al Azhar 7, SMP Islam, dan 
S M A  Is l a m  A l  A z ha r  2 1 , 
juga ribuan orang tua siswa, 
jam’iyyah (komite sekolah), 
dan lain sebagainya.

  Kepala SMA Islam Al Azhar 

21, Asep Tatang Mukharam 
menerangkan Peringatan 
Tahun Baru 1439 H di SMA 
Islam Al Azhar 21 diseleng-
garakan pihak Yayasan Islam 
yang bertujuan antara lain 
mengakomodasi/mewadahi 
segala potensi dan kreatifitas 
para siswa Yayasan Islam Al 
Azhar. 

“Karena di  gebyar  Mu-
harram 1439 H ini menampil-
kan berbagai kreatifitas seni  
yang ditampilkan para siswa 
mulai TK Islam Al Azhar 7, 

SD Islam Al Azhar 7, SMP 
Islam Al Azhar 7, sampai SMA 
Islam Al Azhar 7,”sebutnya 
kepada Radar Sukabumi saat 
diwawancara. 

 S e l a i n  s e n i ,  a d a  j u g a 
penampilan kreatifitas olah 
raga para siswa, antara lain 
bela diri dari para siswa SMP 
Islam Al Azhar 7. Penampi-
lan kreatifitas seni lainnya, 
hafalan hadits-hadits dan 
tarian bermain tepuk oleh 
para siswa TK Islam Al Azhar 
7, kemudian marawis dari 

siswa SD Al Azhar 7, marawis 
dan lomba yel yel dari SMP 
Islam Al Azhar 7 dan tafhidz 
Qur’an, vocal grup, degun-
gan, marawis, SMA Islam Al 
Azhar 21, degung. “Penampi-
lan lainnya seperti pidato 
tiga bahasa Arab, Inggris, 
dan Sunda,”sebut Tatang. 
Ia berharap acara ini mam-
pu meningkatkan potensi 
siswa siswi dengan minat dan 
bakatnya di bidang olah raga 
dan seni (di samping memu-
puk tali silaturahmi).  (dit)
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MARAWIS: Grup marawis siswa-siswi SMA Islam Al Azhar 21 memperlihakan kepiawaiannya. 

SMKN 1 Gunungguruh Jadi Agent Of Chenge
SUKABUMI -- SMKN 1 Gu-

nungguruh Kecamatan Gu-
nungguruh Kabupaten Suka-
bumi menggelar pelatihan 
organisasi kepemimpinan, 
belum lama ini. Hal tersebut 
guna melatih dan  mengasah 
jiwa kepemimpinan para pe-
lajar serta menyiapkan peserta 
didik menghadapi tantangan 
global dimasa depan. 

 Wakasek Kesiswaan SMKN 1 
Gunungguruh, Supani Kastro 
mengatakan, sebagai generasi 
penerus bangsa para pelajar ha-
rus dibekali ilmu pengetahuan 
dan keterampilan mumpuni 
dan memadai, terutama dalam 
manajemen kepemimpinan 
atau keorganisasian. Hal ini 
penting supaya pemuda dan 
pelajar memiliki bekal dan 
mampu dalam mengelola po-
tensi diri serrta organisasinya. 
“Pelajar sebagai penerus bangsa 
harus menyiapkan diri meng-
hadapi tantangan masa depan. 
Apa lagi sebagai agent of chenge 

dituntut harus siap di segala 
kondisi menjadi pemimpin,” ka-
tanya kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (10/10).

 Dengan adanya kegiatan 
ini para pelajar akan dapat 
memiliki pengetahuan, ket-
erampilan, dan mental yang 
baik dalam hal kepemimpinan. 
Selain itu, pelatihan organisasi 
kepemimpinan ini juga sebagai 
salah satu pendidikan karakter 
yang harus ditanamkan ter-
hadap pelajar sedini mungkin. 
“Sehingga pelajar akan bisa 
mengembangkan nilai-nilai 
budi pekerti lainnya melalui 
kepemimpinan, mampu mer-
encanakan dan menggerakkan 
organisasi kesiswaan dan siswa 
dapat memahami potensi diri 
dan lingkungan di sekitarnya,” 
paparnya.

 Ia menambahkan, para 
pelajar dituntut harus bisa 
menerapkannya di lingkungan 
masyarakat. Dengan begitu, 
SMKN 1 Gunungguruh mam-

pu menjadi tauladan. “Saya 
saharap, pelajar bisa menjadi 
lebih baik lagi sesuai harapan,” 
tutupnya. kegiatan ini lanjut 
dia, mengacu pada prinsip-
prinsip yaitu menanamkan 

pandangan dasar (mindset) 
kepemimpinan, menguatkan 
mentalitas dasar pemimpin 
yang ditandai dengan sifat 
yang jujur, disiplin, mandiri, 
solutif, bertanggung jawab ser-

ta melengkapi pengetahuan 
dan kecakapan pemimpin 
masa kini. “Ada Sebanyak 60 
pelajar mengikuti kegiatan 
ini, Alhamdulillah semuannya 
antusias,” imbuhnya. (Cr16/t)
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KEBERSAMAAN: Sejumlah pelajar SMKN 1 Gunungguruh foto bersama perwakilan guru

Kebohongan 
Akademis Tidak 
Dapat Diterima

JAKARTA--  Kebohongan akademis seperti yang 
dilakukan Dwi Hartanto tidak bisa diterima, apa-
lagi kebohongan akademis di publik, kata Direktur 
Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian 
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemen-
ristekdikti) Ali Ghufron Mukti, belum lama ini di 
Jakarta. “Kami ingatkan Dwi dalam bertindak 
harus diingat konsekuensi dan tanggung jawab 
dari tindakan tersebut. Kita seringkali terlalu 
gampang untuk meminta maaf dan memaafkan 
suatu kesalahan, namun kita juga seringkali lupa 
bahwa kita selalu sulit untuk melupakan sebuah 
kesalahan. Jadi kejadian ini harus menjadi pela-
jaran bagi Saudara Dwi,” kata Ghufron. 

 Ghufron pun menyoroti masalah integritas 
di kalangan akademis, yang perlu segera dicari 
solusinya. “Ini tantangan, permasalahan akade-
mis kita ini di dalamnya termasuk integritas, bah-
kan kunci pembangunannya adalah integritas. 
Beberapa bulan belakangan ini pun bisa kita 
dapati contoh atau praktik di perguruan tinggi 
yang tidak sama sekali mengindahkan integritas,” 
kata dia. Ghufron mengharapkan para akademisi 
dan ilmuwan Indonesia, baik di dalam maupun 
di luar negeri, bersama sama menjaga integritas 
dan etika yang baik. Dwi Hartanto merupakan 
salah satu peserta Visiting World Class Professor, 
salah satu program yang digagas oleh Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian 
Riset, Teknologi, dam Pendidikan Tinggi untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

 Kasus Dwi Hartanto ini menjadi evaluasi ke-
menterian dalam menyelenggarakan program 
serupa di kemudian hari. “Kami terus melakukan 
evaluasi yang berkelanjutan, tidak hanya pada 
program ini, tetapi kepada seluruh program dan 
kebijakan,” ucapnya. 

 Ghufron berharap ke depan Dwi mampu 
memperbaiki diri dan integritasnya, serta kem-
bali mengembangkan potensi diri. Bagi dia, Dwi 
Hartanto sebenarnya memiliki potensi untuk 
berkembang, karenanya dia mengimbau para il-
muwan Indonesia di luar negeri untuk membantu 
Dwi memperbaiki diri. “Janganlah kita kemudian 
menghakimi, tetapi kita arahkan dan berikan 
kesempatan, jalan karir Dwi masih panjang mari 
kita tegur, kita ingatkan dan kita bantu ke arah 
yang baik,” kata dia. 

 Dwi Hartanto, mahasiswa doktoral di Tech-
nische Universiteit Delft Belanda, mengaku 
melebih-lebihkan informasi terkait pribadi, 
kompetensi dan prestasinya selama di Belanda. 
Prestasi-prestasi yang diklaim Dwi membuatnya 
dianugerahi penghargaan Kedutaan Besar Re-
publik Indonesia di Den Haag, yang kemudian 
mencabut penghargaan itu setelah investigasi PPI 
Delft mementahkan semua klaim prestasinya di 
bidang antariksa serta latar belakang pendidikan 
dan pertemuannya dengan BJ Habibie. (net)

Tiga Nama Calon Rektor 
IPB Diumumkan

MAJELIS Wali Amanat (MWA) mengumumkan 
tiga nama Calon Rektor IPB yang terpilih melalui 
Rapat Pleno Senat Akademik yang berlangsung, 
Senin (9/10). Pengumuman tiga nama calon rek-
tor disampaikan oleh Ketua MWA IPB Prof M A 
Chozin usai Rapat Pleno SA IPB yang berlangsung 

di lantai 6 gedung Rektorat 
Andi Hakim Nasoetion. 

Rapat Pleno SA terse-
but berlangsung tertu-

tup dan sangat ketat, 
diikuti 100 persen 
anggotanya yakni 
sebanyak 61 orang.
 Tiga nama Calon 

Rektor IPB tersebut 
yakni Dr Arif Satria, Prof 

Muh Yusram Massijaya dan Prof 
Yonny Koesmaryono. Ketiganya menyisi-

hkan tiga nama bakal calon rektor lainnya yang 
masuk dalam enam nama bakal calon rektor IPB 
yakni Dr Agus Purwito, Prof Hermanto Siregar, 
dan Prof Luki Abdullah.  “MWA sebagai forum 
pengambil keputusan tertinggi IPB, perguruan 
tinggi berbdan hukum (PTN-BH) akan memilih 
dan menetapkan rektor terpilih dari tiga calon 
rektor yang diajukan oleh SA IPB melalui sidang 
paripurna,” kata Chozin. Pemilihan Rektor IPB 
telah melalui proses yang cukup panjang dimulai 
dari penjaringan bakal calon rektor.

 Sebelum penetapan tiga nama Calon Rektor 
IPB, terlebih dahulu dilakukan penjaringan bakal 
calon rektor yang diusulkan dari stakeholders 
yang ada di kampus IPB. Selanjutnya terpilih 
24 nama bakal calon rektor pada bulan Juli lalu. 
Dari 24 nama tersebut akan diseleksi dan dipilih 
menjadi enam nama melalui mekanisme Rapat 
Pleno Senat Akademik IPB yang dilangsungkan 
24 September lalu. 

 Kini pemilihan rektor IPB mulai memasuki 
babak akhir, dari tiga nama yang ditetapkan dan 
dipilih melalui mekanisme Rapat Pleno Senat 
Akademik, untuk selanjutnya diserahkan kepada 
MWA selaku pengambil keputusan tertinggi IPB.

 Chozin menyebutkan rencana proses pemili-
han rektor terpilih IPB untuk periode 2017-2022 
akan dilaksanakan antara tangga 13-17 Novem-
ber 2017 mendatang. “Pemilihan rektor terpilih 
dilakukan melalui Sidang Paripurna MWA yang 
jadwalnya masih kita atur karena disesuaikan 
dengan waktu Menristekdikti sebagai salah satu 
anggota MWA,” kata Chozin. 

 Pengumuman tiga nama calon rektor IPB di-
hadiri pula Ketua Senat Akademik Prof Tridoyo 
Kusumastanto, didampingi Wakil Ketua MWA 
Ahmad Mukhlis Yusuf, Sekretaris SA Dr Sudrajat 
dan Sekretaris MWA Prof Rizal Syarif. (net)
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Izin Perumahan Dibatasi 
PURWAKARTA - Selain 

penggalangan Program Ke-
luarga Berencana (KB) yang 
berlangsung dengan baik, 
ternyata ada satu hal yang 
sengaja dilakukan Bupati 
Purwakarta Dedi Mulyadi 
untuk mengontrol pertum-
buhan penduduk di Pur-
wakarta agar tidak terlalu 
tinggi. "Selain KB, kita juga 
membuat pembatasan ijin 
pembangunan perumahan. 
Di Purwakarta tidak ada 
investasi besar-besaran di-
bidang properti," ujar Kang 
Dedi, belum lama ini.

 Menurutnya, pembangun-

an area perumahan yang 
berjalan dengan masif akan 
mengundang migrasi secara 
besar-besaran dari luar Pur-
wakarta  yang berpengaruh 
signifi kan dalam meningkat-
nya jumlah penduduk.

 "Kalau banyak pemba-
ngunan perumahan secara 
masif tanpa batasan pasti 
akan menyebabkan migrasi 
penduduk yang besar juga 
ke wilayah Purwakarta," 
katanya.Dari situ, Dedi juga 
berpendapat bahwa migrasi 
penduduk yang masif dari 
luar Purwakarta justru ma-
lah membuat masalah ter-

sendiri. "Saya pernah lihat di 
sebuah daerah di Purwakar-
ta itu penduduknya banyak 
yang miskin tapi setelah saya 
liat data, mereka ternyata 
bukan penduduk asli Pur-
wakarta," ungkapnya.

 Di sisi lain, Dedi amat se-
tuju dengan pembatasan ijin 
pembangunan perumahan 
karena dirinya beranggapan 
kadang para pengembang 
perumahan terkesan lepas 
tangan dengan tidak mem-
buat fasilitas dan infrastruk-
tur pendukung kegiatan 
masyarakat yang tinggal di 
perumahan tersebut dengan 

baik. Lepasnya tanggung ja-
wab pengembang membuat 
pemerintah daerah harus 
mengeluarkan dana APBD 
sendiri.

 "Setelah rumah jadi, yang 
bangun sekolahnya siapa? 
masjid? akses jalan? lampu 
penerangan jalan umum? 
dan fasilitas lainnya siapa? 
sarana air bersih? Kadang 
para pengembang ada yang 
mau membangun tapi ketika 
mereka melepasnya, pihak 
pemerintah daerahlah yang 
melanjutkan membiayai 
perawatan fasilitas tersebut," 
demikian Kang Dedi. [jar]

Warga Tolak 
Pembangunan 
Kandang Ayam

BANDUNG - Keberadaan kandang ayam 
yang berada di Dusun Gebang Malang Desa 
Sindangsari Kecamatan Kutawaluya dan ber-
lokasi di areal pesawahan seluas 1 Hektar yang 
saat ini sedang dalam proses pembangunan 
tetsebut, dikeluhkan warga sekitar. Selain itu, 
keberadaan kandang ayam yang diketahui 
milik salah seorang pengusaha tersebut diduga 
belum mengantongi izin lingkungan.

 "Meski lokasinya ada di sekitar areal pesa-
wahan tapi kami tidak setuju karena khawatir 
akan berdampak pada kenyamanan kami 
selaku masyarakat yang tinggal disini, dan 
pastinya akan menimbulkan bau tak sedap 
pada lingkungan," kata Pudin warga sekitar 
kepada wartawan saat ditemui di lokasi pem-
bangunan.

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sal-
im (47), seorang pengembala domba warga 
Dusun Gebang Malang desa Sindangsari. Ia 
mengaku sangat tidak setuju jika di samping 
areal pesawahan milik warga yang berada di 
pinggir jalan dekat tempat tinggalnya itu di-
bangun tempat untuk ternak kandang ayam.

 "Meski lokasinya ada di tengah sawah. Tapi 
kami tidak setuju kalau ada kandang ayam, 
selain menganghu lingkungan hal yang lain 
juga nanti akan berdampak pada tanaman 
padi karena likasinya berada di dekat areal 
pesawahan," ungkapnya.

 Selain itu kata Salim, para pemilik sawah 
pun kebanyakan tidak setuju jika ada peternak 
ayam yang mebyewa lahan untuk dibangun 
kandang ayam didekat areal pesawahan ter-
sebut.

 "Yang jelas banyak sekali yang tidak setuju. 
Apalagi para pemilik sawah dan para pengga-
rapnya, soalnya akan menjdi dampak juga bagi 
lingkungan dan kesehatan dan intina kami 
tidak pernah setuju," katanya.

 Berdasarkan informasi dari warga di lapang-
an, diketahui jika pemilik kandang ayam ya g 
saat ini sedang dalam proses pembangunan 
tersebut bukanlah dari warga sekitar (Sindang-
sari). "Kalau tidak salah nama pemiliknya itu 
Ibu Candra, orang keturunan Cina," katanya.

 Sementara itu ketika ditanya terkait per-
izinan dari pembangunan ternak kandang 
ayam tersebut, warga juga belum mengetahui 
secara pasti. 

Namun kata dia, sebagian ada warga yang 
mengatakan jika izin dari masyarakat sudah 
ada. Tapi ada juga yang mengatakan sama 
sekali belum ada izin, sehingga terjadi pe-
nolakan dari warga. "Ada atau tidaknya atau 
saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu dengan 
adanya pembangunan untuk ternak kandang 
ayam di wilayah kami, kemarin-kemarin 
sempat ramai dan karena adanya penolakan. 
Bahkan Danposramil kecamatan Kutawaluya 
juga diketahui ikut turun mengenai hal ini, " 
terangnya.

 Sementara itu ketika di konfirmasi terkait 
hal tersebut, kepala Desa Sindangsari belum 
bisa dimintai keterengan. Begitupun saat di-
hubungi via telepon. [nif ]

Pertumbuhan Kredit 
Jabar Membaik

BANDUNG - Risiko stabilitas keuangan Jawa 
Barat pada Agustus 2017 terpantau menurun. 
Hal itu tercermin dari membaiknya pertum-
buhan kredit dan menurunnya risiko kredit. 
"Pertumbuhan kredit lokasi proyek di Jabar 
meningkat dengan nominal Rp 585,92 triliun 
dengan pertumbuhan sebesar 8,12 persen 
(yoy) setelah pada akhir triwulan II 2017 hanya 
tumbuh sebesar 6,76 persen (yoy)," kata Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar, Wiwiek 
Sisto Widayat di Bandung, Selasa (10/10).

 Sementara itu, risiko kredit terlihat menurun, 
dengan menurunnya rasio Non Performing Loan 
(NPL) sebesar 3,53 persen dari akhir triwulan 
ke-II 2017 sebesar 3,61 persen.

 Dari sisi korporasi, penyaluran kredit terpan-
tau kembali meningkat dengan pertumbuhan 
1,90 persen (yoy). Namun di sisi lain, perlu di 
waspadai peningkatan pada NPL korporasi 
sebesar 5,64 persen.

 "Khusus NPL kita harus agak hati-hati, karena 
trend nya sudah naik lagi. Kita akan dorong se-
cara intensif terkait dengan NPL ini, sektor-sek-
tor mana saja atau bank-bank mana saja yang 
mengalami peningkatan," ungkapnya.

 Dia menambahkan, pada sisi rumah tangga, 
penyaluran kredit juga teihat meningkat sebesar 
14,62 persen (yoy). "Rasio NPL pada sisi rumah 
tangga stabil dan relatif rendah sebesar 2,19 
persen," pungkasnya. [nif]

Angkot Mogok, Ribuan Penumpang Terlantar
CIMAHI - Ribuan penum-

pang angkutan umum terlan-
tar akibat sejumlah angkutan 
kota konvensional trayek 
Cimahi - Leuwipanjang, Ci-
mahi - St. Hall, dan Padala-
rang - Leuwipanjang mogok 
massal, Selasa (10/10). Infor-
masi yang dihimpun, warga 

yang sehari-hari beraktifi tas 
menggunakan angkot ini 
kebingunan dan terpaksa 
berjalan kaki karena angkot 
dari sejumlah rute tiba-tiba  
hilang dari peredaran.

 Untunglah, sejumlah truk 
Dalmas dari Polres Cima-
hi telah disiagakan untuk 

mengantispasi adanya mo-
gok massal yang dilakukan 
oleh angkot konvensional.  
"Repot kalau angkot mogok 
kayak gini. Yang susah kan 
masyarakat," keluh Sri(27).

 Tak hanya itu, sejumlah 
orang yang diduga para sopir 
angkutan kota di Kota Ci-

mahi, melakukan sweeping 
terhadap bus Damri yang 
tengah mengangkut penum-
pang.

 Aksi sweeping tersebut 
terekam dalam video yang 
beredar luas di media sosial. 
Dalam video terlihat massa 
menghentikan bus Damri, 

lalu meminta para penum-
pangnya turun. 

Terlihat juga penumpang 
melakukan protes mengapa 
kendaraan bus Damri di-
hentikan namun massa tak 
menggubris protes dan tetap 
meminta penumpang untuk 
turun. [nif]

Tower PLN Terancam Roboh
BANDUNG - Lokasi galian 

C di kawasan desa jelegong, 
kecamatan Kutawaringin, 
Kabupaten Bandung, teran-
cam rawan bencana longsor. 
Selain karena lokasi yang 
digali yakni gunung lalakon, 
yang merupakan gunung 
dengan dua bukit, terdapat 
tower PLN Sutet yang meru-
pakan tower Interconection 
Jawa Bali.

 Berdasarkan data yang 
berhasil dihimpun, me-
nyebutkan, bahwa PT PLN 
Transmisi Jawa Bagian Te-
ngah Area Pelaksana Pe-
meliharaan Bandung, telah 
mengeluarkan hasil peme-
riksaan lapangan terhadap 
tower No. 31 SUTT 150 Kv 
yang berada di sekitar lokasi 
galian C tersebut.

 Dalam surat tersebut dije-
laskan, bahwa berdasarkan 
hasil pengukuran lapangan 

jarak antara galian tanah 
dengan kaki tower tersebut 
sekitar 10 meter. Hal itu 
pun berpotensi longsor dan 
tower terancam roboh. Jika 
tower roboh, maka tiang 
tower dapat membahaya-
kan keselamatan jiwa dan 
terganggunya penyaluran 
listrik.

 Bahkan dalam surat PLN 
tersebut ditegaskan pula 
agar aktivitas penggalian 
tanah yang mendekati ha-
laman tapak tower segera 
dihentikan.

 Bahkan dalam surat dari 
Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi Jawa Barat melalui 
suratnya Nomor 700/1426/
GAKDA tentang kegiatan 
penambangan di Kabupaten 
andung yang ditujukan ke-
pada Gubernur Jabar men-
jelaskan, berdasarkan hasil 
pengawasan, pengamatan, 

penelitian, dan pemeriksa-
an terhadap penambangan 
pasir itu, tidak memiliki izin.

 Bahkan Satpol PP Provinsi 
Jawa Barat pun mengantongi 
surat pernyataan dari pihak 
pengelola galian C tersebut 
untuk menghentikan akti-
vitasnya tertanggal 29 Mei 
2017. Dalam surat pernya-
taan itu, pengelola bersedia 
menghentikan sementa-
ra kegiatan penambangan 
hingga izin terbit.

 Warga setempat, Usep 
mengatakan, memang bebe-
rapa hari terakhir ada pihak 
PLN yang selalu memantau 
mengenai perkembangan 
tower tersebut.

 "Memang sekarang se-
ring ada kontrol PLN kesini, 
katanya mengecek tower, 
terlebih sudah masuk ke 
musim penghujan," papar 
Usep. [gus]

Wereng Serang Padi
KARAWANG - Sebagian 

petani di Karawang terancam 
mengalami kerugian akibat 
gagal panen. Ini disebabkan 
ganasnya serangan hama we-
reng yang merusak tanaman 
padi di wilayah tersebut. Sa-
lah seorang petani  Suparjo di 
Desa Pamekaran, Kecamatan 
Banyusari, menjelaskan, se-
rangan hama wereng terjadi 
pada seluruh rentang usia 
hingga menjelang panen. 
Selain itu, harga gabah lebih 
rendah dibanding gabah 
yang normal.

 Tanaman padinya mulai 
terserang wereng sejak umur 
60 hari setelah tanam (HST). 
Tanaman yang saat itu sudah 
menjelang masa berbunga, 
batangnya menguning dan 
tidak segar. Sudah banyak 
gabah yang gosong dan ko-
song alias hampa,” kata-
nya, Selasa, (10/10). Suparjo 
menjelaskan, musim panen 
kali ini dari lahannya hanya 
menghasilkan 2 ton gabah 
kering panen. Padahal, bisa-
nya dari lahan seluas 1 hek-
tar ini, dia biasa memanen 

gabah 7,5 ton lebih. Suparjo 
juga mengaku sudah me-
lakukan antisipasi dengan 
penyemprotan insektisida 
khusus wereng. Namun, di-
akuinya, penyemprotan itu 
agak terlambat. "Saya agak 
terlambat menyemprotnya. 
Kalau lebih cepat mungkin 
hasil panennya tidak turun 
sebanyak ini,” ujar dia. Masih 
kata Suparjo, selain menu-
runkan hasil panen, harga 
jual gabah sisa serangan 
wereng juga lebih rendah 
dibanding harga gabah nor-

mal. Gabahnya hanya dini-
lai Rp 3.800 per kilogram. 
Sementara harga normal 
adalah Rp 4.000 lebih per 
kilogram gabah kering panen 
(GKP). Suparjo berharap, 
Pemerintah Kabupaten Kara-
wang memberikan bantuan 
bibit padi dalam waktu dekat 
ini."Harapan kita bantuan bi-
bit padi yang diberikan jenis 
Ciherang. Karena lebih tahan 
lama,” tuturnya. Sementara 
itu, untuk membantu me-
ringankan kerugian materi 
akibat gagal panen, Peme-

rintah Kabupaten Karawang 
berencana memberikan asu-
ransi kepada seluruh petani. 
Asuransi ini kedepan tidak 
lagi mengandalkan dana 
dari pihak swasta, melain-
kan dialokasikan dari APBD 
Karawang. "Untuk tahun 
2017, kita ditargetkan 50 ribu 
hektar untuk diasuransikan. 
Saat ini sudah 300 hektar. 
Kita berharap selain dari CSR 
perusahaan, kedepan ada 
dana dari APBD," ujar Kepala 
Dinas Pertanian Karawang, 
Hanafi  Chaniago. [nif]

Polres Bogor Latih 
1 Kompi Sabhara

BOGOR - Memasuki musim 
hujan di kabupaten Bogor 
membuat Satuan Sabhara 
Polres Bogor siagakan 1 kom-
pi atau 100 personil untuk 
antisipasi terjadinya bencana 
alam di Kabupaten Bogor. 
Menurut KBO Sabhara Polres 
Bogor, Ipda C.H. Purba renca-
nanya 100 personil ini dilatih 
untuk membantu masyarakat 
serta mengevakuasi apabila 
terjadi bencana alam di wila-
yah Kabupaten Bogor.

 "Kami juga mempersiapkan 
anggota polri dalam rangka 
menghadapi situasi seperti 
bencana alam. Latihan ini 
juga bertujuan untuk mening-
katkan keterampilan anggota 

saat melakukan pertolongan 
dan evakuasi korban ben-
cana alam," kata Purba, Se-
nin(9/10).

 Latihan yang dilaksanakan 
di Lapangan Apel Mako Polres 
Bogor, Senin (9/10) ini mela-
kukan berbagai pengecekan 
terhadap alat-alat SAR yang 
dimiliki Sabhara Polres Bogor 
diantaranya Helm, Pelam-
pung, Canoe, Perahu Karet, 
dan Mesin Pemotong Kayu.

 "Kegiatan ini untuk meng-
antisipasi terjadinya bencana 
alam seperti longsor, banjir 
atau pohon tumbang karena 
di akhir tahun sudah masuk 
ke musim penghujan," tan-
dasnya. [nif]



BEASISWA Program Kreativitas Ma-
hasiswa (PKM) Bidang Pengabdian 
Masyarakat ditorehkan kelompok maha-
siswa atas nama Teti Febrianti (sebagai 
ketua dari jurusan Agribisnis Ummi), 
Fadilla Aini (dari jurusan Agribisnis se-
bagai anggota), Puteri Galura Asih (dari 
program studi Biologi sebagai anggota), 
dan Andriansyah (dari jurusan Agribis-
nis sebagai anggota). Laporan PKM-M 
yang dibuat Teti dan rekan berjudul DUS 
for Urban Farming. 

DUS for Urban Farming 
Kelompok PKM- Pengabdian Masyarakat 

oleh :TETI FEBRIANTI (Ketua)
         FADILLA AINI (Anggota)
         PUTERI GALURA ASIH (Anggota)
         ANDRIANSYAH (Anggota)
        

  PADA artikel yang disampaikan Teti 
Febrianti tentang PKM M berjudul DUS 
for Urban Farming bahwa sektor per-
tanian merupakan sektor yang kurang 
diminati para generasi muda. “ Hal ini 
disebabkan bayangan mereka terhadap 
pertanian itu sendiri,”katanya. Mereka 
menganggap, tulisnya, bahwa pertanian 
indentik dengan cangkul, kotor dan pa-
nas-panasan. Padahal, pertanian bidang 
yang sangat penting bagi pengadaan 
bahan makanan untuk masyarakat 
yang jumlahnya semakin bertambah.  
Sehingga, pengenalan pentingnya per-
tanian sejak dini perlu dilakukan. 

   Seiring berjalannya waktu serta pen-
garuh globalisasi dan perkembangan 
zaman, lahan pertanian semakin meny-
empit. Oleh karena itu, imbuhnya, seb-
agai solusi konsep pertanian perkotaan 
(urban farming) dapat dilakukan dian-
taranya dengan bercocoktanam atau 
budidaya dengan hidroponik.  Menurut 
pihaknya, salah satu komoditi pertanian 
yang dapat dibudidayakan secara hidro-
ponik adalah komoditi sayuran. Sayuran 
juga merupakan bahan makanan yang 
kurang disukai anak-anak. Sehingga 
pentingnya makan sayuran pun perlu 
disosialisasikan sejak dini. 

   Perkembangan zaman yang semakin 
maju serta pengaruh globalisasi dan 
tingkat masyarakat konsumtif yang 
sangat tinggi menjadi salah satu factor 
penyebab menumpuknya limbah, dit-
ambah lagi dengan fenomena-fenom-
ena masyarakat yang mengkonsumsi 
makanan instan atau cepat saji dan tidak 
jarang pula para pengusaha restoran 
ataupun pedagang pinggir jalan menge-
mas produknya menggunakan Styro-
foam. Mulai box kemasan anggur dan 
buah – buahan lainnya, hingga sebagai 
tempat makanan dan minuman yang 
digunakan oleh para penjual. 

  Prihatin bahwa maraknya penggu-
naan styrofoam menyebabkan banyak 
limbah styrofoam yang memenuhi bak 
sampah. “Bukan rahasia limbah styro-
foam tidak dapat hancur secara alami 
layaknya plastik yang membutuhkan 
waktu lama untuk mengurai, styrofoam 
bekas box buah anggur yang meng-
gunung di tempat penjual buah dapat 
mencemari lingkungan,”tulisnya. 

   Selain itu, katanya, limbah styrofoam 
dapat mencemari sungai, sehingga 
membahayakan ekosistem air. “Oleh 
karena itu perlu dilakukan pencega-
han untuk meminimalisir limbah yang 
menggunung. Salah satu caranya den-
gan mengubah fungsi box buah men-
jadi media hidroponik dengan sistem 
sumbu,”sarannya.    

  Dengan adanya alih fungsi limbah 
styrofoam dapat memudahkan peng-
gunaan keterbatasan lahan yang ada 
diperkotaan untuk melakukan kegiatan 
pertanian. Pertanian perkotaan ini 
dikenal dengan istilah urban farming. 
Berdasarkan pemaparan diatas, kami 
berinisiatif untuk memberikan pen-
getahuan mengenai urban farming, 
pemanfaatan limbah styrofoam box 
beka buah menjadi media hidroponik 
sebagai pembelajaran dalam mengenal 
pertanian serta urban farming sejak dini 
untuk siswa sekolah dasar. 

   Pihaknya menerangkan kembali 
sekolah yang dipilih adalah SD ‘Aisyiyah 
di wilayah Cikondang, Kecamatan Cita-
miang Kota Sukabumi.  Sekolah ini tidak 
memiliki lahan hijau, sehingga peng-
hijauan melalui penanaman/budidaya 
sayuran dengan metode hidroponik 
sumbu yang menjadi media tanamnya 
sangat cocok bagi penghijauan sekolah. 
Disamping itu kegiatan ini sekaligus un-
tuk memperkenalkan manfaat sayuran 
dan kewirausahaan sejak dini.

   Ia menjelaskan kegiatan dilaksanakan 
selama empat bulan. Terhitung dari 
April sampai Juli. 

   Metode pelaksanaan dalam program 
PKMM ini berupa sosialisasi, pelati-
han, dan monitoring. Sasaran peserta 
atau siswa-siswi yang diikutsertakan 
dalam kegiatan ini adalah siswa/i kelas 
4 dan 5 SD Aisyiyah Kota Sukabumi, 
yang berjumlah kurag lebih 80 orang. 
tahap pertama yang dilakukan adalah 
tahap sosialisasi kepada pihak sekolah 
untuk merencanakan jadwal pelaksa-
naan program. Setelah mendapatkan 
persetujuan dan jadwal pelaksanaan 
dari pihak sekolah, tim pelaksana PKM 
memberikan sosialisasi langung kepada 
siswa/i SD. Dalam sosialisasi materi 
yang disampaikan mengenai lingkungan 
hidup, pengenalan pertanian khususnya 
hidroponik, dan pentingnya mengkon-
sumsi sayuran. Tahap yang kedua yaitu 
tahap pelatihan. pada tahap ini dibagi 
menjadi 3 kali pelatihan, yang pertama, 
pelatihan pembuatan media hidropoik 
dari styrofoam dan proses penyemaian 
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Penerapannya Bisa Bergulir 
ke Kelompok Masyarakat

  DOSEN Pembimbing PKM-Pengabdian Masyarakat, Dr Amalia Nur Milla, SP, MP 
menyampaikan bahwa bimbingan yang dilakukan dirinya kepada PKM-Pengabdian 
Masyarakat, Teti dan rekan-rekan sekitar delapan bulan, namun untuk pengajuan pro-

posalnya selama satu bulan. “Saya hanya menuangkan 
ide kepada mahasiswa untuk pengabdian masyarakat, 
yakni menerapkan inovasi baru dengan memperkenalkan 
hidroponik dengan menggunakan daur ulang styrofoam 
untuk urban farming atau pertanian perkotaan,”katanya. 

 Menurutnya pengabdian masyarakat diperkenalkan 
kepada anak-anak sekolah dasar. Kenapa? Hal ini, 
tambah Amalia, karena siswa siswi sekolah dasar adalah 
generasi muda di masa depan. Artinya, anak-anak harus 
tahu apa itu pertanian ? Apa itu urban farming?. Dengan 
diperkenalkan sedini mungkin sehingga image pertanian 
itu tidak sebatas lumpur/rerumputan, cangkul, akan tetapi 
pertanian bisa juga dari lingkungan yang bersih dan pada 
lahan-lahan yang sempit khususnya pertanian perkotaan 
(urban farming). Bagi yang tak punya lahan juga bisa 
bertani sayuran. Sehingga, bisa belajar mulai memper-

siapkan media, pembenihan, penanaman, perawatan, panen, sampai pengemasan. 
Anak-anak diajarkan bagaimana cara mengemas sayuran dengan baik. Pihaknya 
bersyukur dalam bimbingan tidak ada halangan berjalan sesuai prosedur. Ia berharap 
agar PKM-Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Teti dan rekan ke depannya bisa 
terus bergulir dan tidak sebatas pihak sekolah namun juga bergulir juga pada kelompok-
kelompok di masyarakat. (dit)

Dr. Amalia Nur Milla, SP, MP
Dosen Pembimbing PKM-Pengabdian Masyarakat

Mengapresiasi dan 
Bermanfaat di Masa Depan

   KETUA Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi), 
Ema Hilma Meilani, SP, MP sangat mengapresiasi atas berhasilnya penerimaan 
beasiswa Dikti dari program PKM Bidang Pengabdian Masyarakat pada tahun ini. 

Ema menjelaskan sebenarnya pihaknya juga pernah 
melakukan program pengabdian kepada masyarakat ke 
SMPN 8 pada 2013. “(Saat itu) mahasiswa memberikan 
penjelasan bagaimana memanfaatkan lingkungan dan 
memberikan pemahaman bahwa pengertian pertanian 
tidak hanya cangkul dan rumpun. Ini atas inisiatif program 
studi dengan SMPN 8,”terangnya. Setelah itu berjalan 
pihaknya berpikir kenapa tidak dilakukan perkelompok 
untuk pengabdian-pengabdian seperti itu yang dilakukan 
program studi dibantu para mahasiswa. Kemudian, di 
SMAN 3 pihaknya juga pernah memberikan model pem-
belajaran mengenai hidroponik kepada Kelompok Remaja 
Pencinta Lingkungan di SMAN 3. Pihaknya beberapa kali 
dijadikan nara sumber. Ia berharap agar program yang 
dibuat dan dilakukan dari Teti dan rekan bahwa membuat 
masyarakat memiliki kesadaran terhadap lingkungan 

bahwa apapun limbah yang dihasilkan bisa dimanfaatkan namun limbah yang tidak 
bisa di-recicyle jangan digunakan. Pihaknya juga berharap agar mahasiswa yang siap 
berangkat ke Thailand pada November mendatang dapat mengadopsi (kegiatan) PKM-
Pengabdian Masyarakatnya Teti dan rekannya. Pihaknya juga berharap agar program 
yang direalisasikan terutama dari pelaksanaan PKM-Pengabdian Masyarakat Teti 
dan rekan tidak hanya dipahami sendiri, namun berharap dapat bermanfaat dengan 
masyarakat banyak. (dit)

Ema Hilma Meilani, SP, MP
Ketua Program Studi Agribisnis

Apa Kata Mereka

hidroponik. pelatihan kedua, yaitu mem-
bahas teknis budidaya, dan pelatihan 
yang ketiga tentang panen dan pasca 
panen sayuran hidroponik. pada tahap 
pasca panen, tim pelaksana PKM mem-
berikan materi cara mengemas sayuran 
hidroponik. pada tahap monitoring, 
tim pelaksana mengunjungi SD untuk 
mengecek kondisi tanaman, dan melaku-
kan kegiatan pemeliharaan. Dengan 
kurun waktu dua minggu satu kali. (*/dit)

HASIL YANG DICAPAI 
DAN HARAPAN

  PADA laporan Teti dan rekan, pihaknya 
menerangkan bahwa hasil yang dicapai 
dalam program yang dijalankannya 
adalah untuk pengetahuan siswa dan 
siswi terhadap proses budidaya tana-
man dengan sistem hidroponik agar 
meningkat. “Selain itu dapat melakukan 
teknik budidaya hidroponik dengan 
memanfaatkan box styrofoam,”tulisnya. 
Sedangkan sebagai harapan yang di-
inginkan yang diinginkan yaitu peserta 
didik mempunyai keterampilan dalam 

bidang pertanian dan dapat mengem-
bangkan keterampilan tersebut sehingga 
berdampak pada tumbuhnya jiwa en-
trepreneurship pada setiap individu 
yang dapat dijadikan sebagai salah satu 
langkah untuk mengurangi angka pen-
gangguran yang relatif tinggi. tidak hanya 
itu harapan terbesar dari program ini 
pihak sekolah dapat tetap melanjut-
kan program ini dibawah binaan guru 
sekolah. Sehingga, pemahaman siswa/i 
terhadap bidang pertanian khususnya hi-
droponik semakin tinggi. Apa yang telah 
dilakukan mudah-mudahan bermanfaat 
bagi siswa/siswi di sekolah dasar.  Teti 
dan tim juga berharap agar siswa/siswi 
dapat memahami betul bahwa perta-
nian tidak sekadar mencangkul, lumpur, 
dan kotor-kotoran. Ternyata, pertanian 
tidaklah sempit. Menurutnya dengan 
menggunakan barang yang sudah tak ter-
pakai sekalipun masih dapat merasakan 
kegiatan pertanian. “Mudah-mudahan 
ilmu yang Teti dan tim berikan dapat 
diterapkan siswa/siswi di rumah masing-
masing, tidak hanya di sekolah,”tuturnya 
seraya berharap. (*/dit)



BOLT Luncurkan 
Kartu Perdana 

Unlimited Prabayar
JAKARTA - Pionir layanan 

4G LTE di Indonesia “BOLT” 
mengumumkan peluncuran 
starter pack alias kartu per-
dana unlimited prabayar, 
untuk smartphone.

Chief  Product  Off icer 
BOLT, Billy Abe mengata-
kan, peluncuran kartu per-
dana ini menjadi momen 
bersejarah bagi BOLT dan 
juga masyarakat Indonesia. 
Pasalnya, BOLT menjadi op-
erator pertama yang mena-
warkan layanan internet un-
limited yang sesungguhnya, 
tanpa FUP dan kuota.

“Starter pack ini mem-
berikan layanan internet 
unlimited yang cepat tanpa 
ada kekhawatiran tentang 
kuota, bebas memakai data 
sebanyak yang dibutuhkan,” 
ujar Billy dalam keterangan 
tertulis, kemarin (10/10).

Dia mengatakan saat ini, 
kartu perdana untuk paket 
data internet 4G LTE sedang 
banyak diminati di pasaran. 
Namun, produk yang ter-
sedia hanya kartu perdana 
dengan batasan kuota, se-
hingga pengalaman internet 

yang didapatkan oleh pel-
anggan menjadi “terbatas”.

“Dengan kartu perdana 
BOLT Unlimited Prabayar 
untuk smartphone ini, pel-
anggan dapat menikmati 
layanan internet yang bebas 
dari kerumitan, tanpa perlu 
khawatir dengan kuota atau 
kecepatan internet yang men-
urun karena FUP,”katanya.

Starter pack unlimited pra-
bayar untuk smartphone ini 
menjadikan BOLT sebagai 
provider pertama di Indo-
nesia, yang menyediakan 
pengalaman internet Un-
limited sesungguhnya tanpa 
batasan untuk pelanggan.

“Paket prabayar unlimited 
untuk smartphone ini meru-
pakan bagian dari komitmen 
kami dalam memberikan 
layanan yang terbaik dan 
berkelanjutan bagi pel-
anggan. Kami akan terus 
memberikan layanan serta 
paket terbaik sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan dan 
tentunya tetap menjaga ke-
cepatan dan stabilitas jarin-
gan 4G LTE kami,” pungkas 
Billy. (rus/rmol)
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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)

KEHILANGAN

H L G  S T N K  F  - 2 6 0 3  - Q W  
AN.ANDRI WAHYUDI

HLG STNK F -3488 -SZ  AN.EDI 
SUTRISNO

H L G  S T N K  F  - 6 8 0 1  - U A J  
AN.HALIMAH

H L G  S T N K  F  - 5 6 7 4  - V B  
AN.SAPRUDIN

H L G  S T N K  F  - 4 9 8 9  - T W  
AN.MUHAMMAD ARIF ISMAIL

HLG STNK F -8045 -VA  AN.EMAN 
SULAEMAN

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, Printer, tablet, dll 
Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp 
(0266)222685, (0266) 7001977, 
HP 08572320 8455 Sukabumi. 
(RS-s/d 30 Oktober)

RNY COMPUTER , Hardware, 
 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  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 !!

PPRROOMMOO
BULAN OKTOBERBULAN OKTOBER

Hati-hati... Pasokan Barang Telat

FT:NET

PRODUK: Starter pack unlimited prabayar untuk smartphone ini menjadikan 
pengguna internet bebas dari kerumitan.

Minggu Depan, 
Truk Besar 

Dilarang Lewat 
Tol Dalam Kota

JAKARTA -  Larangan bagi 
truk besar untuk masuk dalam 
tol Jakarta - Cikampek setiap 
pagi hari, menuai reaksi bera-
gam. Pengguna mobil pribadi, 
tentunya sumringah dengan 
aturan itu. Tapi pelaku usaha, 
justru menjerit. Lagi-lagi, truk 
jadi kambing hitam atas ke-
macetan yang terjadi.

Aturan ini dibuat pemer-
intah melalui Badan Penge-
lola Transportasi Jabodetabek 
(BPTJ). Melalui aturan ini, 
kendaraan pengangkut ber-
sumbu 4 dan 5 untuk tidak 
melintas sebelum Gerbang 
Tol (GT) Kalihurip hingga 
Bekasi Barat di Tol Cikampek-
Jakarta, pada pukul 06.00 
hingga 09.00 WIB. 

Kepala BPTJ, Bambang Pri-
hartono menjelaskan, pen-
gaturan perjalanan tersebut 
akan dilakukan selama lima 
hari, mulai Senin tanggal 16 
sampai Jumat 20 Oktober 
2017. Sedangkan masa sos-
ialisasi akan digelar pada 9-13 
Oktober pekan depan.

“Jika diperlukan, bisa di-
lakukan sekali lagi masa uji 
coba,” kata Bambang Prihar-
tono di kantor BPTJ, Jakarta. 

Ia menjelaskan, walaupun 
populasi kendaraan ber-
sumbu 4-5 hanya tiga pers-
en dari seluruh kendaraan 
yang melintas di tol tersebut, 
namun pengaturan ini di-
harapkan bisa memperlancar 
laju kendaraan dari rata-rata 
10km/jam menjadi 30km/ 
jam. “Sehingga jika mereka 
diatur, akan meningkatkan 
kecepatan menjadi 30 km/
jam,” jelas dia.

Angkutan barang yang bu-
kan dari kawasan industri, 
juga dilarang masuk tol dan 
parkir sementara di tepi jalan. 
Hal yang sama juga berlaku 

bagi angkutan barang dari 
arah luar tol Cikampek. Se-
dangkan kendaraan yang 
sudah berada di dalam tol 
pada waktu pengaturan terse-
but, tetap diizinkan melintasi 
jalan tol. 

Uji coba pengaturan itu 
hanya berlaku untuk arus 
kendaraan dari Cikampek 
menuju Jakarta, sedangkan 
arah sebaliknya belum akan 
diujicobakan. 

Meskipun baru akan diter-
apkan minggu depan, di jagat 
media sosial, aturan ini sudah 
ramai dibicarakan warganet. 
Ada yang protes, tapi tidak 
sedikit juga yang mendukung 
aturan itu.

“Truck lagi kambing hitam, 
pak mikir dikitttt aja kena-
pa.... katanya ekspor mau di 
genjot,pemerintah jgn men-
cla mencle lah,” sindir akun 
@ gusima. 

“Truck lagi yg jadi kambing 
hitam, tol dalkot pagi sore 
tidak ada truck, macetnya 
parah,” beber akun @jacky69. 

“Pak @jokowi tolong bapak 
ingatkan si @BudiKaryaS soal 
kebijakannya thd truk dan ja-
lan tol,” cuit akun @ubegebe1 

menolak rencana tersebut. 
“Truk2 itu ngangkut barang 

kebutuhan org2 yg pada ter-
ganggu jalannya. Jadi kalo 
pada gak mau terganggu sama 
truk ya jangan belanja, jangan 
konsumtif. Ini kan ibarat ngik-
et tangan buat kita makan,” 
kata akun @semurtahu. 

“Kenapa harus truk yang 
dilarang masuk bukan kenda-
raan pribadi?” Kritik akun @
Margiujanto. 

“Jokowi geber bangun tol 
dengan alasan biar logistik 
lancar. Ini kebalik...truk itu 
kan bawa logistik. Koq tol 
jadi memperlancar pribadi2. 
Jokowi dan anak buah ga sink-
ron nih,” tutur akun @baoadi.

“Pengusaha pengangkutan 
selalu Kena getahnya, ke-
pentingan distribusi barang 
dikalahkan Oleh kepentingan 
pribadi pengguna Jalan, siap2 
biaya logistik Naik,” protes 
akun @papotong. 

“Terus saja mobil pribadi 
diberi kemudahan, pengusaha 
dipersu lit. Lama-lama pen-
gusaha habis. Gimana pak @
jokowi?” cuit akun W_Sukaryo. 

“iye nih gembel banget 
pemer intah bikin aturan..

yg jelas2 bikin macet mobil 
pribadi..” timpal akun @eny-
sushee. 

Ketua Asosiasi Pengusaha 
Truk Indonesia (Aptrindo) 
Jakarta juga menolak aturan 
tersebut. Menurutnya, pela-
rangan tersebut hanya men-
jadikan truk sumbu tiga men-
jadi kambing hitam dan harus 
cari solusi lain. 

“Sekarang kalau dibatasi 
truk, itu namanya kemun-
duran, enggak atasi masalah. 
Truk itu urat nadi perda-
gangan, kalau perdagangan 
tersumbat, ekspor impor 
terganggu,” kata Ketua Umum 
DPP Aptrindo Gemilang 
Tarigan. 

Warganet berharap kebi-
jakan yang diambil tidak 
menjadi hambatan da lam 
memenuhi kebutuhan lo-
gistik, namun juga berharap 
kemacetan dapat teratasi. 
“Mobil pribadi di batasi, an-
gkutan umum dibenahi biar 
nyaman... itu betul... tapi 
truk2 dan bis juga harus di di-
dik jg spy disiplin boss, pakai 
jalur yg mmg sdh diatur, itu 
juga mengakibatkan penum-
pukan dan akhirnya macet,” 

ujar akun @romeo1919. 
Pengguna media sosial lain-

nya sepakat pembatasan truk 
melintas di kawasan ruas tol. 
Menurut warganet truk yang 
melintas memakan badan 
jalan dan membuat jalan 
cepat hancur.

“Blm pernah bawa mobil 
sendiri ya,coz truk itu kecepa-
tan nya bnyk yg lambat dan 
makan jalur jg itu yg bikin 
lambat di jalan,” kata akun 
@Dinss. 

“Jangan Cuma 3 jam pak, 
sekalian aja sampai jam 10 
malam..,” usul akun @Tarig-
anRaemond. 

“Truk pada overload. Di tol 
jalan di bawah 60 km-jam.. 
pada anteng ga mau ke kiri 
tapi ambil jalur kanan. Itu 
yang bikin macet,” kata akun 
@mr.q80. 

“Truk-truk tua penyebab 
kemac etan dan sering mogok 
itu yang prioritas,” kata akun 
@gongsim. 

“Betul itu, kalau bisa malam 
aja keong-keong itu jalan biar 
ga bikin macet jalan. Atau 
pake kereta aja, kan bisa lang-
sung muat banyak,” dukung 
akun @hans2212. (rmol)

FT:IST

TRANSPORTASI: Minggu depan, truk besar dilarang lewat tol dalam kota.
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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

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

dengan batuk, pilek, mata 
merah (konjungtivitis). Ge-
jala penyakit Rubella tidak 
spesifi k bahkan bisa tanpa 
gejala. Gejala umum beru-
pa demam ringan, pusing, 
pilek, mata merah, dan nyeri 
persendian, mirip dengan 
gejala fl u.

Tidak ada pengobatan khu-
sus untuk penyakit Cam-
pak dan Rubella, namun 
penyakit ini dapat dicegah. 
Imunisasi dengan vaksin MR 
adalah pencegahan terbaik 
untuk penyakit Campak dan 
Rubella. Satu vaksin mence-
gah dua penyakit sekaligus.

 V a k s i n  M R  a m a n 
karena telah mendapat 
rekomendasi dari WHO 
dan izin edar dari badan 
POM. Vaksin MR efektif 
untuk mencegah penya-
kit Campak dan Rubella, 
d a n  t e l a h  d i g u n a k a n 
lebih dari 141 negara di 
dunia.

Imunisasi MR diberikan 
untuk semua anak usia 
9 bulan sampai dengan 
kurang dari 15 tahun se-
lama kampanye MR. se-
lanjutnya, imunisasi MR 
masuk dalam jadwal imu-
nisasi rutin dan diberikan 
pada anak usia 9 bulan, 
18 bulan, dan kelas 1 SD/
sederajat, menggantikan 
imunisasi Campak.

 Tidak ada efek samp-
ing dalam imunisasi . 
Demam ringan,  ruam 
merah, bengkak ringan, 
dan nyeri di tempat sun-
tikan setelah imunisasi 

adalah reaksi normal yang 
akan menghilang dalam 
2-3 hari. Kejadian ikutan 
pasca imunisasi yang san-
gat serius jarang terjadi. 
Anak yang telah diimunisa-
si campak  atatupun MMR 
tetap perlu mendapatkan 
imunisasi MR. imunisasi 
MR aman bagi anak yang 
telah mendapat 2 dosis 
imunisasi campak. Saat ini  
pemerintah memprioritas-
kan pengendalian Campak 
dan Rubella karena bahaya 
komplikasinya yang berat 
dan mematikan.

 Fatwa Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) Nomor 4 tahun 
2016 menyatakan bahwa 

imunisasi pada dasarnya 
dibolehkan (mubah) sebagai 
bentuk ikhtiar untuk mewu-
judkan kekebalan tubuh 
(imunitas) dan mencegah 
terjadinya penyakit tertentu. 
Dalam hal ini jika seseorang 
yang tidak diimunisasi akan 
menyebabkan kematian, pe-
nyakit berat, atau kecacatan 
permanen yang mengancam 
jiwa, berdasarkan pertim-
bangan ahli yang kompeten 
dandipercaya, maka imu-
nisasi hukumnya wajib.

 Semoga artikel ini ber-
manfaat bagi para pembaca 
sekalian, salam sehat dari 
kami keluarga besar Rumah 
Sakit Betha Medika.(*)

Pertanyaan Seputar 
Imunisasi MR

"Setelah melakukan kaji-
an-kajian dengan berbagai 
pihak, telah ditetapkan 
beberapa kriteria penilaian 
terhadap kabupaten/kota 
yang berhak mendapat-
kan predikat Kota Layak 
Pemuda," ujar Zainal.

Dia menyebutkan, be-
berapa kriteria dimaksud 

adalah regulasi pemerintah 
daerah terhadap kepemu-
daan, penganggaran dan 
fasilitasi. Kriteria selan-
jutnya yaitu menyangkut 
kegiatan kepemudaan, ket-
ersediaan program dan in-
frastruktur program kepe-
mudaan.

"Kegiatan Penganugera-
han Kota Layak Pemuda 
yang merupakan program 

prioritas Kemenpora ini 
akan menjadi event tahu-
nan, selain memberikan 
Trophy Kota Layak Pemu-
da, juga akan dilaksanakan 
kegiatan Festival Kota Lay-
ak Pemuda dalam kon-
sep luar ruangan dengan 
menampilkan pameran-
pameran aktivitas pemuda 
terbaik dari berbagai dae-
rah," singkatnya. (ren)

Bulan Ini, KLP Digelar

 Sementara Irwan Januar, 
Asset Manager Star Energy 
Geothermal Salak Ltd dalam 
pembukanya menerangkan 
hutan merupakan paru-
paru dunia. Keragaman fl ora 
dan faunanya sungguh luar 
biasa. “Maka, jika kita men-
cintai planet ini, menyayangi 
negeri ini, jaga dan rawatlah 
hutan. Jaga hutan untuk ke-
hidupan.” imbuhnya.

 Camat Kalapanunggal, 
Ade Yana Mulyana, menam-
bahkan hutan adalah titi-
pan dari Tuhan. Bila hutan 
hilang, maka bencana mu-
dah datang. “Sekarang kita 

tidak bisa asal tebang. Kita 
butuh pohon. Betapa tidak 
bijaksananya jika manusia 
merusak hutan.” timpalnya.

 Hampir 100 peserta un-
dangan hadir dalam keg-
iatan penanaman bersama 
ini. Selain jajaran Kodim 
dan Koramil, perwakilan 
Star Energy Geothermal 
Salak Ltd, Muspika Daerah 
dan pengurus Koperasi 
Amanah Madani, juga tu-
rut serta pihak dari Taman 
Nasional Gunung Hali-
mun Salak, Dinas Koperasi, 
pemerintah desa, tokoh 
setempat, dan perwakilan 
siswa-siswi dari sejumlah 
SD, SMP dan SMA/SMK di 

wilayah Desa Pulosari dan 
Desa Palasarigirang.

 Ketua Koperasi Amanah 
Madani, Didin Sa’adilah, 
mengatakan penanaman 
100 pohon ini ialah bagian 
dari program 1.000.000, 
satu pohon yang sudah 
digagas sejak awal 2015. 
Dalam kegiatannya, ko-
p e r a s i  a k t i f  m e n g a j a k 
pihak-pihak lain untuk 
berpartisipasi melakukan 
penanaman bersama di 
lahan-lahan kritis. “Juga 
kampanye lingkungan ke 
sekolah-sekolah. Harapan-
nya, tentu saja kepedulian 
dan rasa cinta lingkungan 
generasi muda tumbuh 

semakin kuat.” jelasnya 
seraya berharap.

 Di penghujung kegiatan, 
semua undangan melaku-
kan aksi  nyata dengan 
penanaman pohon. Ke-
giatan ini menjadi awal 
tentang harapan bumi yang 
hijau, sebab setiap 1 hek-
tare pepohonan mampu 
menetralkan karbondiok-
sida yang dikeluarkan 20 
kendaraan bermotor. Juga 
tentang pentingnya pen-
didikan lingkungan, atau 
pemahaman lebih men-
dalam terkait bumi dan 
ekosistem, yang menjang-
kau semua golongan dan 
kelompok usia. (Cr15/d)

Gunung Halimun Salak Dihijaukan

 Menurut Imam, dirinya 
mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besaranya ke-
pada pengurus kecamatan 
( P K )  K N P I ,  o r ga n i s a s i 
kepemudaan dan kemaha-
siswaan (OKP) dan keluarga 
besar PP Kabupaten Suka-
bumi yang telah mendu-
kungnya. Pasalnya, dirinya 
menilai dukungan dan doa 
tersebut dapat mengantar-
kan kebaikan untuk dirinya 
dalam proses pencalonan.

“Karena ada dukungan dan 
doa itu, mudah-mudahan 
proses ini bisa dilalui den-
gan baik. Kalau tidak ada PK 
dan OKP atau Ormas, saya 
tidak akan menjadi Balon 
Ketua DPD KNPI. Apalagi 

menjadi ketua terpilih. Inti-
nya, saya mohon doa kepada 
semuanya,” terangnya.

 Untuk persyaratan men-
jadi Balon Ketua DPD KNPI 
Kabupaten Sukabumi, lanjut 
Imam, dirinya mengaku su-
dah melengkapinya dengan 
sebaik-baiknya. Terutama 
persoalan dukungan yang 
menjadi persyaratan. Apa-
lagi, dirinya diuntungkan 
dengan usia yang masih 
sangat muda untuk menjadi 
Ketua DPD KNPI.

“Insyaallah lengkap, du-
kungan yang menjadi per-
syaratan juga sudah lengkap. 
Dari PK KNPI itu 15 dan 
OKP 10, jadi yang disetorkan 
cuma 25 kepada panitia. Ka-
lau dukungan yang lainnnya, 
Insyaallah ada dan bisa me-

warnai proses pencerdasan 
politik diinternal pemuda,” 
ucapnya.

 Sementara itu, Ketua 
Majelis Pimpinan Cabang 
Pemuda Pancasila (MPC PP) 
Kabupaten Sukabumi, Heru 
Herlambang mengharapkan 
proses Musda nanti men-
jadi ‘ikhtiar’ politik yang 
mencerdaskan para pemuda 
dan pemudi di Kabupaten 
Sukabumi. Pasalnya, dirinya 
menginginkan Ketua KNPI 
Kabupaten Sukabumi ke de-
pan dapat mempersatukan 
semua lapisan pemuda. 

“Ini nasehat untuk anak di-
dik saya. Karena, saya meng-
harapkan ada pemuda yang 
bisa mempersatukan, yang 
menjadi simbol kekuatan 
pemuda,” ucapnya.

 Lanjut Heru yang lebih 
akrab disapa Kang Heru 
ini, dirinya berpesan ke-
pada setiap kandidat yang 
akan bersaing dalam politik 
Musda itu, dapat menjadi 
calon dan pemimpin yang 
bertanggung jawab terha-
dap misi dan visinya sendiri 
atau kepada cita-cita semua 
para pemuda di Kabupaten 
Suakbumi. Pasalnya, dirinya 
tidak mengharapkan orang 
nomor satu diinternal KNPI 
nanti menjadi pemimpin 
yang tidak konsisten.

“Jangan hanya jadi ketua 
yang bisa duduk saja. Ketua 
KNPI harus bekerja dan 
menunjukkan eksistensi 
dan aksi untuk Masyarakat 
dan para pemuda kedepan,” 
katanya. (Cr5/d).

Kader PP ‘Ihtiar’ Politik di KNPI 

harus ditertibkan. Makanya 
hari ini, alat peraga kampa-
nye ini kami tertibkan,” ujar 
Kasi Trantib Kecamatan 
Surade, Jajang Sudarjat 
kepada Radar Sukabumi. 

 Dalam penertiban kema-

rin, sekitar 20 baliho milik 
Ridwan Kamil ditertibkan 
pihak Satpol PP Kecamatan 
Surade. Pihaknya sudah 
melakukan koordinasi den-
gan pihak kepolisian sek-
tor (Polsek) Surade dan 
Komando Rayon Militer 
(Koramil) untuk melaku-

kan penertiban spanduk 
dan alat praga lainnya. 
Penertiban baliho milik 
Ridwan Kamil itu karena 
belum memasuki masa 
tahapan Pilkada. Selain 
itu izin dari pemasangan-
nya juga sudah kadalu-
arsa. “Kami tentunya men-

jalankan perintah saja. Kita 
akan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan 
apabila menemukan hal-
hal yang mencurigakan. 
Dan melaporkan kepada 
pimpinan dalam kesempa-
tan pertama tentunya,” kata 
Jajang. (Cr15/d)

Baliho Ridwan Kamil Diturunkan

 Danramil Tegalbuled, 
K a p t e n  I n f  K u s m a n a 
menjelaskan, titik bencana 
tanah amblas terjadi di lo-
kasi program  TMMD ke-99 
yang tempo hari diresmi-
kan Pangdam III Siliwangi. 
Dimana, jalan sepanjang 
15 meter terkena amblas 
sampai dengan kedalaman 
50 centimeter. Sementara di 
lokasi berbeda, banjir terjadi 
karena diduga sanitasi air 
tertutup. “Pada pukul 20.00 
WIB Senin malam inten-

sitas curah hujan sangat 
lebat di daerah Kecamatan 
Tegalbuled, sehingga jalan 
menuju puncak Kadong-
song amblas dan sulit dilalui 
warga,” paparnya kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(10/10).

 Menurut Kusmana, lang-
kah evakuasi sedang dilaku-
kan oleh para anggota beser-
ta tim dari intansi pemerin-
tah. Diantarnya membantu 
masyarakat yang hendak 
beraktivitas dan para pelajar 
yang hendak bersekolah. 
“Kita terjunkan tim untuk 

membantu masyarakat ber-
aktivitas dan anak yang mau 
sekolah,” katanya. 

 Bahkan, dikatakan Kusma-
na, untuk memastikan war-
ga selamat, pihaknya sampai 
menggunakan perahu karet 
dari bantuan pemerintah 
Kabupaten Sukabumi un-
tuk mengevakuasi korban. 
Sebab, di lokasi banjir yang 
berada di Kampung Rancag-
erang dan Kampung Jawa, 
ketinggian banjir mencapai 
1,5 meter. “Dugaan semen-
tara banjir terjadi karena 
aliran air tersumbat oleh 

longsoran di jalan TMMD, 
tapi Alhamdulillah pemer-
intah memberikan perahu 
karet sehingga memudah-
kan untuk evakuasi warga,” 
terangnya. 

 Sementara itu, Kasi Ke-
daruratan BPBD Kabupaten 
Sukabumi, B.H Eka Widi-
yaman mengaku, saat ini 
pihaknya masih menunggu 
hasil laporan dari tim yang 
sudah diterjunkan ke lapan-
gan. “Saat ini belum ada data 
pasti, soalnya belum ada 
laporan dari tim lapangan,” 
katanya. (Cr10/t)

80 Rumah Terendam Banjir

Kodim 0607 Hitamkan 
Jalan Cipicung

Tahun Ini, Kehadiran 
Dewan Meningkat

PALABUHANRATU - Sep-
ertinya untuk kali ini, kinerja 
50 anggota DPRD Kabupat-
en Sukabumi laik untuk 
diacungi jempol. Pasalnya, 
sepanjang tahun 2017 ini 
tingkat kehadiran mereka 
untuk menjalankan tugas-
nya di lembaga legislatif 
mengalami peningkatan. 
“Tahun ini tingkat kehadi-
ran para anggota jauh lebih 
baik. Jika dipersentasikan 
kehadiran mereka mencapai 
90 persen,” ungkap Ketua 
Badan Kehormatan (BK) 
DPRD Kabupaten Suka-
bumi, Badri Suhendi kepada 

Radar Sukabumi.
 Meski belum mencapai 

angka maksimal, namun 
raihan angka pada tingkat 
kehadiran tersebut jauh 
lebih baik dibandingkan ta-
hun sebelumnya. Berdasar-
kan data BK, tahun 2016 
lalu tingkat kehadiran para 
legislator hanya berkisar 
80 persen. “Ada kenaikan 
10 persen dibanding tahun 
sebelumnya,” imbuhnya.

 Menurut Badri, penu-
runan kinerja (kehadiran, 
red) ditahun lalu, dipicu 
sejumlah hal. Terutama aki-
bat padatnya agenda partai 

politik. Disamping itu pula, 
diwaktu yang sama terdapat 
agenda legislatif berupa tu-
run ke bawah atau (Turba) 
dalam rangka reses.

 Ba d r i  m e n e ga s a k a n , 
dalam hal ini BK lebih me-
nitik-beratkan pengawasan 
dalam hal kehadiran setiap 
anggota dewan. Sementara 
untuk kinerja secara keselu-
ruhan anggota DPRD, baik 
dalam kapasitasnya sebagai 
fraksi maupun komisi, BK 
cenderung tidak menge-
tahui. “Puncak kehadiran 
tertinggi para dewan adalah 
rapat paripurna atau rapat 

komisi. Sepertinya mereka 
berkomitmen penuh terha-
dap kedua agenda tersebut” 
ujar jelasnya.

 Sementara itu, Ketua Di-
visi Informasi dan Publikasi 
Lembaga Kajian Kebijakan 
dan Transparansi Anggaran 
Sukabumi, Bakti Danurhadi 
menuturkan, hendaknya 
BK dapat mengembang-
kan tugas dan fungsinya 
pada pengawasan prilaku 
setiap anggota DPRD di luar 
kelembagaan. “Misalkan 
saja adanya indikasi keterli-
batan dewan dalam sebuah 
proyek,” tuturnya. (Cr10/d)

S U K A B U M I - -  D a l a m 
rangka Bhakti Siliwangi 
Manunggal Satata Sariksa 
(BSMSS), Kodim 0607 Kota 
Sukabumi kembali meny-
elesaikan pengaspalan ja-
lan. Kali ini, pengasapalan 
jalan dilaksanakan di jalan 
Kampung Cipicung, Desa 
Cibolang, Kecamatan Gu-
nungguruh, dengan meli-
batkan masyarakat sekitar, 
kemarin (10/10).

 Dandim 0607 Kota Suka-
bumi, Letkol Inf Mohammad 
Mahfud As’at mengaku, pen-
gaspalan itu berhasil disele-
saikan berkat dukungan ma-
syarakat dan pemerintahan 
desa setempat. Dengan sele-
sainya pengaspalan di Kam-
pung Cipicung, masyarakat 
kini bisa memanfaatkan 
jalan tersebut.

 “Kami menyampaikan 
terima kasih kepada semua 
kalangan yang telah men-
dukung program BSMSS. 

Dengan selesainya pen-
gaspalan di Kampung Ci-
picung, masyarakat bisa 
memanfaatkan jalan terse-
but,” ujarnya kepada Radar 
Sukabumi.

 Mahfud berharap, BSMSS 
memberikan manfaat yang 
dirasakan langsung oleh 
masyarakat. Sehingga pada 
tahun-tahun yang akan 
datang, BSMSS dapat di-
lanjutkan dengan jenis 
k e g i at a n  m e m p e r b a i k i 
atau meningkatkan jalan 
maupun infrastruktur yang 
lainnya. Pasalnya saat ini, 
masyarakat yang tinggal di 
perdesaan, sangat meng-
harapkan pembangunan 
infrastruktur,  terutama 
jalan. “BSMSS, memiliki 
makna yang sangat pent-
ing dan strategis terhadap 
upaya melestarikan kema-
nunggalan prajurit TNI di 
Kodam III Siliwangi den-
gan rakyat Jawa Barat dan 

Banten,” ucapnya.
 Dalam memenuhi pang-

gilan pengabdian lewat 
BSMSS itu,  para praju-
rit  Kodam III  Siliwangi 
melaksanakannya  dengan 
semangat motto ‘silih asah, 
silih asih, silih asuh’. Jalan 
yang dikerjakan pengas-
palannya memiliki pan-
jang 550 meter dan lebar 3 
meter. Dalam pengerjaan-
nya, BSMSS melibatkan 
tiga orang tenaga teknisi, 
anggota TNI 4 orang dan 
masyarakat 12 orang. Ber-
kat kerja sama dengan se-
mangat gotong rotong yang 
tinggi, seluruh pekerjaan 
dapat diselesaikan sesuai 
target, baik dari sisi waktu 
maupun volume pekerjaan.

 “Pekerjaan selesai 100 
persen pada pekan lalu. Se-
cara keseluruhan, kegiatan 
ini diselesaikan dalam wak-
tu tidak sampai satu min-
ggu,” tutupnya. (cr11/d)

FOTO:IST

KERJA BAKTI: Petugas bersama masyarakat saat melakukan pengaspalan jalan di Kampung Cipicung, Desa 
Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, kemarin (9/10)



Baliho Ridwan Kamil Diturunkan
SURADE - Puluhan baliho, 

spanduk dan bilboard diter-
tibkan anggota Satpol PP 
Kecamatan Surade, Selasa 
(10/10). Hal tersebut dikare-
nakan pemasangan atribut 
itu dinilai sudah menyalahi 
aturan karena terpampang 
diruang terbuka hijau.

 Sesuai peraturan daerah 
(Perda) Kabupaten Suka-
bumi nomor 10 tahun 2015 
tentang penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ke-
tenteraman masyarakat 
sesuai pasal 6 ayat 2 huruf 
(i), serta menindak lanjuti 
surat Tibumtranmas nomor 
300/645 tanggal 25 Septem-
ber 2017, dalam rangka men-
jaga kondisifitas, stabilitas 
dan cipta kondisi di wilayah 
Kabupaten Sukabumi, dari 
alat peraga, spanduk, bil-
board yang tidak berizin dan 
sudah kadaluarsa.

“Kami bekerja sesuai in-
truksi Bupati Sukabumi, 
melalui telegram Kasatpol 
PP untuk melakukan dan 
menertibkan baliho, span-
duk dan alat peraga yang 
sudah kadaluarsa izinnya 

RABU, 11 OKTOBER TAHUN 2017    HALAMAN 16

MUSDA KNPI

SEMENTARA ITU

80 Rumah Terendam Banjir
TEGALBULED - Bencana 

longsor dan banjir akibat 
curah hujan tinggi kembali ter-
jadi. Kali ini, bencana terjadi 
di Desa Buniasih, Kecamatan 
Tegalbuled. Akibatnya, aktivi-

tas warga terganggu karena ak-
ses jalan dan alat transportasi 
tidak bisa digunakan. Bahkan, 
sejumlah pelajar terpaksa die-
vakuasi menggunakan perahu 
karet lantaran sekolahnya ter-

genang air. 
 Informasi yang dihimpun Ra-

dar Sukabumi, bencana di desa 
ini terjadi sejak Kamis (29/9) 
lalu hingga kemarin. Tercatat 
akibat bencana tersebut, seki-

tar 80 rumah warga terendam 
banjir dengan ketinggian air 
mencapai 1,5 meter. Sementara 
puncak bencana terjadi pada 
Senin malam, sekitar pukul 
20.00 WIB. Curah hujan yang 

begitu tinggi menyebabkan 
banjir dan longsor terjadi dibe-
berapa titik wilayah Kecamatan 
Tegalbuled. 

D I T E R T I B K A N :  S a t p o l  P P 
K e c a m a t a n  S u r a d e  s a a t 
menertibkan baliho yang diduga 
melanggar aturan, kemarin. FOTO: IST

Gunung Halimun 
Salak Dihijaukan

KALAPANUNGGAL - Dalam 
rangka Hari Ulang Tahun Tentara 
Nasional Indonesia ke-72, Kodim 
0622 berkerjasama dengan Ko-
perasi Amanah Madani, Star 
Energy Geothermal Salak Ltd, 
Tentara Nasional Indonesia, dan 
Social Conservation Indonesia 
menanam 100 bibit pohon en-
demik, yakni ganitri di area per-
batasan kawasan Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak, tepatnya 
di Blok Kiaraberes, Desa Pulosari, 
Kecamatan Kalapanunggal, ke-
marin (10/10).

 Dandim 0622 Kabupaten 

Sukabumi, Letkol Kav. Guruh 
Prabowo mengatakan upaya 
rehabilitasi lahan-lahan kritis 
melalui kegiatan penanaman 
pohon merupakan kewajiban 
bersama,  meskipun bukan 
orang yang saat ini menanam, 
tapi generasi yang akan datang 
bisa merasakan manfaatnya 
pada waktu berpuluh-puluh ta-
hun kemudian. “Inilah penting-
nya pohon bagi kehidupan kita, 
sesuai dengan topik utama keg-
iatan ini,” ujar Guruh Prabowo.

FOTO: IST 

SIMBOLIS: Kodim 0622 bekerjasama dengan sejumlah pihak menanam pohon di 
area perbatasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tepatnya di Blok 
Kiaraberes, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, kemarin (10/10).

FOTO: IST 

EVAKUASI: Anggota TNI saat mengevakuasi pelajar karena sekolahnya tergenang banjir, kemarin. 

Kader PP ‘Ihtiar’ 
Politik di KNPI 

 CISAAT - Perhelatan politik kepemudaan 
di Musyawarah Daerah (Musda) XIV Dewan 
Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda 
Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sukabumi 
mulai berjalan. Kemarin, Ketua Satuan Pelajar 
dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma 
PP) Kabupaten Sukabumi, Imam Mudin 
kepincut untuk menjadi orang nomor satu di 
DPD KNPI periode 2017-2020. 

“Insyaallah, amanah dari keluarga besar PP 
dapat menjadi modal untuk saya berihtiar,” 
ungkap Imam kepada Radar Sukabumi usai 
mendaftarkan diri menjadi Balon Ketua DPD 
KNPI Kabupaten Sukabumi Periode 2017-
2020 di Sekretariat DPD KNPI di Gelanggang 
Cisaat Sukabumi, Selasa (10/10).

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

MENDAFTAR: Ketua Sapma PP Kabupaten Sukabumi, 
Imam Mudin saat menyerahkan berkas pencalonan 
kepada Panitia Musda XIV DPD KNPI Kabupaten 
Sukabumi di Sekretariat DPD KNPI Gelanggang Cisaat 
Kabupaten Sukabumi, Selasa (10/10).

Bulan Ini, KLP Digelar
SUKABUMI - Acara Penganugerahan Kota 

Layak Pemuda (KLP) tahun ini akan gelar di 
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada 
tanggal 27-29 Oktober mendatang. Sejak 
tahun 2016, pemerintah sudah menginisiasi 
Kota Layak Pemuda di Kota Bandung, Jawa 
Barat.

 Asisten Deputi Standardisasi dan Infra-
struktur Pemuda Deputi Pengembangan 
Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, 
Zainal Aminin mengatakan, sebagai langkah 
awal, tim yang ditugaskan segera melakukan 
kunjungan ke lapangan. Saat terjun, tim 
akan memberikan penilaian setelah proses 
administrasi kota dan kabupaten telah leng-
kap. Nantinya penganugerahan kota layak 
pemuda dibagi menjadi beberapa kategori, 
yaitu kabupaten/kota kategori utama, kabu-
paten/kota kategori madya dan kabupaten/
kota kategori pratama.

SEREMONI:  Deput i  Pengembangan Pemuda 
Kementerian Pemuda dan Olahraga saat menyampaikan 
rencana Penganugerahan Kota Layak Pemuda (KLP) 
tahun ini.

POJOK KESEHATAN POPULER
Oleh : 
dr. Dhyniek Nurul Fla,Sp.A
Dokter Spesialis Anak RS Betha Medika 

Pertanyaan Seputar 
Imunisasi MR

 
CAMPAK dan Rubella 
adalah penyakit in-
feksi yang ditularkan 
melalui saluran na-
fas yang disebabkan 

oleh virus. Anak 
dan orang de-
wasa yang be-
l u m  p e r n a h 
m e n d a p a t 
i m u n i s a s i 
Campak dan 
Rubella atau 
yang belum 
p e r n a h 
mengalami 
p e n y a k i t 

ini beresiko tinggi tertular.
 Campak dapat menyebabkan komplikasi 

yang serius seperti diare, radang paru atau 
pneumonia, radang otak (ensefalitis), kebuta-
an, gizi buruk dan bahkan kematian. Rubella 
biasanya berupa penyakit ringan pada anak, 
akan tetapi bila menulari ibu hamil pada tri-
mester pertama atau awal kehamilan, dapat 
menyebabkan keguguran atau kecacacatan 
pada bayi yang dilahirkan.

 Gejala penyakit Campak adalah demam 
tinggi, bercak kemerahan pada kulit disertai 

CAMPAK
adalah p
feksi yan
melalui
fas yang
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da
w
l

  KADER..Baca Hal 15

  80 RUMAH..Baca Hal 15

  BULAN..Baca Hal 15

  BALIHO..Baca Hal 15

  HALIMUN..Baca Hal 15  PERTANYAAN..Baca Hal 15
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