
SUKABUMI - Warga Negara As-
ing (WNA) asal Cina mendominasi 
pelanggaran penyalahgunaan izin 
tinggal dan overstay di Sukabumi. 
Berdasarkan data yang dihimpun 
Radar Sukabumi dari Kantor Imi-
grasi Kelas IIB Sukabumi, tercatat 
ada tiga orang WNA asal Cina yang 
di deportasi Januari 2017. Ketiganya 

yakni LH, LJ dan ZMZ.
 Tak hanya itu, Kantor Imigrasi 

Klas IIB Sukabumi juga mencatat 
selain warga asing asal Cina, terhi-
tung dari awal Januari 2017 hingga 
September 2017 ada delapan WNA 
dari berbagai negara yang telah 
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Indeks Hari IniIIII

 SUBUH 04:16   DZUHUR 11:41      ASHAR 14:44     MAGRIB 17:48         ISYA 18:58

YAD Dipindahtangankan                      
“Jadi nu benerna hak saha atuh?”“Jadi nu benerna hak saha atuh?”

PT SCG Ceroboh Pilih Rekanan           
“Na atuh sok lalawora kitu pagawean teh”“Na atuh sok lalawora kitu pagawean teh”

KASUS FIRST TRAVEL

  CINA..Baca Hal 4

  JANGAN..Baca Hal 4

  BENUR..Baca Hal 4

  KEJAKSAAN..Baca Hal 4

  HANURA..Baca Hal 4

  PICU..Baca Hal 4

  NIKAHI..Baca Hal 4

Perjuangan Panjang Sarpin, ”Menteri Pendidikan” Badui

Picu Ketertarikan saat Ajari si Anak Sulung 
Bertahun-tahun Sarpin mengajarkan aksara dan angka ke 

anak-anak Badui di tengah larangan adat untuk bersekolah. 
Tak kendur meski belakangan resistansi menguat.

M. Hilmi Setiawan, Lebak

FOTO:DERY RIDWANSAH/JAWA POS

PERJUANGKAN : Taklain dengan Sarpin pria asli suku Baduy Luar yang 
saat ini menjabat sebagai aparat Desa Kanakes juga memperjuangkan 
identitas agama di KTP-el miliknya.

BEBERAPA kali Sarpin menga-
jak Jawa Pos berpindah tempat. 
Pertama di dalam rumah di be-
lakang kantor desa tempatnya 
bekerja. Terakhir di teras rumah 
lainnya yang agak jauh. 

 Di semua tempat itu, matanya 
tak lepas mengawasi tiap sudut. 
Kalau-kalau ada orang lain yang 

menguping pembicaraan. ”Saya 
harus hati-hati ngomongnya. 
Supaya tidak terjadi intimidasi,” 
ungkapnya. 

 Intimidasi? Belakangan, mulai 
pertengahan Agustus lalu, resis-
tansi terhadap kerja keras ber-
tahun-tahun Sarpin mengajari 
anak-anak suku Badui baca-tulis 

memang menguat. Padahal, 
Sarpin sudah merintis kerja 
sukarela itu sejak 1998. Di 
rumahnya di Desa Kanekes, 
Lebak, Banten. Memakai 
papan kayu dan arang. 

 Diawali dengan mengajari 
anak sulungnya. Sampai bisa 
menembus 20 anak yang 
dapat diajaknya belajar di 
”sekolah nonformal” Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) Kencana Ungu di 
tahun ini. Bahkan, ada be-
berapa anak didiknya yang 
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Cina Dominasi WNA Bermasalah
INI BUKTINYA: 

K e p a l a  S e k s i  ( K a s i ) 
P e n g a w a s a n  d a n 
Penindakan Imigrasi, 
Kantor Imigrasi Kelas 
II Sukabumi, Zulmanur 
Arif tengah menunjukan 

data terkait 11 WNA yang 
di deportasi karena telah 

melakukan pelanggaran.

SUKABUMI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak bakal 
melakukan kasasi atas vonis bebas yang diberikan Hakim Pen-
gadilan Negeri (PN) IB Cibadak terhadap tiga terdakwa kasus 
pembunuhan terhadap Mumuh (68) warga Kampung Cilangkop I 
RT02/04 Desa Sidamulya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.

 Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Cibadak, Yeriza 
Aditya mengaku, hal itu lantaran pihaknya berkeyakinan bahwa 

Terkait Vonis Bebas 
Oleh Hakim Fauzan

Benur Rp2 M Dilepas

Hanura Punya Jagoan

 BENUR..Baca Hal 4

P P S ”M P d d k ” B d

bakal 
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Sukabumi.
adak, Yeriza 

S U K A B U M I  -  S eb a n ya k 
12.570 anak lobster (benur) 
terdiri dari 9.570 ekor jenis pasir 
dan 3.000 ekor jenis mutiara 
dilepas di Pantai Palabuhanra-
tu, kemarin (12/10) sekitar 
pukul 10.00 WIB. Pelepasan 

benur yang diperkirakan senilai 
Rp2 milyar ini, merupakan hasil 
penyitaan barang bukti dari dua 
pelaku yang sebelumnya ber-
hasil diamankan pada Selasa 
(10/10) lalu.

  Dimana dari hasil penangka-

pan tersebut, menyita 
2.179 ekor lalu hasil 
dari pengembangan ka-
sus polisi berhasil men-
gamankan barang bukti 

Nikahi Anjing karena Setia
DESPERATE –terutama yang disebabkan 

oleh sulitnya mencari pasangan– memang 
membuat orang jadi bertingkah ganjil. Be-
berapa pekan lalu, ada perempuan yang 
menikahi dirinya sendiri. Kali ini ada Wil-
helmina Morgan Callaghan, perempuan 

Jangan Sampai Pailit
JAKARTA – Proposal perdamaian yang 

diajukan oleh First Travel (FT) dalam proses 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) masih menggantung. Namun, mun-
cul sebuah wacana bahwa PKPU adalah 
mekanisme paling mudah bagi FT untuk 
cuci tangan. 

 Riesqi Rahmadiansyah, Salah satu penga-
cara Jamaah mengungkapkan bahwa jamaah 
akan menjadi pihak yang sangat dirugikan 
jika First Travel pailit. “Jangan sampai, kalau 
sampai FT mati (pailit,Red), siapa yang mau 
tanggung jawab uang jamaah,”kata Riesqi di 
Komisi VIII DPR Kemarin (12/10). 

SUKABUMI - Teka-teki siapa yang bakal 
diusung Partai Hanura dalam 
mengarungi Pemilihan Walikota 
(Pilwalkot) 2018 mendatang 
mulai terang benderang. Pasal-
nya, sosok tersebut mulai meng-
kerucut terhadap satu nama.

Kejaksaan: Kejaksaan: 
Kita Buktikan Kita Buktikan 
di Kasasdi Kasasii

al 

n b

4

bahwa 

Misi Pertahankan Rekor

FOTO:SUBHAN/RADARSUKABUMI

PELEPASAN : Polres Sukabumi beserta Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) 
Bandung saat melepaskan benur yang merupakan hasil sitaan ke Pantai Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, kemarin (12/10).

PERSIDANGAN VONIS BEBAS: Salah satu terdakwa kasus kasus 
pembunuhan terhadap Mumuh (68) warga Kampung Cilangkop I 
RT02/04 Desa Sidamulya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi 
saat menjalani proses persidangan.

Bayu Waluya
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HOAX ATAU BUKAN

DEWI SANDRA
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MESKI usianya sudah tak 
lagi muda, namun Mbok 
Jampi tetap bekerja keras. 
Selain untuk menyambung 
hidup, alasan terbesarnya 
untuk tetap berjuang yakni 
ketiga anaknya.

Ketiga anaknya itu yakni 
Sutrisno, 40; Suheri, 35, 
serta Margono. Ketiganya 
mengalami gangguan jiwa 
sehingga sulit berkomu-

nikasi dan harus dirawat 
secara khusus. Mengenai 
awal mula gangguan jiwa 
pada ketiga anaknya, pe-
rempuan yang tinggal di RT 
3/RW 1, Desa Kendeng Si-
dialit, Kecamatan Welahan 
ini, menceritakan, ketiga 
anaknya itu sebenarnya 
terlahir normal sebagaima-
na dua anak lainnya.

”Ada lima anak. Anak per-

tama dan kedua perempu-
an dan saat ini ikut suami 
masing-masing,” katanya.

Gangguan jiwa dialami 
anak-anaknya saat sudah 
lulus SD dan bekerja. Yang 
pertama kali mengalami 

gangguan itu yakni anak 
ketiganya Sutrisno, 40. Ke-
jadiannya sudah cukup 
lama yakni sekitar 1983.

Kala itu Sutrisno sebenar-
nya sudah bekerja membu-
at roti di Jakarta. Namun 

Sutrisno tiba-tiba kembali 
ke rumah. ”Dia cerita, takut 
melihat teman kerjanya 
mengalami kecelakaan ka-
rena terkena mesin penggi-
lingan,” ungkapnya.

Setelah pulang ke rumah, 
Sutrisno terlihat sering 
linglung. Dia juga mulai 
sulit diajak berkomunikasi. 
”Berlangsung demikian 
sampai saat ini,” tuturnya.

Tak hanya Sutrisno, anak 
keempatnya Suheri kemu-
dian menunjukkan gejala 
yang sama. Dia ikut terlihat 
linglung. Suheri juga sering 
mengamuk. Kondisi Sutris-
no dan Suheri itu membe-
rikan tekanan bagi adiknya 
yakni Margono. Margono 
yang semula baik-baik saja, 
ikut memikirkan kedua 
kakakanya. Dia juga ikut 

terguncang dan menjadi 
linglung. ”Yang terakhir, 
dia ikut memikirkan ka-
kak-kakaknya. Dia merasa 
malu dan sering diam,” 
jelasnya.

Sebenarnya berbagai upa-
ya telah dilakukan Mbok 
Jampi dan suaminya Su-
pangat, 70, saat masih hi-
dup. Dia mengupayakan 
pengobatan. 

Mulai dari pengobatan 
tradisional hingga ke ru-
mah sakit dengan bantuan 
pihak desa. Namun upaya 
itu belum membuahkan 
hasil.

Sampai akhirnya suami 
Mbok Jampi meninggal 
setahun lalu. Kondisi itu 
membuat bebannya se-
makin berat karena harus 
banting tulang mengurus 

ketiga anaknya seorang 
diri.

Terlebih selama ini, Mbok 
Jampi mengaku masih ja-
rang mendapatkan ban-
tuan. Dia mengaku hanya 
pernah mendapat bantuan 
sembako dari karangtaruna 
dan Polsek Welahan. Bela-
kangan kondisi Mbok Jam-
pi turut menyita perhatian 
banyak pihak. Termasuk 
dari pihak Polsek Welahan. 
Kapolsek Welahan AKP 
Rismanto menyampaikan 
keprihatinan terhadap kon-
disi keluarga Mbok Jampi 
dengan mengunjungi dan 
memberikan bantuan sem-
bako.

Pihak desa juga didorong 
untuk mencari solusi untuk 
meringankan beban Mbok 
Jampi. (ks/zen/top/JPR)

Kasih sayang seorang ibu pada anak-
anaknya memang tak terhingga. Hal ini 
ditunjukkan Mbok Jampi, janda berusia 
65 tahun ini merawat tiga anaknya yang 

mengalami gangguan jiwa. Setahun terakhir 
dia merawat ketiga anaknya seorang diri 

dengan upahnya hasil berjualan nasi keliling.

FEMI NOVIYANTI, Welahan.

Janda yang Merawat Tiga Anak Gangguan Jiwa

Hidupi Ekonomi Keluarga dari Jualan Nasi Keliling

FT:POLSEK WELAHAN FOR RADAR KUDUS

MEMPRIHATINKAN: Mbok Jampi merawat ketiga anaknya 
yang mengalami gangguan jiwa seorang diri.

 

Video Sadis Pembunuhan 
Anggota Geng Narkoba
KONTEN hoax terkait tragedi kemanusiaan Rohingya masih 

banyak bertebaran di media sosial. Salah satunya berupa 
video pembunuhan sadis yang disebut-sebut dilakukan 
militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Padahal, 
pembunuhan itu dilakukan gangster narkoba di Brasil.

Video pembunuhan brutal tersebut berdurasi 2 menit 20 
detik. Awalnya tampak dua orang menggali lubang kuburan. 
Di sekitarnya ada orang yang membawa senjata dan 
bercakap-cakap dengan bahasa mirip Portugis. Selanjutnya, 
dua penggali itu mengambil posisi tidur miring berjajar. 
Tiba-tiba, beberapa orang meletuskan tembakan ke dua 
penggali yang tidur di dalam lubang kubur tersebut.

Adegan sadis selanjutnya, tampak dua penggali yang 
sudah ditembak dan tidak bergerak itu disiram bahan bakar. 
Tak lama kemudian, api dinyalakan dan terbakarlah apa 
yang ada dalam lubang kuburan tersebut. 

Pemilik akun Twitter @ekowBoy (Eko Widodo) menyebut video 
itu pembantaian etnis Rohingya. Posting-an tersebut diunggah 
pada 3 September 2017 dan kini telah dihapus. Namun, konten 
yang sama telah menyebar secara luas. Termasuk di platform 
Facebook. Banyak yang menyebut video itu terjadi di Myanmar.

Sebenarnya, video tersebut tidak ada kaitannya dengan 
pembantaian etnis Rohingya. Video itu pernah dibahas di 
Daily Mail pada 30 Agustus 2017. Di sana dijelaskan, dua 
laki-laki bernama Wagner dan Victor da Rosa ditangkap 
geng saingan mereka di Brasil. Keduanya lantas dibawa ke 
sebuah tempat di Porto Alegre. Di bawah todongan senjata, 
Wagner dan Victor diminta menggali lubang kuburan 
sendiri. Setelah lubang kuburan tergali, mereka disuruh 
masuk, lalu ditembaki dari atas dan dibakar.

Dikutip dari berita di atas, Felipe Borba dari Brazilian Civil Police 
mengungkapkan, pembunuhan itu terjadi diduga setelah 
terjadinya faksi antargeng obat-obatan terlarang di Brasil. Video 
itu sengaja direkam kelompok geng narkoba untuk menyebarkan 
ketakutan pada kelompok lainnya. ”Polisi masih menyelidiki 
kejahatan tersebut,” kata Felipe Borba. (gun/eko/c17/fat)

Hio dan Anglo
di Persidangan 
Alfi an Tanjung

KETIDAKTAHUAN serta 
kemalasan untuk mencari 
informasi membuat banyak 
netizen mudah termakan pro-
vokasi. Itulah yang juga ter-
gambar dari polemik soal 
foto hio dan anglo di ruang 
sidang Pengadilan Negeri 
(PN) Surabaya tatkala me-
nyidangkan Ustad Alfian 
Tanjung. Keberadaan 
perang kat untuk mengambil 
sum pah bagi umat Khong-
hucu itu pun melebar 
menjadi isu SARA.

’’Ueeeedaaaaaannnnn…….
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’’U

ini we wangian sesajen…biar 
aroma ruang sidangnya makin 
mistis kali ya…?’’ Begitulah status 
yang ditulis akun Facebook Nata 
Sha. Status itu diunggah Selasa 
siang (10/10) sembari mem-
bagikan foto di fan page GNPF-
MUI. En tah, fan page itu resmi 
milik ke lompok Gerakan Na-
sional Penga wal Fatwa-Majelis 
Ulama Indone sia (GNPF-MUI) 
atau tidak. 

Yang pasti, Senin petang (9/10), 
pengelola fan page GNPF-MUI 
memang mem-posting foto soal 
keberadaan hio dan anglo di 
ruang sidang Alfian Tanjung. 

’’Mohon izin bertanya…
Barus an ana menghadiri 
persi dangan Ustad Alfian 
Tanjung di Sby 09/10/2017. 
Yang jadi perta nyaan, didin-
ding yang saya lingkari itu apa 
ya? Apakah me mang di semua 
ruang sidang ada hal tersebut?’’ 
tulis admin GNPF-MUI. Yang 
dilingkari dalam foto itu itu tak 
lain adalah hio dan anglo.

Hingga kemarin, belum ada 
upaya untuk merevisi status itu. 
Padahal, dalam kolom komentar 
ada beberapa orang yang 
menjawab dan meluruskan.

Sejak posting itu muncul, tidak 
sedikit netizen yang terpancing. 
Ber bagai komentar bernada 
SARA pun dilontarkan. Baik me-
la lui status yang dibagikan mau-
pun lewat kolom komentar. 

’’Ya tidak. Di mana pintu. 
pengadilan tempat taruh bakar 
hio...berarti ada pesanan nya 

..itu bertujuan menolak energi 
positif doa doa orang muslim,’’ 
tulis akun Lilis Rohana dalam 
kolom komentar.

Keberadaan hio beserta anglo 
sebenarnya wajar di setiap ruang 
sidang pengadilan. Dua perang-
kat itu memang digunakan untuk 
mengambil sumpah jika ada 
umat Khonghucu yang menjadi 
saksi dalam sidang. Jawa Pos 
pernah menyaksikan pengam-
bilan sumpah saksi yang menga-
nut Khonghucu di Pengadilan 
Tipikor Jakarta dengan menggu-
nakan perangkat tersebut.

Soal hio dan anglo di PN Sura-
baya, jauh sebelum ada sidang 
kasus Alfian Tanjung, Jawa Pos juga 
pernah menu liskan kebera daan 
dua perang kat tersebut. Tulisan itu 

terbit di halaman 24 Metropolis 
Jawa Pos pada 30 Januari 2017. Ke-
tika itu PN Sura baya sedang mela-
kukan audit internal. 

Ketua PN Sujatmiko mengata-
kan, audit dilakukan untuk hal-
hal teknis maupun administratif. 
Mulai pengecekan standard 
operating procedure (SOP) 
hing ga kelengkapan sarana dan 
prasarana sidang.

Untuk memenuhi persyaratan 
audit, PN menambahkan ke-
lengkapan sidang berupa hio 
dan anglo. Dua benda itu ditem-
pel di dinding setiap ruang si-
dang sebagai sarana pengam-
bilan sumpah. Baik untuk umat 
Buddha, Hindu, maupun Khong-
hucu. Sebelumnya, yang tersedia 
di setiap ruang sidang hanya 
Alquran dan Alkitab. ’’Seharusnya 
memang ada karena ini jadi 
salah satu syarat kelengkapan 
sidang,’’ jelas mantan hakim 
tipikor itu kepada Jawa Pos.

Alfian Tanjung sudah dua kali 
diadili di Pengadilan Negeri Sura-
baya. Yang pertama pada 16 
Agus tus 2017. Dalam kasus perta-
ma terkait dengan ujaran keben-
cian, Alfian dibebaskan pada 6 
September 2017. Saat itu eksep-
sinya diterima majelis hakim. 

Beberapa jam setelah itu, Alfian 
ditangkap lagi dengan kasus 
yang berbeda. Pada per kara ke-
dua ini, sidang baru dila kukan 27 
September 2017. Sebenarnya 
sejak pertama Alfian disidangkan, 
hio dan anglo sudah ada di PN 
Surabaya. (gun/eko/c5/fat)
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PERLENGKAPAN SIDANG: 
Jawa Pos sudah memuat 

tulisan tentang hio di 
ruang sidang Pengadilan 

Negeri Surabaya pada 
30 Januari 2017.

FAKTA

Foto adanya hio dan 
anglo di ruang sidang 

Pengadilan Negeri 
Surabaya bukan 
hoax. Juga tidak 

hanya dipasang saat 
sidang Alfi an Tanjung. 

Dua perangkat itu 
disediakan untuk 

pengambilan sumpah 
umat Khonghucu 
yang memberikan 

keterangan di 
pengadilan.

ILUSTRASI WAHYU KOKANG/JAWA POS

HERAN: Akun Facebook 
yang mempertanyakan 

adanya wewangian mirip 
sesajen di persidangan 

Alfian Tanjung. 

Paduan 
Kekinian-Tradisional
BISNIS kue kekinian rupanya 

menarik minat banyak sele-
briti tanah air. Aktris Dewi 
Sandra, misalnya, menekuni 
bisnis serupa tapi dipadu 
dengan kue tradisional:

wingko.
”Karena saya pencinta tradi-

si dan budaya. Makanan 
tradisional pun saya 
suka,” ujar pemeran 
dalam Air Mata Sur-
ga serta Ayat-Ayat 
Cinta 2 tersebut.

Dewi punya alas-
an khusus memilih 
wingko. ”Wingko 
dari kelapa. Nah, 
kelapa itu filoso-
finya bagus. Dari 
akar sampai po-
hon, semua bisa 
dimanfaatkan,” 
paparnya.

Meski tampilannya 
kekinian, Dewi ingin 
bisnis kuenya tetap 
membawa identi-
tas kuliner tradisi-
onal Indonesia. Dia 
menceritakan, proses mulai brainstorming, 
pembuatan konsep, pengolahan rasa, hingga 
brand image membutuhkan waktu lebih dari 
tiga bulan. ”Sampai rasa sudah oke, baru be-
rani buka outlet,” ujar Dewi, yang sudah me-
miliki tiga outlet di Semarang. (nor/c11/ttg)
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Kapolri: Jangan Adu 
Polri dengan TNI!

Soal Senjata 
Brimob

JAKARTA  – Pembelian 
senjata oleh Polri yang di-
peruntukkan Korps Brimob, 
memang telah diselesaikan 
dan dituntaskan. Selain itu, 
juga didapat solusi bersama.

Keputusan itu setelah Men-
kopolhukam Wiranto, Men-
teri Pertahanan, bersama 
Polri, TNI, BIN bertemu un-
tuk menangani polemik yang 
muncul sebelumnya.

Karena itu, Kapolri Tito Kar-
navian pun meminta semua 
pihak agar tak lagi membe-
sar-besarkan polemik sen-
jata yang dibeli Brimob itu. 
Hal itu disampaikan Tito di 
Gedung DPR RI, Senayan, 
kemarin (12/10).

“Saya berharap polemik 
senjata di Brimob ini tidak 
berkelanjutan,” tegas Tito.

Tito menuturkan, pole-
mik senjata sudah ditangani 
oleh internal pemerintah 
memalui Menko Polhukam 
Wiranto bersama 11 instansi 
lainnya termasuk Polri dan 
TNI.

“Biarkan semua berkoordi-
nasi, karena nantinya Menko 
Polhukam akan memberikan 
keterangan pada publik,” 
jelasnya.Selain itu, Tito me-

nyangkal polemik pembelian 
senjata tersebut menyebab-
kan hubungan antara TNI dan 
Polri memanas. Malah, lan-
jutnya, Polri dan TNI sebagai 

dua pilar yang sangat penting 
keamanan negara. Selanjut, 
juga sudah menyepakati bah-
wa jajaran aparat keamanan 
harus solid ke semua lini.

“Jangan sampai ada orang 
ketiga yang akan merusak hu-
bungan baik antara Polri dan 
TNI,” tegas Tito lagi.(rmol/
ruh/pojoksatu)

FT: VIA/JPNN

KOMPAK: Kapolri Jendral Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dalam sebuah kegiatan.



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 :
Budi Darma

Sastrawan

OTT Bukan Tragedi
BARU-baru ini Komisi 

Pemberantasan Korupsi 
(KPK) melakukan operasi 
tangkap tangan (OTT) ter-
hadap ketua pengadilan 
tinggi Sulawesi Utara (PT 
Sulut) berinisial SDW dan 
anggota DPR AAM. Pen-
angkapan terjadi saat AAM 
berusaha menyerahkan 
uang suap kepada SDW 
untuk kepentingan AAM. 
Uang suap senilai 1 Miliar itu 
diharapkan dapat memen-
garuhi putusan hakin di 
pengadilan dalam menyele-
saikan perkara korupsi yang 
membelit ibu AAM.

Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah membeberkan, 
AAM menyuap SDW agar 
hakim tinggi tersebut dapat 
membebaskan ibunya, Mar-
lina Moha Siahaan, yang 
menjadi tersangka kasus 
korupsi tunjangan pendapa-
tan aparatur pemerintahan 
desa (TPAPD) di Kabupaten 
Bolaang Mongondow, Su-
lut. AAM dan SDW terlibat 
dalam dua jenis komitmen 
pengurusan putusan band-
ing yang diajukan Marlina.

Komitmen pertama adalah 
membebaskan Marlina yang 
juga mantan bupati Bolaang 
Mongondow dari ancaman 
penahanan. Komitmen itu 
dibanderol dalam bentuk 20 

ribu dolar Singapura (SGD) 
atau sekitar Rp 200 juta. Se-
mentara itu, untuk memen-
garuhi putusan banding, nilai 
kesepakatan lebih tinggi, yak-
ni SGD 80 ribu (sekitar Rp 800 
juta). Oknum anggota DPR 
dan hakim tersebut diringkus 
saat melakukan transaksi 
suap tahap kedua. Selanjut-
nya, Febri Diansyah berujar 
bahwa tim telah menemukan 
surat yang diterbitkan PT Su-
lut agar terdakwa (Marlina) 
tidak ditahan.

Surat itu terbit tidak lama 
setelah AAM menyerahkan 
komitmen suapnya pada 
tahap pertama. Dengan 
demikian, hakim SDW se-
benarnya telah melenceng 
dari tugas dan wewenang-
nya sebagai penegak hu-
kum. Dia yang seharusnya 
melaksanakan penegakan 
hukum secara konsekuen 
ternyata justru memenuhi 
keinginan terdakwa. Karena 
itu, meskipun sudah divonis 
lima tahun penjara, ternyata 
Marlina benar-benar tidak 
dijebloskan ke rumah tah-
anan (rutan).

  Lalu, bagaimana komit-
men penyerahan uang suap 
tahap kedua? Menurut Febri, 
ada informasi bahwa pada 
tingkat banding Marlina 
akan dibebaskan atau seti-

daknya dijatuhi hukuman 
minimal alias paling ringan. 
Di sini tampak jelas, hakim 
SDW yang seharusnya men-
egakkan hukum ditengarai 
akan melenceng lagi.

  Tentu saja, kasus korupsi 
yang melibatkan pejabat 
pengadilan beberapa kali itu 
membuat Mahkamah Agung 
(MA) kembali disorot. Ke-
pala Biro Hukum dan Humas 
MA Abdullah mengakui, ada 
yang menyebut penang-
kapan terhadap ketua PT 
Sulut itu sebagai bentuk 
kegagalan MA dalam tugas 
pembinaan hakim. ”Tapi, 
kami justru menganggapnya 
sebagai keberhasilan,” tutur 
Abdullah kepada Jawa Pos. 
Selanjutnya, Abdullah ber-
tutur, ”Biar yang melakukan 
perbuatan nakal berkurang 
dan yang lain tiarap.”

  Sebagai lembaga yang 
berwenang dalam penga-
wasan pengadilan, Komisi 
Yudisial (KY) juga tidak bisa 
tinggal diam. Juru Bicara 
KY Farid Majdi bertutur, 
pihaknya sebenarnya terus 
mengingatkan MA melalui 
berbagai rekomendasi untuk 

pembinaan internal hakim 
agar berperilaku luhur. Na-
mun, kenyataannya, tidak 
semua rekomendasi terse-
but dilaksanakan. Selanjut-
nya, bertuturlah Farid Wa-
jdi, ”Selama peradilan tidak 
benar-benar mau berubah, 
kami pastikan tragedi yang 
sama akan selalu terulang.”

  Tragedi? Maksud tokoh KY 
itu memang benar. Namun, 
istilah tersebut tidak tepat. 
Tragedi menimpa seseorang 
apabila orang itu sebelumnya 
baik hati. Sebaliknya, hakim 
SDW bukanlah orang yang 
baik hati, tapi culas. Dengan 
makan uang suap, dia berse-
dia mengadakan pelanggaran 
hukum. Padahal, hakim dii-
baratkan sebagai ”wakil Tu-
han” di muka bumi. Dia telah 
”melanggar Tuhan”. Karena 
itu, reaksi publik pasti bukan 
rasa kasihan, tapi: ”Wahai, ha-
kim culas, tahu rasa kamu ya, 
kena batunya.” Publik bukan 
menyayangkan, tapi justru 
bersyukur.

  Tragedi terjadi ketika 
orangnya baik hati dan karena 
kebaikan hatinya, dia mem-
punyai kelemahan. Misalnya, 
ada hakim yang baik, melak-

sanakan tugasnya dalam 
menegakkan hukum dengan 
baik pula. Karena kebaikan-
nya, dia lengah. Katakanlah, 
seharusnya dia bertindak 
hati-hati karena tahu bahwa 
orang yang divonisnya den-
gan hukuman berat diperki-
rakan melakukan tindakan 
balas dendam. Maka, ter-
hukum pun menyewa pem-
bunuh bayaran untuk meng-
habisi hakim tersebut. Akibat 
kekurangwaspadaannya, 
ditembaklah hakim tersebut. 
Publik pasti berkata: ”Sayang 
sekali, hakim yang melak-
sanakan tugasnya dengan 
baik justru dibunuh karena 
balas dendam penjahat.”

  Itulah tragedi dan kematian 
hakim yang baik hati itu pan-
tas disebut sebagai ”kematian 
tragis”. Sebaliknya, apabila 
yang ditewaskan polisi adalah 
penjahat kambuhan, ke-
matian penjahat tersebut 
tidak terjadi secara tragis, 
tapi justru disyukuri publik. 
Karena dilakukan orang-
orang yang curang, OTT ini 
sebaiknya tidak dianggap se-
bagai tragedi. Mungkin OTT 
itu dapat dianggap sebagai 
”kebobolan”.(*)

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

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 

Jalur Sukabumi-Bogor Lumpuh
ASSAL AMUAL AIKUM, 

mimbar publik Radar Su-
kabumi saya ingin mem-
pertanyakan kondisi jalur 
Sukabumi-Bogor kepada 
Dinas Perhubungan kenapa 

jalur tersebut sering macet. Ia 
saya tau disana ada perbaikan 
jalan, namun seharusnya 
pemerintah memberikan 
solusi dengan tidak membi-
arkan kendaraan menumpuk 

hingga kemacetan panjang 
terjadi, coba banyangkan oleh 
anda wahai pemerintah aki-
bat kemacetan itu masyarakat 
rugi, waktu, tenaga dan biaya. 
Tolong dong kalau terjadi 

kemacetan seperti itu pemer-
intah memberikan jalur ke-
luarnya jangan dibiarkan 
seperti ini macet panjang, 
atur dong. 

Buat apa ada petugas dan 

aparat dijalanan kalau meng-
atur kemacetan saja tidak 
bisa, terima kasih Radar Su-
kabumi

085624509262

Hati-hati Penipuan 
Penjualan Motor 

Di Medsos
MIMBAR publik Radar Su-

kabumi, mohon izin saya in-
gin berbagi kisah yang tragis 
dan nyaris tertipu penjualan 
yang dilakukan di Media 
Sosial (medsos) Facebook. 
Begini ketika saya hendak 
akan membeli motor dengan 
jenis Rx King, saya mencoba 
buka-buka Facebook, dan 
kebetulan ada akun yang 
menawarkan motor tersebut 
dengan harga murah dan 
tanpilan terbaik, namun 
setelah saya coba hubungi 
ternyata awalnya baik. Eh 
dalam perjalanan chat ada 

gelagat yang mencurigakan 
dan ahkhirnya saya men-
coba untuk menemui orang 
tersebut ternyata tidak jelas 
dan katanya berada di luar 
daerah, atas pengalaman 
itu, saya memberikan kasih 
tau bahwa jangan sampai 
dan dan jangan gampang 
percaya ada grup jual beli 
apapun dengan harga yang 
aneh, ataupun lainnya. 
Harus teliti, karena kalau 
sudah tertipu sakit, terima 
kasih.

085213239455

Kenapa Nelayan Masih Nekat 
Tangkap Benur

MEMBACA koran harian 
Radar Sukabumi edisi Rabu 
(11/10) tentang kembali polisi 
menangkap tersangka penjua-
lan benur. Yang saya ingin tan-
yakan kenapa nelayan masih 
nekat mejual benih lobster 
dengan sembuyi, sembunyi 
dari aparat padahal jelas kalau 
masih menjual pasti ditindak 

dan ditangkap oleh aparat ke-
polisian yang berdasar aturan 
dari Negara ini. Apakah bisnis 
ini menggiurkan para nelayan, 
saya ingin memberikan saran 
kepada aparat kepolisian agar 
melakukan sosialisasi kepada 
para nelayan kalau perlu para 
nelayan yang terditeksi suka 
menangkap benur diundang 

dan dikumpulkan untuk di-
berikan pelatihan atau seputar 
aturan dan larangan menang-
kap benur. Atau, polisi yang 
dibantu dinas melakukan so-
sialisasi dengan mendatangi 
para kelompok nelayan agar 
jangan mau menangkap benur, 
terima kasih

085720819266

Kesadaran Untuk Bersih Itu Lemah
ASSALAMULAIKUM, ke-

pada masyarakat yang merasa 
membuang sampah semba-
rang terutama di jalanan saya 
ingin bertanya kepada mereka. 
Apakah mereka itu beragama 
Islam atau bukan, dalam islam 

kebersihan itu adalah sebagian 
dari iman. Kok kenapa sih, 
kalau membuang sampah 
sembarangan merasa tidak 
salah. Contoh di Jalan Nagrak 
Kabupaten Sukabumi, disini 
ada titik warga yang mem-

buang sampah dengan sem-
barangan. Kalau tidak memiliki 
tempat pembuangan sampah 
tolong Dolong berikan tem-
pat sampah oleh pemerintah, 
terima kasih 

085213240415
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sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

ketiga terdakwa tersebut 
bersalah sesuai kacamata 
hukum. “Senin 16 Oktober 
kita layangkan kasasinya 
ke Mahkamah Agung (MA). 
Karena kami menilai, para 
terdakwa ini bersalah seperti 
apa yang di tuntutkan,” tu-
turnya kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (12/10).

 Ta p i ,  Ye r i z a  e n g g a n 
berkomentar lebih ban-
y a k  t e r k a i t  k e p u t u s a n 
H a k i m  K e t u a ,  Fa u z a n 
Har yadi  yang mem-vo-
nis  bebas dalam kasus 
t e r s e b u t .  Me nu r u t n y a, 
itu merupakan keputu-
san hakim. “ Ya itu kan 
keputusan hakim. Tapi, 
kita liat saja nanti hasil 
kasasinya seperti  apa,” 
tegasnya.

 P r o s e s  k a s a s i  y a n g 
di lakukan Kejar i  Ciba-
d a k  j u g a  b u k a n  h a n y a 
pada perkara kasus pem-
bunuhan. Tapi, langkah 
vonis bebas oleh hakim 
yang sama pada perkara 
pencabulan juga sudah 
dilayangkan ke MA. “Un-
tuk kasus lain yang juga 
di vonis bebas oleh hami 
s u d a h  k i t a  l a y a n g k a n . 
Kami berharap, kasasi ini 
dikabulkan oleh MA dan 
menyatakan para terda-
kwa ini bersalah sesuai 
dengan tuntutan,” harap 
Yeriza.

 Sementara itu, polemik 
putusan hakim yang me-

mutuskan para terdakwa 
bebas, terus menggelind-
ing. Menanggapi kondisi 
tersebut, Humas PN 1B 
C i b a d a k  m e n e g a s k a n , 
prinsif hakim dalam me-
mutuskan perkara selalu 
m e n g e d e p a n k a n  b u kt i 
yang menyatakan kesala-
han terdakwa dalam hal 
i n i  m e n ga c u  p a d a  a l at 
bukti  ditambah keyaki-
n a n  h a k i m .  S e h i n g g a , 
hakim memutus terda-
k w a  b e r s a l a h  a t a u  t i -
dak. “Tetapi sebaliknya, 
k e t i k a  t e r d a k w a  d i n -
yatakan tidak ada bukti 
kuat,  maka hakim akan 
melakukan vonis bebas,” 
papar Rio Barten.

 Jadi, menurut Rio, soal 
polemik putusan harus-
nya semua pihak mampu 
mencermati proses hu-
kum yang terjadi. Karena 
dalam putusan pelibatan 
perkara, tidak hanya PN 
saya. Tetapi ada kaitan-
nya dengan kepolisian, 
d a n  k e j a k s a a n .  “ M e -
k a n i s m e  s e b e l u m  p u -
t u s a n  s e b e l u m n ya  k a n 
sudah ditempuh mulai 
penyidikan lalu ada Surat 
Pemberitahuan Dimulai-
nya Penyidikan (SPDP), 
habis  i tu  ada BAP dan 
p e r u m u s a n  t e r s a n g k a . 
Kemudian setelah berkas 
semuanya lengkap, ditu-
tup dengan resume yang 
m e n j e l a s k a n  t e n t a n g 
uraian tindak pidana ter-
d a kwa.  Ke mu d i a n  b e r-

b e n t u k  d o ku m e n  y a n g 
disebut P21 yang nanti 
digunakan untuk dasar 
pemeriksaan,” terngnya.

 Dalam berkas tuntutan, 
kata Rio, harus dipaha-
mi lebih cermat. Sebab, 
d a l a m  b e rk a s  t e r s e b u t 
sudah dijelaskan dianta-
ranya keterangan saksi, 
alat  bukti  dan keteran-
gan terdakwa. Kemudian 
setelah i tu,  ada uraian 
unsur dimana didalam-
nya ada hal yang mem-
b e r a t k a n  d a n  a d a  h a l 
meringankan. 

“Indikator hakim me-
mutuskan hanya disitu 
s e b e n a r n y a .  Ta p i  d i -
d a l a m  b e r k a s  p e r k a r a 
t e r s e b u t ,  t i d a k  d i c a n -
t u m k a n  b e r a p a  t a h u n 
hukuman. Mungkin itu 
diinternal kejaksaan saya 
gak mau komentar,” lan-
jut Rio.

 Hanya saja ketika ada 
p a s a l  ya n g  d i s e b u t k a n 
dalam persidangan, itu 
masuk kualifikasi  delik 
p e rk a ra  b a g i  t e rd a kw a 
dengan ancaman huku-
man atau yang disebut 
sebagai  pasal .  Namun, 
i t u  t i d a k  m e n e n t u k a n 
terhadap putusan karena 
tetap harus memperhi-
tungkan dua alat  bukti 
dan keyakinan hakim.

 “Istilahnya kan memin-
ta. Jadi jika tepat itu bisa 
dikabulkan,  sementara 
jika pasal tersebut tidak 
tepat maka tidak dikab-

ulkan. Itu yang menjadi 
p e r t i m b a n g a n  h a k i m ,” 
tandasnya.

Ta k  h a n y a  i t u ,  R i o 
menjelaskan, menyang-
kut putusan hakim yang 
dinilai salah oleh seba-
gian kalangan seharus-
nya mampu memahami 
s e c a ra  m e n d a l a m  a t a s 
b e r k a s  p u t u s a n  h a s i l 
p e r s i d a n g a n .  “Ap a b i l a 
ingin memahami secara 
mendalam alasan hakim 
atas putusannya,  maka 
bacalah berkas putusan 
dar i  persidangan,”  pit-
anya.

 D a l a m  m e m u t u s k a n 
s u at u  p e rk a ra,  maj e l i s 
hakim sebelumnya ber-
m u s y a w a r a h  s e b e l u m 
akhirnya bisa memutus-
kan perkara. Hanya saja, 
b e rka i t a n  mu s yawa ra h 
t e r s e b u t  p e m b a ha s a n -
nya bersifat rahasia. Baru 
k e m u d i a n  s e t e l a h  a d a 
keputusan,  dituangkan 
d a l a m  b e n t u k  b a c a a n 
y a n g  b i s a  d i k o n s u m s i 
publik. 

“ P r o s e s  m u s y a w a r a h 
dar i  t iga  orang ha kim, 
sifatnya rahasia dan ti-
dak perlu dipublikasikan 
kepada siapapun. Yang 
jelas,  dari  musyawarah 
t e r s e b u t  h a r u s  m e n g -
h a s i l k a n  k e p u t u s a n , 
d i m a n a  h a s i l  p u t u s a n 
t e r s e b u t  l a n g s u n g  d i -
berikan ke publik lewat 
p e m b a c a a n  p u t u s a n ,” 
tandasnya.(cr10/e). 

Kejaksaan: Kita Buktikan di KasasKejaksaan: Kita Buktikan di Kasasii

di deportasi ke negaranya 
masing-masing dengan ka-
sus serupa.

 Pada April 2017, terdapat 
tiga WNA di deportasi yakni 
PJ dari Philipina dan MM 
dari Malaysia serta AD dari 
Arab Saudi. Sedangkan pada 
Mei 2017, dua orang WNA 
yakni MA dari Malaysia dan 
AA dari Oman juga dipu-
langkan. Selanjutnya pada 
Agustus 2017, WNA Iran 
dengan insisial NA dan MN 
dari Banglades. Sementara 
pada September 2017, ter-
dapat satu WNA dari nega-
ra Polandia yang berinisal 
MNR.

 “Dari 11 WNA ini, tujuh 
orang karena overstay, ke-
mudian tiga orang tidak 
melaporkan keberadaan 
dan satu orang karena eks 
dwi kewarganegaraan,” 
jelas  Kepala Seksi (Kasi) 
Pengawasan dan Penin-
dakan Imigrasi,  Kantor 
Imigrasi Kelas II Sukabumi, 
Zulmanur Arif kepada Ra-
dar Sukabumi di Kantor 
Imigrasi Kelas IIB Suka-
bumi, di Jalan Lingkar Se-
latan No. 7, Baros, kemarin 
(12/10).

 Menurut Zulmanur, eks 
dwi kewarganegaraan meru-
pakan anak yang memiliki 
kewarga negaraan terbatas. 
Namun diusia sampai batas 
waktu yang diberikan yakni 
21 tahun, mereka tidak mel-
aporkan untuk memilih ke-
luarga. “Sehingga yang ber-
sangkutan menurut undang-

undang kewarganegaraan 
menjadi negara asing. Untuk 
itu, Kantor Imigrasi Kelas 
IIB Sukabumi melakukan 
deportasi,” katanya.

 Untuk langkah kedepan, 
pihaknya mengaku bakal 
melakukan pencegahan 
dengan rutin melaksanakan 
pengawasan baik adimin-
stasi maupun pengawsan 
lapangan. “Selain itu, kami 
juga melakukan sosialisasi 
kepada pengguna tenaga 
kerja asing atau pemilik pen-
ginapan untuk melaporkan 
perihal keberadaan orang 
asing yang telah menginap,” 
imbunya.

 Dengan adanya program 
tersebut, ia berharap dapat 
menekan tingkat pelang-
garan ke-Imigrasian. Un-
tuk itu, Kantor Kelas IIB 
Sukabumi terus melakukan 
koordinasi dengan ber-
bagai element masyara-
kat. Selain itu, perlu di 
tanamkan juga bahwa ke-
beradaan orang asing tidak 
selalu menjadi momok. 
Untuk itu, jika ada warga 
menemukan orang asing 
yang mencurigakan, agar 
segera melapor ke kantor 
imirasi agar pihaknya dapat 
melakukan penilit iaan, 
apakah benar keberadaan 
mereka itu sesuai den-
gan aturan yang berlaku 
atau tidak. “Jadi saya sam-
paikan kita tidak boleh 
antipati terhadap WNA. 
Apalagi saat ini,  sistem 
yang berlaku di semua neg-
ara adalah perkembangan 
teknoligi era keterbukaan,” 

paparnya. 
 Saat ini, memang Suka-

bumi banyak di serbu WNA 
dari berbagai negara. Baik 
itu sebagai tenaga kerja as-
ing, pelajar, mahasiswa yang 
berada di pondok pesantren 
dan juga penyatuan kelu-
arga dari perkawinan cam-
puran WNI dengan WNA. 
Terhitung dari awal Janu-
ari 2017 hingga 12 Oktober 
2017, terdapat 1.077 WNA 
yang datang berkunjung 
dari lima negara terbesar. 
Seperti negara Cina 301 
WNA, Korea Selatan 206 
WNA, Malsysia 116 WNA, 
Thaiwan 110 WNA dan 90 
WNA dari negara Amerika 
Serikat. “Dari ribuan WNA 
ini, didominasi dari WNA 
China,” jelas Zulmanur.

 Ia menjelaskan, Kantor 
Imigrasi Kelas IIB Suka-
bumi telah memiliki wilayah 
hukum meliputi Kota dan 
Kabupaten Sukabumi serta 
Kabupaten Cianjur dengan 
cakupan wilayah sekitar 
80 kecamatan. Sementara 
untuk Kabupaten Cianjur, 
dari 34 kecamatan terdapat 
26 kecamatan yang masuk 
dalam wilayah kerjanya.

 “Dari tiga wilayah tersebut, 
mayoritas wilayah Kabupat-
en Sukabumi yang menjadi 
tempat berkunjung WNA 
dari China. Mereka banyak 
datang ke sini sebagai tenaga 
kerja asing yang berada di 
pabrik-pabrik. Tetapi ada juga 
mereka ini sebagai penanam 
modal untuk perushaan di 
wilayah Kabupaten Suka-
bumi,” tukasnya. (cr13/e)

Cina Dominasi WNA Bermasalah

 Informasi yang dihim-
pun Radar Sukabumi, Ketua 
Umum DPP Hanura, Oes-
man Sapto Odang mem-
berikan mandat kepada 
Ketua DPC Hanura Kota 
Sukabumi, Bayu Waluya 
untuk maju sebagai Wakil 
Walikota Sukabumi. Hal itu 
terungkap setelah Oesman 
Sapto memberikan arahan 
kepada seluruh DPD dan 
DPC Hanura se- Jawa Barat 
di Jakarta belum lama ini. 
“Iya memang (Bayu Waluya) 
diamanatkan dan diintruk-
sikan untuk maju sebagai 
Wakil Walikota Sukabumi. 
Itu langsung dikatakan di 
hadapan forum,” aku Ket-
ua Tim Pemenangan DPC 
Hanura Kota Sukabumi, 
Gun Gun Gumelar, kemarin 
(12/10).

 Bahkan, Osman Sapto siap 

membantu seluruh kegiatan 
pemenangan Bayu Waluya 
di Pilwalkot nanti. Baik dari 
segi materi, ataupun non 
materi. Dia (Oesman Sapto) 
benar-benar menginginkan 
kader internal Hanura yang 
memiliki potensi untuk maju 
di perhelatan politik di Kota 
Sukabumi. “Kang Bayu satu 
-satunya Ketua DPC yang 
diberikan intruksi untuk 
maju. Pak Oesman pun akan 
menanggung segalanya,” 
bebernya.

 Penilaian Oesman, kata 
Gun Gun, karena melihat 
figur Bayu Waluya yang 
merupakan sosok muda 
dan potensial. Sehingga, 
merurutnya layak maju se-
bagai Wakil Walikota Suka-
bumi. Juga pertimbangan 
lainnya, Bayu Waluya sudah 
dua kali menjabat sebagai 
anggota DPRD dengan du-
kungan masyarakat paling 

besar. “Makanya kata Pak 
Oesman, jika memang ada 
kader internal yang mum-
puni kenapa tidak untuk ikut 
bertarung,” lanjut Gun Gun.

 Memang sebelumnya, 
hasil penjaringan calon 
Walikota atau Wakil Wa-
l i k o t a  S u k a b u m i  y a n g 
dilakukan oleh Tim Pe-
manangan Caabang (TPC) 
itu ada empat nama yang 
diusulkan. Yakni Ketua 
DPC Hanura, Bayu Waluya, 
Bambang Herawanto (Pen-
gurus DPD Hanura), Ne-
neng (eksternal partai) dan 
Dedi R Wijaya (sekrang 
Ketua DPC Gerindra Kota 
Sukabumi). Bahkan, pi-
haknya pun sudah mengu-
sulkan Dedi R Wijaya yang 
diunggulkan. Akan tetapi, 
ketika dilakukan evaluasi 
terhadap calon-calon itu, 
DPP memberikan tugas 
kepada Ketua DPC Hanura, 

Bayu Waluya untuk maju. 
“Hasil evaluasi DPP, Ketua 
DPC ditugaskan oleh partai 
untuk mencalonkan men-
jadi Wakil Walikota Suka-
bumi 2018. Pak Oesman 
berpikiran jika memang 
ada kader internal, berarti 
harus maju,” tandasnya.

 Menanggapi hal tersebut, 
Ketua DPC Hanura Kota 
Sukabumi, Bayu Waluya 
menyatakan siap untuk 
menjalankan apa yang 
ditugaskan oleh partai. 
Dirinya sebagai kader par-
tai, tentunya harus bisa 
mengamankan amanah 
partai demi masyarakat 
Kota Sukabumi dan Partai 
Hanura. “ Ya kalau saya 
ditugaskan, mau tidak mau 
harus siap. Dan saya pun 
sudah siap. Apalagi Pak 
Oesman Sapto siap untuk 
membantu saya,” singkat-
nya. (bal)  

Hanura Punya Jagoan

sekitar 10.391 ekor benur. 
Dari angka tersebut, jika 
dirupiahkan mencapai Rp2 
milyar lebih. 

 Kasatreskrim Polres Suka-
bumi, AKP Dhoni Erwanto 
menjelaskan, pelepasan 
benur menyusul hasil dari 
upaya penangan satu hari lalu 
dari pengepul. Dimana, dari 
pengembangan diamank-
an barang bukti bertambah 
menjadi 12.570 ekor dari 
jumlah sebelumnya sekitar 
2.179 ekor beragam jenis. 
“Kemarin kita sudah melaku-
kan penangkapan dengan 
jumlah tambahannya 10.391,” 
katanya.

 Lokasi penangkapan di Bo-
gor sendiri, tergolong penge-
pul besar. Soalnya, dilihat 
dari alat-alat dan kemasan 
pun, kuat dugaan benur ini 
akan di ekspore ke luar neg-
eri. “Peralatan dan barang 
bukti yang diamankan cukup 
besar. Kemungkinan penge-
pul besar yang diamankan 

ini, jaringannya luar negeri,” 
tambah Dhoni. 

 Sementara itu, Petugas Pen-
gawas dan Informasi (Was-
dalin) Badan Karantina Ikan 
Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan 
(BKIPM) Bandung, Hari Hary-
anto menjelaskan, sesuai den-
gan Permen KKP Nomor 56 
tahun 2015, benur itu dilarang 
untuk ditangkap dan diedarkan 
jika ukurannya kurang dari 200 
gram. “Yang diperbolehkan di-
tangkap itu, benur yang sudah 
melebihi 200 gram,” jelasnya.

 Heri meminta, nelayan 
tidak melakukan penangka-
pan terhadap benih lobster 
hanya karena alasan sulit 
menangkap ikan. Terlebih, 
untuk menjawab hal terse-
but Kementrian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) sudah 
banyak memberikan pro-
gram bantuan yang dise-
diakan.

 “KKP sebetulnya sudah 
memiliki banyak program 
bantuan untuk para nelayan. 
Hal itu dilakukan, agar para 

nelayan tidak memiliki ala-
san untuk beralih menang-
kap benur dibandingkan 
ikan lain yang ada di laut,” 
paparnya.

 Bahkan dari bantuan terse-
but, nelayan bisa mening-
katkan kesejahteraan tanpa 
harus mencari benur yang 
sudah di larang pemerintah 
dengan alasan menjaga eko-
sistem laut, khususnya soal 
penangkapan benur agar 
mampu berkembang biak 
dengan baik. “Sebetulnya 
program kita itu banyak untuk 
bantuan, jadi seharusnya ne-
layan tidak ada alasan untuk 
beralih dari menagkap ikan ke 
benur,” jelas Heri.

 Bahkan, jika kondisi tersulit 
akibat cuaca buruk, nelayan 
masih bisa mendapat pro-
gram bantuan. Dengan ha-
rapan, pemerintah mampu 
menjawab tuntutan kebutu-
han para nelayan. “Intinya 
agar tidak mengkap ikan yang 
dilarang pemerintah karena 
kebutuhan sudah bisa ter-
jawab,” katanya.(cr10/t).

Benur Rp2 M Dilepas

 Riesqi menjelaskan, dalam 
sistem PKPU, jika suatu pe-
rusahaan pailit ada bebera-
pa jenis kreditur yang akan 
menerima tagihan utang. 
Yakni kreditur preference, 
kreditur separatis, dan kre-
ditur kongkuren. “Jamaah 
itu posisinya ada di kreditur 
konkuren,” kata Riesqi. 

 Jika FT Pailit, maka pri-
oritas pembayaran hutang 
perusahaan pertama akan 
masuk ke kreditur preferen, 
seperti gaji pegawai dan hu-
tang perusahaan. Prioritas 
kedua adalah ke kreditur 
separatis, yakni yang meme-
gang hak tanggungan atas 
aset perusahaan. 

 Riesqi mencontohkan 
Pengusaha asal Mesir Ahmes 
Saber Amin yang mengaku 
bahwa FT punya hutang 
padanya sekitar2 juta USD. 
Dalam UU PKPU, Ahmes 
disebut kreditur separatis. 
Jika FT Pailit, likuidasi aset 
akan diprioritaskan untuk 
membayar hutang padanya. 

 Terlebih lagi, setiap hutang 
yang besar, FT harus men-
jaminkan sesuatu. Sehingga 
jika terjadi kepailitan, aset 
penjamin otomatis jatuh ke 
tangan pemilik hak tanggun-
gan. “Masak hutang 2 juta 
dolar tidak pakai jaminan, 
itu rumah-rumah mewah itu 
sudah dijaminkan semua,” 
kata Riesqi. 

 Jika disimulasikan, saat ini 

tagihan hutang FT mencapai 
Rp. 200 miliar. Jika FT pailit, 
pertama akan dilakukan  
untuk membayar hutang-
hutang perusahaan, kemu-
dian biaya PKPU yang di-
perkirakan mencapai hingga 
Rp. 7 miliar. Lantas baru 
membayar gaji pegawai yang 
sudah 6 bulan menunggak. 
Dalam hitungan Riesqi, pal-
ing-paling hanya ada jatah 
Rp. 10 miliar untuk mem-
bayar hutang ke jamaah. 

 Jika Rp. 10 miliar dibagikan 
pada 59 ribu jamaah korban 
FT, maka diperkirakan ma-
sing-masing jamaah hanya 
akan mendapatkan Rp. 200 
ribu. “Itu buat masuk dufan 
aja nggak cukup, makanya 
saya bilang jamaah cuma 

dapat kotoran aja,” katanya.
 Untuk itu menurut Riesqi, 

langkah terbaik saat ini 
adalah meyakinkan Ja-
maah dalam voting untuk 
menerima proposal perda-
maian yang diajukan oleh 
FT. Kalau FT pailit dan tidak 
bisa membayarkan hutang 
secara menyeluruh, maka 
proses penuntutannya akan 
lebih sulit. Akan lebih baik 
jika Jamaah mau memberi-
kan waktu pada FT untuk 
menuntaskan kewajibannya 
memberangkatkan jamaah. 
“Kalau menurut saya, isi 
proposal, FT nggak mau 
ngapa-ngapain lebih baik 
diterima, daripada pailit,” 
tegas Riesqi. (tau)

asal Irlandia Utara, yang 
menikahi peliharaannya. 
Kebetulan si peliharaan ber-
spesies anjing. 

 Callaghan menikahi Henry, 
anjing jenis Yorkshire terrier, 
pada 2009. Gara-gara tindakan 
itu, perempuan yang bekerja 
pembalsam mayat di rumah 
persemayaman tersebut di-
pecat dari pekerjaannya. ’’Aku 
terpaksa bekerja freelance,’’ un-
gkapnya. Namun, dia bergem-

ing karena Henry –sebagaima-
na layaknya anjing– sangat 
setia. Selalu menemaninya 
dalam suka dan duka. Meski 
mereka hidup kekurangan dan 
tidak nyaman.

 ”Aku memanggilnya Ri, yang 
artinya raja dalam bahasa Gael-
ic kuno,’’ imbuh Callaghan. 
Perempuan berusia 43 tahun 
tersebut menjelaskan, Henry 
diadopsi dari salah seorang te-
mannya pada 2009. Waktu itu, 
Henry masih berupa puppy. 
Pada tahun yang sama, Cal-

laghan memutuskan menikahi 
anak anjing imut tersebut. 

 Selama delapan tahun ini, 
pernikahan mereka baik-baik 
saja. Tidak pernah ada gang-
guan, termasuk dari anjing 
perempuan, eh betina, lain. 
’’Aku lihat banyak pernikahan 
majikan-piaraan di internet 
dan menurutku itu hal yang 
mengagumkan,’’ ucapnya. 
Well, kadang memang lebih 
baik berpacaran dengan anjing 
daripada ’’anjing.’’ (Daily Mail/
fam/c6/na)

Jangan Sampai Pailit

Nikahi Anjing karena Setia

melanjutkan pendidikan 
sampai ke sekolah formal. 

 Dan itu semua dilakukan 
kepala seksi pemerintahan 
Desa Kanekes tersebut saat 
aturan larangan bersekolah 
masih diterapkan di kalangan 
warga Badui. Tak heran jika 
atas keberaniannya itu, Sar-
pin sampai dijuluki ”menteri 
pendidikan” Badui.  

 Penolakan belakangan –
yang juga membuat aturan 

larangan bersekolah masih 
awet sampai sekarang– sema-
ta-mata didasari kekhawati-
ran. Orang-orang Kanekes 
–sebutan lain warga Badui– 
cemas, jika sudah terdidik, 
anak-anak mereka akan me-
milih meninggalkan kam-
pung. Atau bakal mengubah 
tradisi yang mereka uri-uri 
selama ini. 

 Menurut Sarpin, setiap ta-
hun memang ada dua hingga 
tiga keluarga Badui yang me-
mutuskan keluar dari ko-

munitas. ”Tapi, saya sendiri 
bisa baca, tulis, dan sekolah 
kesetaraan sampai sekarang 
tetap jadi warga Badui. Tidak 
keluar kampung,” kata Sar-
pin pertengahan bulan lalu 
(18/9).

 Bagian dapur rumah Sarpin 
sempat dirusak orang tak 
dikenal. Sang istri pun me-
minta pria Badui kelahiran 27 
Agustus 1971 itu tak memak-
sakan diri. 

 Sarpin lahir dan besar 
di tengah keluarga Badui 

Luar. Secara kewilayahan, 
Badui Luar maupun Badui 
Dalam berada di dalam Desa 
Kanekes. Meski berada di 
Badui Luar yang sedikit lebih 
longgar aturan adatnya, Sar-
pin tetap tergolong lambat 
mengenal huruf dan angka. 
Baru di usia 15 tahun. 

 Tapi, komitmennya kuat. 
Sama sekali tak malu meski 
baru memulai di usia anak 
SMP/SMA. Sarpin dibimb-
ing temannya yang bernama 
Idik. Idik adalah warga Badui, 

tetapi akhirnya dia dan kelu-
arganya keluar dari komuni-
tas Badui. 

 Anak pasangan Nasinah dan 
Saipah itu mengatakan, kedua 
orang tuanya sempat menolak. 
Sarpin pun harus sembunyi-
sembunyi saat akan berangkat 
untuk belajar membaca dan 
menulis. Namun, semangat 
Sarpin untuk belajar baca dan 
tulis tidak surut. Sampai akh-
irnya orang tuanya luluh. 

 Perubahan sikap itu ter-
jadi karena bapak-ibunya me-

nyadari, kemampuan baca 
dan tulis sangat dibutuhkan 
keluarga. ”Sebelum saya bisa 
baca-tulis, orang tua saya me-
manggil orang luar Badui un-
tuk membaca surat-surat pajak 
dan lainnya. Lama-lama dirasa 
kurang nyaman dan aman,” 
kenangnya. 

 Ketika kemudian berkeluarga 
dan dikaruniai anak, Sarpin 
bertekad menurunkan ilmu 
baca-tulisnya ke buah hatinya 
yang pertama, Mulyono, yang 
lahir pada 1994. Begitu pula 

kelak kepada anak keduanya, 
Marno Sunarya, yang lahir 
delapan tahun berselang. 

 Ternyata, anak-anak Badui 
lainnya juga tertarik. Seki-
tar 1998, Sarpin membuka 
rumahnya untuk mereka yang 
ingin ikut belajar membaca 
dan menulis. Akhirnya dia 
sehari-hari mengenalkan huruf 
A sampai Z kepada anak-anak 
Badui. Biasanya sekitar pukul 
09.00 sampai 10.00 WIB. Sam-
pai kemudian berdiri komuni-
tas Baduy Membaca. (*/c9/ttg)

Picu Ketertarikan saat Ajari si Anak Sulung 
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TRIBUN BOBOTOH

MAUNG NGORA

5JUMAT, 13 OKTOBER 2017

Siap Bangkit!!!
 IST

DUEL UDARA: Pemain Persib Bandung, Vladimir Vujovic (tengah) berebut bola diudara dengan penjaga gawang PSM Makassar.

Persib Bandung tidak 
mau terus berada di situasi 
tersudut saat bertandang 
ke Makassar. Bahkan bek 
andalan Persib Bandung, 
Vladimir Vujovic pun meng-
hembuskan rasa optimis-
me untuk rekan-rekannya 
kala meladeni tuan rumah 
PSM Makasar. Menurutnya 
armada Maung Bandung 
punya ambisi kuat untuk 
menundukan Wiljan Pluim 
Cs di Stadion Andi Matta-
latta Mattoangin, Makassar, 
Minggu (15/10). “Saya rasa 
ketika melawan PSM Ma-

kassar kita mampu mem-
beri bukti suatu yang lebih 
baik dan mendapatkan poin 
maksimal di Makassar nan-
ti,” terang stoper berpaspor 
Montenegro ini, kemarin 
(12/10).

 Menurutnya Persib pu-
nya kans untuk berbicara 
banyak di Makassar meski 
datang sebagai tim tamu. 
Musim lalu Persib bisa me-
rengkuh hasil imbang 2-2 
dengan menunjukkan per-
forma yang ciamik. Bahkan 
PSM terbantu keputusan 
kontroversial wasit saat 

mengesahkan gol Ronald 
Hikspoors meski sebelum-
nya ada kontak pada kiper 
Persib. “Musim lalu kita 
sudah melakukan hal itu dan 
kenapa tidak untuk musim 
sekarang. Kita targetkan 
terus mendapatkan angka 
sebanyak mungkin di setiap 
pertandingan hingga akhir 
musim nanti ya kita lihat saja 
nanti,” jelas Vlado.

 Tidak hanya itu, Persib 
pun punya bekal bagus da-
lam laga tandang pada pu-
taran kedua ini. Karena bisa 
menahan imbang Persipura 

Jayapura, Arema FC dan 
Persiba Balikpapan. Keme-
nangan telak pun mampu 
direbut saat main tandang 
ke markas Sriwijaya FC. PSM 
pun menjadi sasaran pasuk-
an Maung Bandung untuk 
kembali ke jalur kemenang-
an. “Kita sudah main bagus 
lawan Persipura, Sriwijaya 
bahkan lawan Persiba se-
belum mendapatkan kartu 
merah, kita adalah tim lebih 
baik dibandingkan Persiba,” 
jelasnya.

 Sementara itu,  Pelatih 
PSM Robert Rene Alberts, 

enggan terkecoh dengan 
catatan negatif yang diraih 
Persib Bandung dalam lima 
laga terakhir. Rene Alberts 
meyakini Persib akan tampil 
lebih lepas di sisa kompetisi 
Liga 1 musim ini. Hal itu me-
nurut pelatih asal Belanda 
ini malah berbahaya bagi 
PSM. "Soal kabar yang bere-
dar jika mereka sudah fokus 
untuk persiapan musim de-
pan, sehingga kemungkinan 
tidak peduli lagi dengan 
hasil pertandingan kedepan 
termasuk saat berhadapan 
dengan PSM di Makassar. 

Ini justru yang harus diwas-
padai karena pemain lawan 
bisa tampil lebih lepas," kata 
Rene Alberts.

 Persib terakhir harus ber-
main imbang 0-0 kala menja-
mu Barito Putera (9/10/2017). 
Itu menjadi hasil imbang 
kelima secara beruntun bagi 
Maung Bandung di Liga 1. Dia 
mengakui sulit memprediksi 
sejauhmana motivasi Persib 
untuk menang di Makassar. 
Yang jelas, tim berjulukan 
Juku Eja ini tidak ingin salah 
mengantisipasi sehingga ber-
akibat buruk. 

 PSM sendiri saat ini terus 
berupaya menjaga persa-
ingan perebutan gelar juara 
kompetisi Liga 1 musim 2017. 
Rene Alberts meminta anak-
-anak asuhannya tampil ha-
bis-habisan di sisa kompetisi 
tahun ini. "Kalau tim sebesar 
Persib Bandung meraih hasil 
tidak maksimal di bebera-
pa laga kandang dan sudah 
mulai melupakan musim ini, 
kemungkinan kurang bisa 
diprediksi bagaimana mo-
tivasi mereka saat melawan 
kita, tapi justru itu yang harus 
diteliti," jelasnya. (net)

Artis asal Sukabumi 
Idolakan Persib Sejak Kecil

BAGI anak muda mudi era 1990-an, nama Desy 
Ratnasari cukup digandrungi atau diidolakan. Ia 
memang artis yang cukup terkenal saat itu. Namun, 
seiring berjalanya waktu, pelantun lagu "Tenda Biru" 
ini lambat laun meninggalkan dunia keartisan dan 
kini lebih sibuk sebagai anggota DPR RI.

 Meski sibuk sebagai anggota dewan, artis senior 
kelahiran Sukabumi, 12 Desember 1973 ini mengaku 
tidak pernah melewatkan komunikasi dengan bobo-
toh Persib Bandung yang ada di kampung halaman-
nya, Sukabumi, Jawa Barat. "Ya di Sukabumi saya 
masih suka berkomunikasi dengan para bobotoh 
karena di sana kan ada juga Viking Sukabumi dan 
bobotoh lainnya, jadi saya masih selalu komunikasi," 
ucap Desy usai acara dukungan untuk Rohingya 
bersama bobotoh di Rumah Zakat, Jalan Turangga, 
Bandung, belum lama ini.

 Bahkan Desy mengaku dari dulu cukup sering 
melihat aksi para pemain Maung Bandung, teru-
tama pada era Adjat Sudrajat dan Robby Darwis. 
"Kalau sekarang sudah enggak lagi nonton langsung 
di Stadion, tapi kadang-kadang saja lewat TV. Jadi 
pemain Persib yang saya ingat hanya Adjat Sudrajat 
saja," seloroh Desy sambil tersenyum.

 Pada kesempatan itu, Desy yang juga aktif sebagai 
dosen ini memuji aksi kepedulian bobotoh terhadap 
musibah yang terjadi di Rohingya. Ia pun berharap 
para bobotoh semakin kompak dan bersatu padu 
dalam mendukung Persib Bandung. (net)

Jadi Tuan Rumah, Persib 
U-19 Optimistis Juara

UNDIAN babak 8 besar Liga 1 U-19 memper-
temukan Persib Bandung U-19 dengan tim-tim 
kuat. Meski begitu, manajer tim Yoyo S Adiredja 
memastikan bahwa Persib optimistis siap ber-
saing. Dalam undian yang dilakukan PT Liga 
Indonesia Baru (LIB) di Hotel Royal Kuningan, 
Jakarta, Rabu (11/10), Persib masuk Grup B 
bersama Barito Putera, Persipura Jayapura, dan 
Perseru Serui.

 Kebetulan, Persib akan bertugas sebagai tuan 
rumah Grup B. Sedangkan Bali United bertugas 
sebagai tuan rumah Grup A yang dihuni Bali 
United, Pusamania Borneo FC, Bhayangkara FC, 
dan Persela Lamongan.

 Menjadi tuan rumah justru menjadi kesempat-
an bagi Persib untuk melanjutkan langkahnya ke 
semifi nal. Kebetulan, Persib memang menjadi 
tim dengan jumlah poin terbanyak di grup penyi-
sihan. Dari 10 laga, mereka mampu mengantongi 
delapan kemenangan.

 Mereka memenangkan persaingan dengan 
Bhayangkara FC, Semen Padang, Persija Jakarta, 
PS TNI, dan Sriwijaya FC. Mereka juga menjadi 
salah satu tim yang produktif dengan mengemas 
15 gol. "Ini semua tim yang belum pernah kami 
temui.

 Target realistis? Kalau melihat hasil sebelum-
nya, melawan tim-tim kuat hasilnya menangnya 
tipis-tipis. 

Tapi dengan kepercayaan diri, kami bisa 
mengalahkan lawan-lawan di Padang, Palem-
bang, saya optimistis anak-anak bisa. Target kami 
setiap musim adalah juara," tegas Yoyo.

 Untuk menjadi tuan rumah, Persib belum me-
mastikan venue mana yang akan menjadi pilihan 
utama. Mereka masih menimbang-nimbang 
antara Stadion Siliwangi, Stadion Arcamanik, 
atau Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).(net)

IST

INSTRUKSI: Asisten pelatih persib Herrie Setyawan memberikan instruksi.

Jose Akhirnya Kembali
PELATIH caretaker (se-

mentara) Persib Bandung 
Herrie Setyawan memastikan 
dirinya bakal hadir mendam-
pingi tim dalam laga mela-
wan PSM Makassar, Minggu 
(15/10). Herrie mengatakan 
kursus kepelatihan yang dija-
laninya telah rampung sebe-
lum partai tandang tersebut 
digelar.

 Pria yang akrab disapa 
"Jose" tersebut melanjut-
kan kursus kepelatihan level 
A AFC gelombang kedua 
yang digelar PSSI sampai 
13 Oktober 2017 di Nirwana 
Sawangan Park, Depok. Dia 
bergabung bersama 22 pe-

latih, termasuk pemain aktif 
seperti gelandang Borneo FC 
Ponaryo Astaman.

 Sebetulnya Maung Ban-
dung bukan hanya kehilang-
an Herrie Setyawan karena 
pelatih kepalanya Emral Abus 
juga melanjutkan kursus ke-
pelatihan level B AFC. Maka 
untuk sepekan terakhir,skuat 
Persib didampingi pelatih fi -
sik Yaya Sunarya didampingi 
Anwar Sanusi.

 "Rencananya, saya lang-
sung ke Makassar dari sini 
(Sawangan, Depok). Kemarin 
kami ada tambahan materi 
untuk peserta lisensi A AFC," 
ucap Herrie seperti dilansir 

dari laman resmi Persib, ke-
marin  (12/10).

 Selama berada di Sawang-
an, Herrie dibekali berba-
gai materi mulai dari teori 
di dalam kelas dan praktek 
langsung di lapangan. Pada 
Rabu (11/10) seluruh peserta 
kedatangan instruktur tamu 
yakni dua asisten pelatih 
Timnas Indonesia U-22, Mi-
guel Gandia (pelatih fisik) 
dan Eduardo Perez (pelatih 
kiper). 

"Nanti, di gelombang dua 
kita akan kembali kursus 
selama dua pekan di per-
tengahan November," ucap 
Herrie. (net)

Wildansyah 
Meminta Maaf

B E K  Persib Bandung, 
Wildansyah tak kuasa me-
nahan amarah usai laga 
Persib kontra  Barito Pu-
tera,  Senin (9/10) lalu. 
Pertandingan yang dise-
lenggarakan di Stadion Si 
Jalak Harupat, Bandung itu 
berakhir dengan kekece-
waan. Sebab pada laga itu 
berakhir imbang 0-0.

 Dengan demikian, Persib 
sudah lima kali meraih ha-
sil seri. Sebelumnya, Per-
sib ditahan Semen Padang, 
Bali United, Bhayangkara 
FC, Persiba Balikpapan, 
dan Barito Putera.

Usai pertandingan sele-
sai, seorang bobotoh me-
luapkan kekecewaannya 
dengan menangis sambil 
berteriak ke arah para pe-
main yang sedang melin-
tas di lorong stadion. 

 Saat itu, Wildansyah juga 
sedang dalam kondisi ter-
tekan karena menerima 
kenyataan pahit hasil per-
tandingan langsung me-
luapkan kemarahannya 
dengan memaki bobotoh 
tersebut dengan suara ke-
ras. 

N a m u n  p a d a  K a m i s 
(12/10), Wildansyah me-
lakukan klarifikasi dan me-

minta maaf dengan mela-
lui media sosial instagram. 
D a l a m  v i d e o  t e r s e b u t 
Wildansyah menjelaskan 
bahwa kejadian itu di luar 
kendalinya akibat emosi. 
Ia juga meminta dukungan 
agar Persib Bandung dapat 
meraih kemenangan pada 
laga selanjutnya.  Bahkan 
di  akun @yanaumar33, 
pemain bernomor pung-
gung dua ini menemui dan 
menyalami, bobotoh yang 
terkena amarah tersebut 
dengan disaksikan pentol-
an Viking, Yana Umar. 

 Aksi yang dilakukannya 
ini, tentunya mendapatkan 
apresiasi para bobotoh di 
dunia maya. Seperti di-
lontarkan akun @ijal3191, 
"Respect gentelman bgt 
@opatwildan (akun Wil-
dansya,red) maafkan kami 
juga yg sempat menghujat. 
Diakun yang lain @agung-
sr mengatakan "Sae pisan 
mang @opatwildan berani 
berbuat berani bertang-
gung jawab,". 

Selain itu masih banyak 
ucapan apresiasi lainnya 
dari para bobotoh untuk 
pemain yang kini selalu 
berpenampilan religius 
itu. (*/why)

Malu Nonton Persib Bertanding
GELANDANG muda Persib 

Bandung, Febri Hariyadi, me-
rasa malu saat menyaksikan 
Persib bertanding melawan 
Barito Putera di Stadion Si 
Jalak Harupat 
Kabupa-
t e n 

Bandung, Senin (9/10) lalu.
 Pasalnya di saat rekan-

-rekannya di Persib 
berjuang untuk 
memenangkan 
pertandingan, 

pemain yang ak-
rab disapa Bow 

ini malah du-
duk di bang-
k u  V V I P 

s t a d i o n 
k a r e n a 
m e n -
j a l a n i 
s a n k s i 
hukum-

an kar- tu merah 
yang diterimanya saat 

melawan Persiba Balik-
papan (1/10). "Yang jelas 

malu harus absen karena 
mendapat kartu merah. Jadi 

tak bisa memberi tenaga dan 
berkontribusi di pertanding-
an," kata Bow seperti dikutip 
bola.com, belum lama ini.

 Bow merasa geregetan 
ingin membantu rekan satu 
tim di Persib karena menu-
rutnya lebih baik bermain 

dibandingkan harus menyak-
sikan tim yang dibelanya ber-
tanding. "Lebih tegang non-
ton ketimbang main. Contoh 
seperti hendak mencetak gol 
atau saat diserang, ada rasa 
tegang. Lebih tegang nonton 
karena menyaksikan secara 
luas bagaimana kejadian di 
lapangan," tuturnya.

 Pemilik nomor punggung 
13 ini semakin menyesal 
tak bisa main karena laga 
tersebut kembali berakhir de-
ngan skor imbang 0-0. Hasil 
imbang tersebut merupakan 
kali kelima yang dialami Per-
sib secara beruntun sehingga 
posisi tim Maung Bandung di 
klasemen sementara Liga 1 
2017 turun satu peringkat ke 
posisi 11 dengan perolehan 
poin 37. 

"Tapi, bisa dilihat semua 
pemain sudah bekerja keras. 
Saya juga bisa merasakan saat 
main di lapangan seperti apa 
menghadapi situasi seperti 
itu. Hasil memang seperti 
demikian, tidak memihak 
kami," katanya. (net)



MAKIN hari, usaha cemi-
lan yang terbuat dari sing-
kong ini makin mampu be-
radaptasi dengan perkem-
bangan selera dan trend 
konsumen. Enye singkong 
memang sering dianggap 
makanan biasa yang tidak 
istimewa, tetapi selalu mam-
pu membuat penikmatnya 
tidak bisa berhenti makan 
sampai keping terakhirnya.

Terkesan berlebihan, tetapi 
nyatanya memang itulah 
kekuatan dari enye sing-
kong tersebut. Itu sebabnya, 
meski kadang tidak disadari, 
justru usaha enye singkong 

bisa menjadi potensi yang 
mampu menghasilkan ber-
pundi-pundi uang.

Maesah (54), wanita paruh 
baya itu setiap hari mem-
produksi enye singkong di 
rumahnya. Meski hanya 
dijalankan di rumah, sehari 
ia bisa memproduksi setida-
knya dua kuintal enye yang 
siap dipasarkan ke beberapa 
penjual penganan kecil di 
berbagai kota. Dalam satu 
bulan, tidak kurang dari Rp 
10 juta - Rp 20 juta omzet 
berhasil diraupnya.

Berawal dari ketertarikan-
nya pada enye singkong 

yang menurutnya sangat 
enak dan renyah, Maesah 
yang pada awalnya hanya 
tutor Pendidikan Usia Dini 
(PAUD) tertarik membuka 
usaha enye pada 2000 silam.

Mulanya, ide tersebut 
hanya dijalankan sebagai 
usaha sampingan saja. Na-
mun, sekitar 2006 jumlah 
produksinya mulai mening-
kat. Sehingga dirinya mem-
butuhkan pegawai untuk 

menghasilkan produk lebih 
banyak.

“Awalnya, saya tidak ada 
mimpi untuk membuat 
perusahaan enye ini. Saya 
memproduksi hanya se-
bagai  sampingan saja, 
mengisi waktu luang,” kata 
Maesah kepada Radar Suk-
abumi, Rabu (11/10).

Tetapi, setelah banyak 
orang ya ng tau bahwa 
d i r i n y a  m e m p r o d u k s i 

enye. Tidak sedikit warga 
sekitar berdatangan ke 
rumahnya, hanya seka-
dar membeli enye bua-
tannya. “Ya apa lagi kalau 
lagi hari besar seperti Idul 
Fitri dan hari besar lain, 
banyak yang datang untuk 
membeli enye buat oleh-
oleh,”tututnya.

Dari situ, dirinya terus 
mengembangkan usaha 
tersebut  dengan berb-

agai upaya. Sebab, tidak 
dipungkiri apabila tidak 
kreatif dalam pembuatan-
nya, maka peminat pun 
akan bosan. Maka dari itu, 
dirinya mencoba membuat 
stik enye yang mana dari 
enye yang bentuknya bulan 
dipotong dengan ukuran 
panjang sehingga dijuluki 
stik enye. “Berkat keuletan 
dan kreatifitas, Alhamdu-
lillah sampai saat ini saya 
masih bisa memproduksi 
enye ini,” paparnya.

Sekarang,  dir inya su-
dah bisa memberdayakan 
pemuda sekitar untuk bisa 
bekerja ditempatnya. “Saat 
ini saya dibantu dengan 15 
pegawai,” ujarnya.

Faktor pemasaran yang 
dirasakan sulit pada awal 
usaha ini didirikan. Teta-
pi, hal tersebut dapat di-
hadapinya dengan sabar 
dan berupaya semaksi-
mal mungkin. Alhasil, kini 
bukan dirinya yang men-
cari konsumen melainkan 
konsumen yang mencari 
produknya.”Sekarang ter-
balik, kalau dulu saya yang 
mencari konsumen, saat 
ini malah konsumen yang 
datang ke rumah saya,” 
sahutnya.

Perlu proses sampai berta-

hun-tahun untuk akhirnya 
membuat Maesah berhasil 
menjual enye, dalam kapa-
sitas yang banyak. Saat 
ini demi memenuhi per-
mintaan pasar,  pihaknya 
memanfaatkan lahan ping-
gir rumah untuk produksi 
enye singkong tersebut. 
Perkembangan usaha itu-
pun tidak lantas membuat 
Maesah berpuas diri. Ma-
sih terus menyempatkan 
diri mengikuti penyuluhan 
dari pemerintah setempat, 
untuk pengembangan usa-
hanya serta terus menjalin 
komunikasi dengan yang 
usaha sama sepertinya. 
“Saya terus berkomunikasi 
untuk bertukar informasi 
bersama rekan saya yang 
menggeluti usaha di bidang 
yang sama,” paparnya.

Sementara, masalah har-
ga relatif terjangkau. Sebab 
enyenya hanya dibandrol 
mulai Rp 16 ribu/kilogram 
(Kg).  “Seir ing perkem-
bangan zaman, saya pun 
saat ini menggunakan in-
ternet untuk memasar-
kannya, dan tidak sedikit 
konsumen dari luar kota 
seperti Cianjur, Jakarta dan 
Bandung yang datang un-
tuk membeli enye buatan 
saya,”tukasnya. (*/t)
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SEMENTARA ITU 

PENERBANGAN

Geliat Usaha Enye di Cikembar, Kabupaten Sukabumi

Singkong Buat Maesah Mampu Meraup Omzet hingga Rp 20 Juta Per Bulan
Enye sebenarnya bukan kuliner anyar, dalam 

khasanah makanan khas Indonesia. Sebagai salah 
satu negara dengan hasil singkong melimpah, 
tidak heran jika Indonesia kaya akan beragam 

sajian dengan bahan singkong. Dari fakta itulah 
kemudian usaha enye singkong terus bertahan, 

dan tidak lekang olah perkembangan zaman. Di 
Kampung Margasari RT 4/9, Desa Bojongkembar, 
Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi ada 

salah satu perempuan yang menggeluti usaha 
enye ini. Maesah (54), namanya. Bagaimana 

usahanya? Berikut kisahnya. 

BAMBANG SURYANA, Sukabumi

FT: BAMBANG/RADAR SUKABUMI

ULET: Maesah dibantu para pegawai yang berasal dari pemuda sekitar rumahnya memproduksi enye singkong 
di Kampung Margasari RT 4/9, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (11/10).

Permata Optikal Layani 
Konsumen dengan 3S

SUKABUMI -- Toko Per-
mata Optikal yang berlo-
kasi di Jalan Pelabuhan No. 
15, Kota Sukabumi, terus 
meningkatkan pelayanan 
terhadap konsumen. Sebab, 
d a l a m  d u n i a  b i s n i s  l ay -
anan merupakan hal pent-
ing yang harus dioptimal-
kan. Sehingga harus bisaa 
memuaskan para pelang-
ga n .  Mi s a l n ya  s aja,  m e -
nyambut konsumen dengan 
baik dan hangat ketika pem-
bicaraan dimulai, sehingga 
menumbuhkan kenyaman 
untuk bertanya.

“Maka dari itu pelayanan 
merupakan hal yang sangat 
penting ditingkatkan, untuk 
menarik minat konsumen,” 
kata Pemilik Toko Permata 

Optikal, Nana Suryana saat 
disambangi  Radar Suka-
bumi, kemarin (12/10).

Me nu r u t n ya,  b e r b i s n i s 
tidak cukup hanya bermo-
dal uang serta produk saja. 
Lebih dari itu, dalam bisnis 
perlu memiliki strategi jitu 
guna menggaet para kon-
sumen. Salah satunya, den-
gan memberikan pelayanan 
terbaik. Karena konsumen 
merupakan salah satu me-
dia promosi juga.

“Ketika bisa memberikan 
pelayanan terbaik,  maka 
t idak menutup kemung-
kinan para konsumen ini 
bisa membawa temannya 
untuk belanja barang kebu-
tuhannya di sini,” paparnya.

Namun, ketika pelayanan 

tidak maksimal justru akan 
berdampak buruk terha-
dap penjualan. Karena itu, 
Nana memiliki moto khusus 
dalam melayani konsumen 
yakni  Senyum, Salam dan 
Sapa (3 S). “Saya yakin, den-
gan moto ini akan bisa men-
arik minat para konsumen,” 
tutur pria ramah itu.

Tidak ayal dengan layanan 
yang maksimal,  tokonya 
yang strategis di perempa-
tan Odeon tersebut banyak 
dikunjungi konsumen dari 
luar kota seperti  Jakarta, 
Bandung dan Cianjur.

Permata Optikal menye-
d i a k a n  b e r b a ga i  ma c a m 
jenis kacamata dan softlens 
dengan harga variatif. Ka-
camata dibanderol mulai 

dari Rp 200 ribu-Rp 1,5 juta 
tergantung lensa dan frame-
nya. “Saat ini yang banyak 
diminati konsumen adalah 
kacamata berbentuk bulat 
besar yang menjadi  tren 
masa kini,” bebernya.

D a l a m  m e m a s a r k a n 
produknya, Nana tidak ber-
diam diri. Ia menggunakan 
sistem jemput bola, den-
gan melakukan sosialisasi 
kepada setiap sekolah dan 
instansi.”Alhamdulillah se-
jauh ini penjualan cukup 
baik, sehingga penghasilan 
perbulan bisa mencapai Rp 
40 juta,” imbuhnya.

Dalam berbisnis, tentunya 
banyak persaingan yang 
harus disikapi dengan pro-
fesional. Sebab, tidak se-

dikit lanjut Nana, produk 
sama tetapi harganya jauh 
di bawah pasaran. Otoma-
tis, hal itu  bisa menjatoh-
kan harga pasaran. Tetapi 
persaingan seperti itu ti-
dak membuatnya khawatir. 
Karena para konsumen su-
dah bisa menilai ketika ba-
rang di bawah harga pasar, 
maka kualitas produk terse-
but akan dipertanyakan.

“Banyak sales yang datang 
k e  s e k o l a h  d a n  i n s t a n s i 
m e n g a t a s n a m a k a n  t o k o 
saya, dan menjatuhkan har-
ga yang dipasarkan. Tapi hal 
ini bisa disikapi, dengan di-
berikannya penjelasan pada 
konsumen sehingga mereka 
paham mana yang asli dan 
tidak,” tutupnya. (Cr16/t)

FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI

PROMOSI: Pemilik Toko Permata Optikal, Nana Suryana foto bersama dengan para karyawan di tokonya Jalan Pelabuhan No. 15, Kota Sukabumi, kemarin (12/10).

Usulkan Penerapan 
B30 Ditunda

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) 
mengusulkan agar penerapan Biodiesel 30 
persen (B30) ditunda pada 2020 mendatang. 
Penundaan itu diminta sebelum pengkajian 
terhadap B30 dilakukan. Selain itu, DEN juga 
menginginkan agar penerapan B30 diselaras-
kan dengan SOP yang jelas dan benar.  

“Kemudian B30 pada 2020 agar diusulkan 
ditunda terlebih dahulu sebelum dikaji lagi,” 
ujar Anggota DEN Syamsiar Abduh di Ke-
menterian ESDM, Jakarta, kemarin (12/10).

“Kedua, sebelum B30 diterapkan perlunya 
ada SOP atau metode blending apa melalui 
standar nasional Indonesia atau yang lain 
yang harus diikuti,” tambahnya.

Di sisi lain, DEN juga memaparkan alasan 
ditundanya B30. Salah satunya adalah karena 
penerapan Biodiesel 20 persen (B20) juga 
masih belum siap.

Kendaraan alat berat, Alutsista dan loko-
motif masih menjadi kendala dari penerapan 
B20. Sehingga, DEN perlu fokus membenahi 
permasalahan tersebut sebelum bergeser 
pada penerapan B30.“Mengenai biodiesel 
terutama penerapan B20 masih ada kendala 
terutama untuk kendaraan alat berat. Kemu-
dian kalau otomotif kendalanya relatif tidak 
sebesar yang saya sebutkan. kemudian ada 
keberatan dari alutsista dan lokomotif untuk 
terapkan B20,” pungkasnya. (cr4/JPC)

Bandara Soekarno-Hatta 
Peringkat 7 Dunia

JAKARTA - Bandara Internasional Soekar-
no-Hatta dinobatkan sebagai bandar udara 
paling terkoneksi ke-7 di dunia atau ke-2 di 
Asia Pasifi k berdasarkan laporan Megahubs 
International Index 2017.

Hal ini dipublikasikan oleh lembaga air 
travel intelligence asal Inggris, OAG. Dalam 
laporan tersebut, Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta mendapat nilai indeks 
konektivitas 256 atau hanya terpaut 1 poin 
dari Bandara Internasional Changi, Singa-
pura, yang meraih nilai 257.

Nilai indeks itu menggambarkan bahwa 
di Bandara Internasional Soekarno-Hatta 
terdapat sekitar 35.000 kemungkinan konek-
tivitas internasional dalam satu hari. Adapun 
dalam menentukan nilai indeks tersebut, 
OAG menghitung total kemungkinan konekti-
vitas bandara untuk penerbangan datang (in-
bound) dan berangkat (outbond) dalam masa 
jendela waktu 6 jam atau six-hour window.

Sementara itu kriteria untuk menentukan 
konektivitas diantaranya adalah penerban-
gan internasional menuju atau dari bandara 
tersebut (single international connections) 
dan penerbangan internasional yang terma-
suk domestik ke internasional, internasional 
ke domestic, serta international ke internasi-
onal.(fl o/jpnn)

FT:HANA ADI PERDANA/JAWAPOS.COM

SERIUS: Anggota DEN Saat Melakukan Konferensi 
Pers di Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin (12/10).
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Jawa Barat. "Kami sepakat 
bahwa dari awal tidak mau 
terjebak untuk mengunci 
kandidat , kalau PKS bisa 
hadir bersama kami, dan 
kami dengan senang hati 
menerima," ungkap Mulyadi 
kepada RMOLJabar (Group 
koran ini), Kamis (12/10).

 Asalkan lanjut Mulyadi, 
tidak kemudian kami harus 
terpaksa untuk mengusung 
yang di skenariokan oleh 
PKS. Ketika ditanya me-
ngenai Nota Kesepahaman 
antara Partai Gerindra dan 
PKS yang ditandatangani 
beberapa bulan yang lalu, 
diakui Mulyadi itu hanya 
dalam konteks kerjasama 

di 16 kabupaten/kota, bu-
kan untuk Pilgub "MOU itu 
adalah konteks kerjasama 
dalam 16 kabupaten kota, 
Pilgub karena kewenangan 
pusat tapi daerah hanya 
diberikan kewenangan me-
rekomendasikan dan kami 
sepakat bahwa marwah par-
tai di daerah harus di jaga," 
tandasnya. (bon)

Jika Ingin Gabung, PKS Harus 
Mencairkan diri

haknya belum bisa menen-
tukan siapa nama yang akan 
diusung oleh koalisi Masagi. 
Karena nama calon itu se-
dang dikaji dan dievaluasi 
oleh Masagi. "Kalau ditanya 
Masagi akang mengusung 
Mulyono, bisa tidak bisa 
iya. Karena kami belum 
mengeluarkan rekomendasi 
yang akan disampaikan ke 
DPW dan DPP. Iya lihat saja 
nanti lah," ujar Tendy saat 
dihubungi koran ini kemarin 
(12/10)

 Dalam dunia politik, kata 
Tendy segala sesuatu bisa 
terjadi dan tidak ada yang 
tak mungkin. Apalagi kalau 
persoalan koalisi dan usung-
an pada Pilwalkot ini. "Selagi 
memang belum masuk ke 
pendaftaran KPU apapun 
bisa terjadi. Kalau kami di 
isukan akan mengusung 
pak Mulyono, ya mung-

kin saja. Tak ada yang tak 
mungkin," ujarnya.Diakui 
Tendy komunikasi Masagi 
dengan Ketua Nasdem Kota 
Sukabumi itu memang su-
dah terbangun. Tak hanya 
itu dengan calon-calon lain 
pun, Masagi terus mencoba 
melakukan komunikasi po-
litik. "Ya Masagi kan partai 
terbuka dengan siapapun 
komunikasi itu perlu. Ini un-
tuk kepentingan masyarakat 
loh mencari pemimpin yang 
bisa memberikan perubah-
an untuk Kota Sukabumi, 
bukan kepentingan partai 
saja," jelasnya. Untuk itu, 
dalam upaya membangun 
Kota Sukabumi yang lebih 
baik kata Tendy tentunya 
harus mencari, mendengar-
kan dan memberi solusi 
apa yang menjadi aspirasi 
masyarakat Kota Sukabumi. 
Diakui Tendy Sebagai bagian 
dari partai politik tentunya 
harus mempunyai beban 

kepada masyarakat untuk 
mencari dan menyediakan 
fi gur terbaik untuk masyara-
kat Kota Sukabumi. "Kepen-
tingan kita ini masyarakat, 
partai wajib memberikan 
pilihan fi gur terbaik untuk 
Kota Sukabumi. Nah kami 
akan carikan fi gur yang me-
mang diinginkan, disukai 
dan mampu bekerja bagi 
masyarakat," ucapnya.Ma-
sagi sendiri sudah mempu-
nyai formulasi dan konsep 
untuk membangun Kota 
Sukabumi lebih baik. Saat 
ini pihaknya sudah mem-
punyai usungan calon yang 
memang bisa menerapkan 
apa konsep pembangun 
untuk Kota Sukabumi. "Kita 
sudah coba tawarkan kepa-
da para calon,  konsep itu 
akan kita gabungkan dengan 
konsep calon tersebut de-
ngan tujuan kesejahteraan 
masyarakat Kota Sukabumi," 
pungkasnya. (bal)

Masagi Usung Mulyono

nemukan partai baru yang 
terdaftar Sistem Informasi 
Partai Politik (Sipol) yakni 
Partai Garuda. "Ia memang 
saat dilihat di Sipol ada par-
tai Garuda. Kami sempat 
mencari sekertariatnya un-
tuk memberitahu kegiatan 
pendaftaran ini tapi entah 
dimana tempatnya,"ujar 
Ketua KPU Kota Sukabumi, 
Hamzah saat ditemui di-
ruang kerjanya, pada Rabu 
(11/10).

 Diakui Hamzah partai 
Garuda itu memang belum 
terdaftar di Kantor Kesatuan 
Bangsa dan politik Kota Su-
kabumi jadi keberadaannya 
belum diketahui. Meskipun 
belum diketahui keberada-
annya, kata Hamzah KPU 
Kota akan berusaha mencari 
informasi ke KPU Provinsi. 
"Ya kita tunggu saja, karena 
mereka sudah terdaftar di 

Sipol," ujarnya.
 Namun memang setiap 

partai politik di daerah ke-
tika akan melakukan pen-
daftaran Parpol ke KPU me-
nunggu dulu pendaftaran 
di tingkat Pusat. Makanya 
Pihaknya menunggu dulu 
partai Garuda di pusat me-
lakukan pendaftaran. "Sipol 
itu bisa dibuka pada saat 
KPU pusat menerima pen-
daftaran Parpol. Kita tunggu 
saja,"ungkapnya.

 Sampai saat ini, kata Ham-
zah baru ada dua partai po-
litik yang sudah melakukan 
pendaftaran ke KPU Kota 
Sukabumi, diantaranya Per-
indo dan PSI. Namun untuk 
PSI berkasnya dikembalikan 
lagi, karena masih ada bebe-
rapa kekurangan yang harus 
dilengkapi. 

Sedangkan Perindo sudah 
lengkap. "Kekuranganya se-
kitar 10 anggota karena KTP 
elektronik dan KTA tidak 

sesuai, juga ada nomor KTP 
dan KTA tidak sama dengan 
list anggota yang tertuang 
dalam lembar F2 Parpol," 
ujarnya.

 Meskipun terjadi keku-
rangan, KPU memberikan 
waktu kepada PSI untuk 
melengkapi kekurangan 
administrasi. "Kita berikan 
waktu selama dengan jad-
wal pendaftaran yang suda 
ditentukan," ucapnya.

 Dalam verifi kasi adminis-
trasi ini, KPU hanya men-
cocoka data-data anggota 
Parpol dengan KTP Elekro-
nik dan KTA dengan jumlah 
yang ada pada Sipol. 

Kalau memang semua co-
cok memenuhi syarat nanti 
akan diberikan berita aca-
ranya. 

"Kita cocokan dengan Sipol 
kalau ada kekurangan kita 
kasih tahu dan Parpol itu 
memperbaikinya," pungkas-
nya. (bal)

KPU: Keberadaan Parpol 
Garuda Belum Terditeksi

Dedi Mulyadi: 
Kalau Gagal, 
Saya Mundur
BANDUNG-- Ketua DPD  

Partai Golkar Jawa Barat 
Dedi Mulyadi siap melepas-
kan jabatan sebagai orang 
nomor satu di partai ber-
lambang beringin jika ter-
bukti dukungan masyarakat 
Jabar kepada Partai Golkar 
terus menurun.  Hal itu 
disampaikan Dedi kepada 
awak media di Kantor DPD 
I Partai Golkar Jabar Jalan 
Maskumambang Kota Ban-
dung, Rabu malam (11/10). 
"Ya, semua pimpinan di Jawa 
Barat harus siap mundur ka-
lau trend dukungan kepada 
Partai Golkar turun. Karena, 
kalau turun terus, berarti 
kepemimpinan yang kami 
jalankan tidak bermakna," 
katanya.

  Dedi mengungkapkan 
pihaknya sudah mengin-
struksikan kepada semua 
pimpinan DPD I Jabar dan 
semua Pimpinan DPD II  
Kota Kabupaten di bawah 
kewenangannya untuk be-
kerja sungguh-sungguh 
menaikan kepercayaan ma-
syarakat kepada partai Gol-
kar. Lalu, bulan April 2018 
kinerja mereka akan diukur 
melalui suatu survei. Lebih 

lanjut Dedi menjelaskan 
analisis tren dukungan ter-
sebut akan dilakukan oleh 
tim khusus. 

Mereka, akan mengumpul-
kan data hingga bulan April 
tahun depan. Adanya kebi-
jakan tersebut dimaksudkan 
untuk menjaga elektabilitas 
partai di semua wilayah 
Jawa Barat. "Ini juga agar 
seluruh pimpinan serius 
bekerja. Kesepakatan ini 
dibuat pakta integritasnya. 
Saya yang akan pertama 
tanda tangan," ujarnya.

  Terkait berhembusnya 

rumor yang menyebutkan 
adanya sejumlah pengurus 
partai di tingkat kabupaten/
kota menolak mendukung 
Dedi Mulyadi menjadi calon 
gubernur Jawa Barat, pria 
yang kini masih menjabat 
Bupati Purwakarta tersebut 
membantahnya. "Kami ma-
sih solid. Surat keputusan 
masih dirumuskan DPP. 
Yang jelas, meskipun saya 
tidak merasa dirugikan, tapi 
pernyataan yang mengg-
ganggu soliditas partai itu 
bukan pengurus," kata Dedi. 
(bon)

FOTO: RMOL

BERBICANG: Ketua DPD  Partai Golkar Jawa Barat Dedi 
Mulyadi pada saat berbicang dengan sejumlah awak media

Nurul Arifi n Bisa Menang Jika Serius
BANDUNG-- Ketua DPD 

I Partai Golkar Jawa Barat 
Dedi Mulyadi menepis ke-
raguan sebagaian orang, jika  
Nurul Arifi n tidak akan bisa 
memenuhi syarat dukungan 
minimal 10 kursi DPRD un-
tuk maju Pilwalkot Bandung.  
Hal itu diungkapkan oleh 
Dedi kepada awak media di 
Kantor DPD I Partai Golkar 
Jawa Barat Jalan Masku-
mambang Kota Bandung, 
Rabu Malam (11/10). "Pasti 

bisa, saya optimis kok, dia 
pasti bisa," katanya.

  Bahkan Dedi menilai 
dengan trend hasil survei 
popularitas dan elektabilitas 
Nurul Arifi n yang cenderung 
meningkat, satu-satunya 
kandidat Walikota Bandung 
perempuan tersebut ber-
peluang besar memenang-
kan Pilwalkot 2018. "Karena 
mungkin artis terkenal di 
Kota Bandung kemudian 
juga dulu tinggalnya di Ban-

dung ciri sudah familiar di 
Kota Bandung," ujar pria 
yang digadang-gadang akan 
diusung maju Pilgub Jabar 
oleh Partai Golkar. Namun 
demikian Dedi mengingat-
kan Nurul agar berusaha 
keras untuk memenangkan 
Pilwalkot Bandung dengan 
menggunakan semua upaya 
politik yang memungkinkan. 
"Nurul bisa menang kalau 
dia terus melakukan penge-
lolaan, mengkapitalisasi 

isue kemudian mengkapita-
lisasi kebutuhan publik serta 
terus bertemu muka dengan 
masyarakat," ungkapnya. 
Dedi juga menyinggung 
pentingnya Nurul Arifin 
memiliki pasangan calon 
yang memadai dalam ber-
saing memperebutkan kursi 
Walikota Bandung. "Artinya 
calon wakil walikotanya 
harus menunjang terhadap 
perjalan Nurul menjadi Wa-
likota," ujar Dedi. (bon)

PPK dan PPS Rawan Disusupi 
Parpol dan Timses

TASIKMALAYA-- Ketua 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Tasik-
malaya Deden Nurul Hi-
dayat tidak menampik jika 
ada anggapan Panitia Pe-
milihan Kecamatan (PPK) 
dan Panitia Pemungutan 
Suara (PPS) rawan disu-
supi tim sukses maupun 
partai politik.   "Karena 
jabatan itu stategis untuk 
merencanakan kecurang-

an, apalabi badan adhoc  
tersebut merupakan pe-
nyelenggara pertama di 
daerah," ujar Deden, Ka-
mis (12/10).

  Maka dari itu, lanjut 
Deden pihaknya akan pro-
aktif dan terbuka meminta 
tanggapan kepada masya-
rakat karena masyarakat 
pasti tahu mengingat ang-
gota PPK dan PPS harus se-
suai domisili Kecamatan. 

"Termasuk wajib melam-
pirkan surat pertanyaan 
yang ditandatangani diatas 
materai bahwa yang ber-
sangkutan tidak terlibat 
dan beraf i l iasi  dengan 
parpoL," tambah Deden.

  Namun Deden dengan 
tegas akan memberhen-
tikan PPK dan PPS yang 
dikemudian hari kedapat-
an terlibat atau berafiliasi 
dengan partai. Ia memita 

kepada masyarakatu untuk 
melaporkak kepada KPU 
jika ada anggota PPK dan 
PPS yang terlibat parpol. 
"Kami butuh laporan dari 
masyarakat sebagai an-
tisipasi dini dan itu pen-
daftaran bisa digugurkan. 
Sanksi  nya jelas diber-
hentikan kalau memang 
nanti kedepan ternyata 
terlibat parpol," pungkas-
nya. (bon)

Peluang Mulyadi 
dan Dede Yusuf Cukup Besar

SUKABUMI-- Ketua DPD 
Gerindra Jawa Barat Mulya-
di terus membuka peluang 
untuk menciptakan poros 
baru di Pilgub Jabar 2018 
mendatang. Berdasarkan 
informasi yang diterima 
koran ini, bahwa Partai be-
sutan Prabowo mengadakan 
pertemuan dengan Partai 
Demokrat, PPP dan PAN 
yang dilaksanakan di kantor 
DPD Gerindra Jawa Barat 
belum lama ini. 

  Saat ditanya hasil per-
temuan tersebut Mulyadi 
mengatakan bawa peluang 
untuk berkoalisi dengan 
Partai Demokrat, PPP dan 
PAN sangat besar bisa ter-
jadi, bahkan dalam waktu 

dekat dirinya bersama tiga 
partai lainya akan mengge-
lar survei guna menentu-
kan kandidat yang diusung. 
Pertemuan yang dihadiri 
langsung Ketua DPD Demo-
krat Jabar Iwan Sulandjana, 
Ketua DPW PAN Ahmad 
Najib dan Sekretaris DPW 
PPP Pepep membuat pe-
luang poros baru di Pilgub 
2108 bisa kemungkinan ter-
laksana.

  "Ia peluangnya besar 
untuk koalisi (Demokrat, 
PPP dan PAN red), "jelas 
Mulyadi saat dihubungi 
koran ini kemarin (12/10)

  Saat ditanya kemungkin-
an Mulyadi bisa disanding-
kan dengan Dede Yusuf, 

dirinya kembali menjelas-
kan bahwa kemungkinan 
itu ada saja dan sangat bisa 
terjadi terlaksana. Melihat 
getolnya pertemuan ke 
empat partai tersebut ke-
mungkinan adanya poros 
baru benar-benar terjadi, 
dan bahkan Gerindra juga 
sudah melupakan kawan 
partai lain (PKS red) untuk 
bersama-sama kembali 
seperti di Pilgub DKI. Pe-
temuan yang digagas oleh 
Gerindra semata untuk 
mencari pemimpin ber-
sama dan bisa menunjuk 
tim teknis membuat for-
mulasi koalisi yang lebih 
mengerucut dan membuat 
parameter kandidat atau 

pemimpin di Jabar men-
datang.

  "Kemungkinan itu (Mul-
yadi Dede Yusuf red) ada 
saja bisa terjadi, "tukasnya. 

  Sebelumnya, Gerindra, 
PPP, PAN dan Demokrat 
membuat kajian dan pro-
gram dengan nama 'poros 
baru mendengar'. Program 
ini, merupakan ruang un-
tuk mengakomodir masuk-
an berbagai pihak. Bahkan 
dalam waktu dekat partai 
yang berada di poros baru 
akan menunjuk lembaga 
survei internal. Hal ini un-
tuk menilai masing-masing 
kandidat yang dimiliki par-
tai sebagai pertimbangan 
jagoan poros baru. (hnd)
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Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net 180 ribuNet 180 ribu

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

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

.  Meja ,Kursi,Lemari

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

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



PROMOPROMO  

AKHIR TAHUN
AKHIR TAHUN

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

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

GRAND LIVINA GRAND LIVINA 
TDP Mulai TDP Mulai 17 Jt-an17 Jt-an

DATSUNDATSUN  
TDP MulaiTDP Mulai
12 Jt-an12 Jt-an

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

DATSUN
- FreeAksesoris Velg, 
   Electrik Mirror, Fog 

Lamp.

- Voucher Jutaan rupiah
HUBUNGI: 
VITRI
0858.6346.1023
0815.4657.3805

SUKABUMI
Jalan Jalur Lingkar Selatan

PROMO AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

Mobilio 
Dp 13 Jtan

Hrv 
Dp 30 Jtaan

aajujujujuliana

DD

Brio 
Dp 16 Jtan

PROMO 

AKHIR 
TAHUN

Masagi Usung Mulyono
PAN: Kita Lihat 

saja Nanti
SUKABUMI-- Lebih kurang tiga 

bulan lagi KPU akan membuka 
t a h a p a n 
pendaftar-
an pasang-
a n  c a l o n 
Wa l i k o t a 
dan Wakil 
Wa l i k o t a 
S u k a b u -
m i .  S a a t 
ini setiap 
partai po-
litik sedang 
m e m i k i r-
k a n  a ra h 
u s u n g a n 
calon yang 
m a m p u  

memenangkan dan memberikan 
pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat Kota Sukabumi lebih 
baik. Isunya saat ini Mantan Wa-
kil Walikota Sukabumi, Mulyono 
akan diusung oleh Koalisi Masagi  
PPP dan PAN. 

  Menurut Sekretaris DPD PAN 
Kota Sukabumi, Tendy Lukmana 
Hakim mengatakan saat ini pihak-

pe
an
a n
W
da
W
S
m
in
pa
lit
m
k a
u
caMulyono

FOTO: IKBAL RADAR SUKABUMI

VERIFIKASI: Petugas KPU Kota Sukabumi pada saat melakukan Verifi kasi Partai Politik (parpol) sebagai calon 
peserta Pemilu 2019

KPU: Keberadaan 
Parpol Garuda 
Belum 
Terditeksi

SUKABUMI-- KPU Kota Sukabumi saat ini masih terus 
menerima pendaftaran Verifi kasi Partai Politik (parpol) 
sebagai calon peserta Pemilu 2019, ada sejumlah parpol 
baru yang sudah bermunculan melakukan verifi kasi 
parpol ke KPU Kota Sukabumi. Hingga saat ini, Ada lima 
partai baru yang berkomunikasi dengan KPU Kota Su-
kabumi untuk melakukan pendaftaran yakni Parsindo, 
PSI, Partai Idaman, Partai Berkarya dan Perindo. Namun, 
sejalan dengan proses verifi kasi KPU pun menemukan 

Jika Ingin Gabung, 
PKS Harus 

Mencairkan diri
BANDUNG-- Hubungan 

keretakan antara Partai Ge-
rindra dan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) di Jawa 
Barat semakin jelas ketika 
Partai Gerindra memben-
tuk poros baru bersama 
Partai Demokrat, PAN, dan 
PPP, tanpa ada PKS dalam 
menghadapi Pilgub Jabar 
ini.  Seperti yang diung-

kapkan oleh Ketua Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Partai Gerindra Jawa Ba-
rat Mulyadi mengatakan, 
Partai Gerindra sendiri 
tidak mau terjebak dalam 
skenario yang dilakukan 
PKS, yaitu dengan cara 
mengunci kandidat un-
tuk Bakal Calon Gubernur 

FOTO: IST

PERTEMUAN: Ketua DPD Gerindra Mulyadi pada saat 
menggelar pertemuan dengan Partai Demokrat, PPP dan 
PAN yang dilaksanakan di kantor DPD Gerindra Jawa 
Barat beberapa waktu lalu.
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Lezatnya Mokko Cream 
di Mokko Factory
Lezatnya Mokko Cream 
di Mokko Factory
Mokko Cream, Donut dengan Topping Es Krim 
Andalan Mokko Factory

Hadir di Citimall Sukabumi, Lantai Dasar Blok A No. 1

Es krim, makanan beku yang bi-
asa dimakan sebagai makan-
an penutup ini sangat disukai 

hampir oleh semua orang. Es krim 
dibuat dari produk olahan susu sep-
erti krim atau sejenisnya sebagai ba-
han utama. Produk olahan tersebut 
akan dicampur secara merata den-
gan gula, air, lemak hewani maupun 
nabati, pewarna, perasa, pengemulsi 
dan pemanis. Setelah dicampur 
bahan-bahan untuk membuat es 
krim akan melewati beberapa proses 
hingga kemudian dibekukan dan dik-
eraskan dengan temperatur rendah. 
Es krim dapat di kemas dalam plastik 
atau karton khusus agar dapat dinik-
mati atau disajikan dalam wadah 
seperti gelas maupun piring. Tidak 
hanya lezat saja, es krim memiliki 
manfaat, yaitu dapat meningkatkan 
aliran darah dalam tubuh, membuka 
sel darah yang tersumbat, menin-
gkatkan memori dan sistem saraf, 
membangun dan memperbaiki jar-
ingan otot juga memperkuat tulang 
dan menambah energi karena kaya 
akan kalsium, protein, vitamin A, D, 
K dan B12.

Mokko Factory selalu berusaha 
untuk melakukan inovasi terhadap 
menu yang tersedia di outlet Mokko 
untuk memuaskan pelanggan se-
tianya, seperti penambahan var-
ian rasa maupun topping baru. Nah 
Mokko Factory juga menyediakan es 
krim di setiap outlet Mokko. Tetapi 
es krim di Outlet Mokko dapat dinik-
mati dalam bentuk yang berbeda 
yaitu dengan dipadukan bersama 
donut Mokko yang tekenal kelezatan 
rasanya. Donut yang baru matang 
kemudian diberi topping es krim, 
akan terasa perpaduan hangatnya 
donut yang empuk dan dinginnya es 
krim yang manis melebur menjadi 
satu. Penggemar es krim dan donut 
pasti akan suka dengan kreasi di 
Mokko Factory ini. 

Menu es krim sebagai topping 
donut dinamakan Mokko Kreme. 
Mokko kreme tidak hanya gabun-
gan antara donut mokko dengan 
es krim saja tetapi diatasnya juga 
diberi whip cream yang lezat. Mokko 
Kreme terdiri dari 3 varian, ketiganya 
menggunakan es krim rasa vanilla 
tetapi dengan whip cream, saus juga 

dengan taburan kacang atau coco 
crunch. Mokko kreme rasa coklat, 
disajikan dengan whip cream vanila 
yang disiram dengan saus coklat dan 
hazelnutt. Lalu Mokko kreme rasa 
melon, disajikan dengan whip cream 
melon yang disiram dengan saus 
karamel dan kacang almond. Kemu-
dian untuk Mokko kreme varian tera-
khir yaitu rasa strawberry, disajikan 
dengan whip cream strawberry yang 
disiram dengan saus strawberry dan 
coco crunch. 

Bisa dibayangkan betapa nik-
matnya Mokko kreme. Maka tidak 
heran jika Mokko Kreme merupakan 
menu favorit pengunjung di Mokko 
Factory. Apalagi bila dipadukan 
dengan pilihan varian minuman 
yang tersedia di Mokko factory, sep-
erti hangatnya kopi, coklat, frappe 
atau smoothie yang semuanya 
disediakan dengan kualitas terbaik 
sebagai padanan Mokko Kreme. 
Bagi kalian yang penasaran ingin 
merasakan kelezatan mokko kreme 
Mokko factory, ayo kunjungi gerai 
Mokko Factory di Citimall Sukabumi, 
Lantai Dasar Blok A No. 1.

YAD Dipindahtangankan 
SUKABUMI - Kasus sengketa 

lahan Yayasan Ahmad Dju-
waeni (YAD) yang bergerak 
di bidang pendidikan, Jalan 
Veteran I No 36, Kelurahan Gu-
nungparang, Kecamtan Cikole 
masih bergulir. Namun keluarga 
Ahmad Djuaeni yakni Adnan 
mengambil alih dengan cara 
menyerahkan secara simbo-
lis kepada pelaksana harian, 
Charly dan disaksikan beberapa 
pejabat publik. 

 Serah terima yayasan terek-
sekusi yang diwakili oleh selu-
ruh Kepala Sekolah MTs, MA 
dan SMA YAD ini, telah dihari 
oleh Balai Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat, Dinas Pendidikan 
Kota Sukabumi, Pengadilan 
Agama Kota Sukabumi dan 
Kementerian Agama Kota 
Sukabumi.

MENDADAK: 
Pemilik yayasan, Adnan menyerahkan 
kunci pintu YAD kepada pengurus 
hariannya, kemarin (12/10).

Nyanyi Solo Menantang 
BERSOLO vocal adalah kegemaran Nurhaliza 

dalam bernyanyi. Menurutnya, ada tantangan 
tersendiri saat ia bernyanyi sendiri. Berbagai 
pengelolaan teknik vocal, penguasaan panggung 
itu menjadi tanggung jawab diri sendiri.

“Keberhasilan penyampaian sebuah lagu kena 
atau tidaknya di hati pemirsa, itu tanggung jawab 
kita, dengan itu kita akan dikenal karena mempu-
nyai ciri khas,” akunya sambil mengurai senyum.

B u a h keseriusannya dalam bersolo 
vocal pun tak sia-sia, ber-

bagai ajang pun pernah 
dilaluinya. Meskipun 

alice mengaku tak 
terlalu serius 

menggeluti 
bidang terse-
but.

N a m u n 
i a  j u g a 
s e m p a t 
menyabet 

juara dalam 
lomba solo vocal 

di sukabumi. 
“Terkadang aku 

mengisi sebuah acara 
seremony dan perayaan 

lainnya,” terang gadis ber-
paras cantik itu mengurai 
senyum.(cr11.s)

y
vocal pun tak sia-sia, b

bagai ajang pun pern
dilaluinya. Meskip

alice mengaku 
terlalu ser
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menyab
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di sukabumi.
“Terkadang a

mengisi sebuah ac
seremony dan peraya

lainnya,” terang gadis b
paras cantik itu mengu
senyum.(cr11.s)
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 “Dalam kegiatan ini, untuk 
menjelaskan bahwa, yayas-
an yang sebenarnya adalah 
yayasan secara prosedural 
adalah yayasan yang dip-
impin oleh saya. Untuk itu, 
saya lakukan penyerahan 
kunci secara sombolis. Hal 
ini, kami lakukan tidak serta 
merta tanpa alasan yang jelas. 
Saya lakukan ini berdasarkan 
keputusan dari pengadilan 
agama. Bahwa, sejak eksekusi 
pada 2013 bangunan sekokah 
ini harus dipegang oleh saya 
selalu ketua yayasan. Namun, 
karena ada pembangkangan 
dari terdakwa, sehingga wak-
tunya semakin lama sampai 
saat ini,” jelas Adan kepada Ra-
dar Sukabumi, Kamis (12/10).

 Sejak 2013 lahan YAD yang 
memiliki luas sekitar 2.730 
meter ini, ia mengaku sudah 
seharusnya dipegang oleh 
dirinya. Namun, karena Jam-
aludin yang merupakan ketua 
yayasan tersebut, sebelumnya 
tidak dapat menerima sehing-
ga memakan waktu cukup 
lama. Adnan menyerahkan 
kunci tersebut keapda Charli 

sebagai perwakilan Adnan. 
Dia saya beri tugas sebagai 
pelaksana harian di YAD un-
tuk mengontrol semua kinerja 
kepala sekolah. Jadi rutinitas-
nya ini, semua keperluan 
sekolah nantinya akan sama 
Pak Charli. Saya berharap se-
luruh guru dan kepala sekolah 
dapat secara bersama-sama 
menerima kenyataan sesuai 
dengan hukum dan keuputu-
san dari mahkamah agung,” 
imbuhnya.

 Masih di tempat yang sama, 
Kasi Pengawasan Pendidikan 
Balai Wilayah III Jawa Barat, 
Asep Burdah menjelaskan, 
kehadirannya ini telah mengi-
kuti sesuai dengan aturan 
yang berlaku dan berdasarkan 
aturan yang dikeluarkan oleh 
pengadilan agama. Bahwa 
yayasan ini, telah dipimpin 
oleh Adnan setelah dilakukan 
eksekusi pada beberapa ta-
hun silam.   “Kalau bisa demi 
keberlangsungan pendidikan, 
apalagi siswa beserta gurunya 
sudah ada, maka setelah nanti 
ada keputusan dari Penga-
dilan Negeri Sukabumi, saya 
harapkan pendidikan di YAD 
ini tetap berlangsung. Karena 

merupakan keputusan dari 
pengadilan. Untuk itu, jangan 
sampai ada lagi kericuhan dan 
di harapan lembaga ini, lebih 
maju lagi,” bebernya.

 Sementara itu, Kepala MTs 
YAD, Junaedi menjelaskan, ia 
mengaku kaget atas kedatan-
gan Adnan yang didampingi 
para pejabat tersebut. Sebab, 
ia beserta para kepala sekolah 
dan guru lainnya tidak di-
beritahu akan adanya kegiatan 
penyerahan kunci yayasan 
secara simbolis tersebut. 

 “Kedatangan mereka ke sini 
saya menjadi bingung, kare-
na tidak ada pemberitahuan 
awalnya. Kalau Pak Adnan 
berprilaku profesional seha-
rusnya ada pemberitahuan 
dahulu. Ya, jangan seperti saat 
ini, datang secara tiba-tiba,” 
jelasnya.

 Terlebih dirinya meni-
lai,  perkara tersebut bukan 
merupakan hal sepele bagi 
lembaga pendidikan yang 
harus menentukan nasib pen-
didikan yang berada di bawah 
naungan YAD ini.  “Saya bukan 
berarti ingin melawan hukum, 
tetapi saya ingin mendapatkan 
kepastian karena saya bukan 

ahli hukum. Apalagi waktu di 
Pengadilan Negeri Sukabumi 
saat ini, sedang berlangsung 
proses persidangan dan be-
lum ada keputusan. Namun, 
kenapa bangunan ini telah 
diambil alih oleh Pak Adnan 
yang melaporkan terdakwa. 
Ya, waktu penyerahan kunci 
secara simbolis dengan kepala 
sekolah, dia mengaku sudah 
memiliki keputusan yang in-
gkrah terkait kepengurusan 
YAD yang berhak,” cetusnya.

 Menurut Junaedi, Adnan 
yang telah mengeksekusi la-
han YAD pada 2013, telah me-
megang akta notarisnya pada 
tahun 2011. Sementata sepen-
getahuan dirinya, bahwa akta 
notaris dari pembuat akta 
tersebut, tidak ada kaitanya 
dengan tahun 1965 dengan 
nama yayasan yang asli dari 
awal pendirian lembaga atas 
nama Sobirudin. 

 “Bahkan saat ditanya oleh 
majelis hakim dalam persi-
dangan di Pengadilan Negeri 
Sukabumi, bahwa yang mem-
buat akta noraris pada 2011 itu 
telah berdiri sendiri. Hanya 
saja namanya ada kesamaan,” 
pungkasnya. (cr13/t)

YAD Dipindahtangankan

Fahmi Bantu Slamet 
Pemilik Rumah Rubuh

S U K A B U M I  -  Wa j a h 
semringah terlihat dari raut 
wajah Selamet (38). Pemilik 
rumah rubuh di Jalan Situ-
awi Pasir RT 01/11 Kelura-
han Karang Tengah, Keca-
matan Gunungpuyuh Kota 
Sukabumi ini mengaku di 
datangi oleh Wakil Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi 
serta sekaligus memberikan 
bantuan untuk perbaikan 
rumahnya, Rabu (11/10).

 Dari informasi yang di-
peroleh Radar Sukabumi, 
rumah milik Slamet yang 
berukuran 9x5 meter persegi 
itu, rubuh dibagian atapnya 
sekitar delapan bulan yang 
lalu. Selama ini, dirinya 
terpaksa menutupi atap 
rumahnya yang dihuni oleh 
lima orang itu depan ter-
pal. Lantaran, keterbatasan 
modal tidak mampu mem-

bangun kembali rumah yang 
rubuh miliknya itu. 

“Iya, kemarin (Rabu, red) 
saya mengunjungi kedia-
man Pak Slamet. Karena, 
kondisi rumahnya sangat 
parah jika dibandingkan 
dengan yang lain, tidak 
beratap genting. Atapnya, 
pake terpal,” ungkap Fahmi 
kepada Radar Sukabumi, 
Kamis (12/10).

 Menurut Fahmi, masalah 
Rumah Tidak Layak Huni 
(Rutilahu) di wilayah yang 
dipimpinnya itu, sampai 
sekarang menjadi masalah 
yang krusial. Pasalnya, jum-
lah Rutilahu sampai saat ini 
cukup lumayan banyak.

“Insallah, masalah ini ke 
depannya bisa dituntaskan 
oleh kita (Pemkot, red), baik 
menggunakan anggaran 
pemerintah pusat, provinsi 

ataupun swasta. Tapi yang 
jelas masalah ini harus di-
tuntaskan,” terangnya.

 Fahmi mengaku, saat 
d i r i n y a  m e n g u n j u n g i 
rumah milik Slamet yang 
berprofesi sebagai pedagang 
makanan papeda itu, dirinya 
mendapatkan informasi 
bahwasanya Pak Salmet per-
nah mendapatkan bantuan 
dari organisasi kepemudaan 
berupa material bangunan 
yang sudah digunakan oleh 
dirinya tersebut.

“Langkah ini (Kepedulian, 
red) bisa menjadi solusi, 
jika dilakukan bersama-
sama. Soalnya, masalah so-
sial juga dapat diselesaikan 
dengan bergotong royong. 
Ditambah, kepedulian dari 
masyarakat sangat mem-
bantu perentasan Rutilahu,” 
akunya. (Cr5).

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

PERHATIAN: Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat mengunjungi Rutilahu milik Selamet (38) warga Kampung 
Situawi Pasir RT 01/11 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.

Viral, Pelajar Tawuran 
Diperiksa

SUKABUMI -Aksi perkela-
hian antar pelajar SMPN 6 
Kota Sukabumi dengan SMP 
Muhammadiyah Kota Suka-
bumi, yang sempat membuat 
viral di media sosial (medsos) 
setelah di fosting melalui akun 
facebook dan diunggah di You 
Tube pada beberapa waktu 
lalu. Informasi yang dihim-
pun, video aksi perkelahian 
yang berdurasi sekitar 30 de-
tik ini, diunggah di medsos 
dan telah menyita perhatian 
publik.

 Kepala SMP 6 Kota Suka-
bumi, Adis Mulyana men-
gatakan, pada Rabu (11/10) 
sekitar pukul 08.30 WIB di 
SMP Negeri 6 Kota Sukabu-
mi, telah didapat informasi 
terkait perkelahian pelajar 
SMP Negeri 6 Kota Sukabumi 
dengan SMP Muhammadi-
yah Kota Sukabumi. “Perma-
salahan tersebut merupakan 
siswa SMPN 6 Kota Sukabu-
mi disuruh untuk berkelahi 
lawan satu persatu dengan 
siswa di SMP Muhammadi-
yah Kota Sukabumi. Jadi, 
siswa ini bukan tawuran tapi 
mereka itu seperti, seolah-
olah meniru yang ada di 
televisi. Dugaan sementara, 
aksi perkelahian dua an-
tar sekolah ini, ada orang 
luar sekolah yang terlibat di 
dalamnya. 

 “Katanya sih alumni yang 
mengadukan mereka. Satu 
dari alumni SMPN 6 Kota 
Sukabumi dan satu lagi dari 
SMP Muhammadiyah,” jelas 
Adis saat disambangi Radar 
Sukabumi di Gedug SMPN 6 
Kota Sukabumi di Jalan Pel-
da Suryanta No 4 Kelurahan 
Nanggeleng, Kecamatan Cita-
miang, Kamis (12/10).

 Kejadian tersebut, sam-
bung Adis, pertama diketa-
hui berawal dari bukti video 
perkelahian antara SMP Neg-
eri 6 Kota Sukabumi dengan 
SMP Muhammadiyah Kota 
Sukabumi yang didapati oleh 
salah satu guru di SMP Negeri 
6 Kota Sukabumi. “Awalnya 
saya tidak tahu peristiwa ini. 
Namun, setelah ada laporan 
dan guru TU. Katanya, siswa 
kita viral dimedsos. Setelah 
itu, kemarin ada dari pihak 

kepolisian yang datang kesini 
kurang lebih ada 15 orang, un-
tuk mempertanyakan terkait 
perkelahian pelajar yang viral 
di media sosial,” ujarnya.

 Lebih lanjut ia menjelas-
kan, video perkelahian yang 
terjadi pada Jum’at (*22/9) 
di Kebon Jengkol, Cijang-
kar, Kelurahan Nanggeleng, 
Kecamatan Citamiang ini,  
pengakuan pihak sekolah, 
terjadi saat waktu istirahat 
sekira pukul 12.30 WIB. “Jadi 
kejadiannya setelah Dzuhur, 
mereka ada yang jemput, 
oleh alumni. Setelah itu, 
mereka diajak ke suatu tem-
pat tanpa ada pemaksaan 
lalu, berkelahi antar seko-
lah dengan satu lawan satu. 
Jadi aksi ini, merupakan 
kemauan mereka. Disuruh 
pura-pura berkelahi. Katanya 
ingin disebut jagoan. Ya, ada 
sekitar enam siswa yang 
berkelahi dari SMPN 6 Kota 
Sukabumi dan enam siswa 
dari SMP Muhammadiyah 
Kota Sukabumi,” bebernya.

 Sementara itu, Kapolsek 
Citamiang, AKP Wahyudi 
membenarkan, bahwa ad-
anya peristiwa perkelahian 
antar pelajar yang telah viral 
setelah diunggah di med-
sos. Aksi perkelahian antar 
siswa SMPN 6 Kota Sukabumi 
dengan siswa SMP Muham-
madiyah Kota Sukabumi ini, 
sudah dilakukan pemeriksaan 
terhadap sekolah. Namun, 
waktu kemarin juga perkaran-
ya sudah kami limpahkan ke 
Resort Kriminal (Reskrim) 
Porles Sukabumi Kota. Untuk 
masalah lebih jelasnya, pelajar 

belum mengetahui, karena 
masalah ini, sudah ditangani 
oleh Polsek Citamiang akan 
terus membantu terkait pen-
anganannya saja. Jadi kalau 
mau minta statmen untuk 
pemberitaan, harus langsung 
ke Polres, karena kami tidak 
memiliki kewenangan tanpa 
izin dari atasan,” imbuhnya.

 Sementara itu, ketika 
wartawan Radar Sukabumi 
hendak melakukan konfi rmasi 
kepada Satreskrim Polres Suk-
abumi Kota, tampak puluhan 
pelajar dari dua sekokah yang 
berbeda itu, berdatangan den-
gan didampingi para orang-
tuanya dan guru sekolahnya 
masing-masing. 

 Saat ini, kami belum bisa 
memberikan statmen, karena 
perkaranya masih dilakukan 
pemeriksaan lebih dalam,” 
pungkasnya. 

 Di tempat berbeda, Anggota 
DPRD Kota Sukabumi terlihat 
“berang”. Bahkan, lembaga 
legislatif itu berencana bakal 
memanggil kedua lembaga 
pendidikan tersebut dan Di-
nas Pendidikan dan Kebuday-
aan (P dan K) Kota Sukabumi. 

 “Ini perilaku yang tidak ber-
moral. Kejadian ini, tidak bisa 
ditoleril,” ungkap Ketua Komi-
si III DPRD Kota Sukabumi, 
Gagan Rachman Suparman 
kepada Radar Sukabumi, Ka-
mis (12/10).

 Menurut Gagan, ia meni-
lai kejadian tersebut telah 
mencoreng dunia pendidikan 
di wilayah Kota Sukabumi. 
Pasalnya, hal itu seharusnya 
tidak terjadi jika pengawasan 
dan pembinaan dilakukan 

dengan sangat baik oleh kedua 
lembaga pendidikan tersebut.

“Jujur, ini presdien buruk un-
tuk pendidikan kita. Karena, 
perilaku tauran sudah menja-
lan ke anak SMP. Sebagi mitra 
dari dunia pendidikan, kami 
(Komisi III, red) akan minta 
penjelasannya,” terangnya.

 Untuk pihak sekolah yang 
siswanya terlibat tauran itu, 
lanjut Bah Gagan, dirinya 
mengharapkan pihak sekolah 
untuk segera mengambil tin-
dakan di internalnya masing-
masing. Pasalnya, kejaian ini 
jangan sampai terjadi kembali 
di dua sekolah itu. “Panggil 
kedua orang tuanya masing-
masing dan juga siswanya. Bila 
perlu, alumni kedua sekolah 
yang terlibat juga dipanggil, 
kejadian ini harus tuntas,” 
ujarnya.

 Bah Gagan mengaku, dirin-
ya sangat menyangkan tin-
dak lanjut dari pihak Dinas 
P dan K yang dinilai lambat 
oleh dirinya. Bahkan, hingga 
sampai saat ini intansi yang 
mengurusi dunia pendidikan 
dan yang menaungi lembaga 
pendidikan itu belum mem-
berikan penjelasan kepada 
jajarannya. “Ya harsunya 
kan lebih dulu memberi-
kan penjelasan pada kami 
(Komisi III, red), setelah 
kejadian duel itu. Tapi kan 
tidak dialkukan. Jadi, kita 
akan panggil,” tegasnya.

 Sementara itu, kejadi-
an tawuran atau duel an-
tar siswa ini juga menjadi 
perhatian yang serius dari 
Sekretaris Daerah Kota 
Sukabumi, Hanafie Zain. 
Menurutnya, dirinya sangat 
menyayangkan kedian yang 
mencoreng duani pendidi-
kan di wilayah yang dipim-
pinnya tersebut. 

“Seharusnya, kejadian ini 
tidak terjadi ya. Tapi, nasi su-
dah menjadi bubur. Kedepan, 
bagimana kejaian ini tidak 
kembali terjadi. Saya harap-
kan, pihak sekolah dapat 
memberikan pembinaan 
dengan sebaik-baiknya dan 
pihak orang tua disekolah 
manapun dapat ikut menga-
wasi perilaku anak-anaknya,” 
terangnya. (cr13/Cr5/t)
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DIGELANDANG: Dua orang alumni yang diduga menjadi provokator dalam 
aksi perkelahian pelajar, dibawa polisi untuk dimintai keterangan.

Tim Percepatan Keuangan Dibentuk
SUKABUMI--Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Kantor Re-
gional Jawa Barat bersama 
pemerintah daerah Kota Suk-
abumi bekerja sama dalam 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dengan 
membentuk Tim Percepa-
tan Akses Keuangan Daerah 
(TPAKD).

 Walikota Sukabumi, M 
Muraz menyebutkan, ses-
uai arahan presiden yang 
mengharuskan setiap daerah  
membentuk tim percepatan 
akses keuangan. Makanya 
sebagai pemerintah, ia tak 
mau kewajiban terlebih hal 
itu merupakan kewajiban 
yang harus dilaksanakan. 

 “Jadi,  seluruh proses pelay-
anan keuangan di daerah. 
Baik melalui perbankan mau-
pun industri jasa keuangan 
dapat dengan mudah diakses 
oleh masyarakat. Seperti in-
formasi bagaimana cara men-
gakses keuangan perbankan 
serta cara investasi yang 
benar,” akunya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (12/10).

 Lantaran pada realitanya, 
saat ini masih banyak ma-
syarakat Sukabumi  yang 
mengikuti investasi investasi 

bodong. Sehingga pada  akh-
irnya merugikan diri sendiri.

 “Ini tugas kita semua untuk 
memberikan informasi ke-
pada masyarakat yang butuh 
pendanaan dari bank supaya 
diberi cara mengakses yang 
benar dan baik,” terangnya.

 Dengan adanya TPAKD 
tersebut, muraz berharap bisa 
meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap literasi 
perbankan serta memper-
mudah akses pelayanan per-
bankan di daerah.

 “Misalnya, tidak semua ma-
syarakat tahu bagaimana cara 
mengajukan pinjaman Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) yang 
benar dan bagaimana cara 
berinvestasi yang benar. Kare-
na sasarannya UMKM dan 
pedagang pasar,” tuturnya.

 Sementara itu, kepala OJK 
Regional 2 Jawa Barat, Sar-
wono mengungkapkan hasil 
survey yang dilakukannya. 
Tingkat literasi Kota Suka-
bumi hanya mencapai 38 
persen. Artinya, dari 100 
orang yang disurvey . Hanya 
38 orang yang paham men-
genai produk jasa keuangan.

 “Kalau yang menggunakan 
atau memiliki produk jasa 

keuangan itu mencapai 68 
persen. Tapi, bila dibanding-
kan lagi. Dari 68 orang terse-
but, ternyata hanya 38 orang 
yang paham. Berarti, banyak 
orang yang punya atau mem-
beli produk jasa keuangan 
tetapi tidak paham tujuan dan 
resikonya,”tandasnya. 

 Produk bisnis dari jasa 
keuangan, kata Sarwo, kita 
pantau tiap daerah seluruh 
Indonesia. Seperti di Suka-
bumi, kita pantau tingkat lit-
erasi dan inklusinya.  Karena 
tingkat literasi dan inklusi 
itu berbanding lurus dengan 
akses. 

 “Kalau rendah tingkat lit-
erasi dan inklusinya, berarti 
rendah aksesnya,” paparnya. 

 Jadi, salah satu solusi menin-
gkatkan inklusi keuangan yakni 
memberikan pemahaman ke-
pada masyarakat. “Sebab, kalau 
masyarakat sudah paham. 
Otomatis,  nanti akan menim-
bulkan permintaan. Karena 
jadi tahu, oh ternyata ada KUR, 
tabungan, deposito serta fasili-
tas kredit mikro dari bank. Jadi, 
kalau masyarakat tahu produk 
jasa keuangan, maka bank pun 
akan bertambah nasabahnya,” 
tutupnya. (cr11/d)

Angkutan Online Diancam  
SUKABUMI--Kepala Di-

nas  Dinas Perhubungan (Di-
shub) Kota Sukabumi, Abdul 
Rachman menyebut akan 
melarang operasi kendaraan 
angkutan berbasis online. Na-
mun, hal itu akan dilakukan 
jika surat Walikota Sukabumi 
tidak diindahkan oleh para 
pengusaha angkutan daring 
tersebut. 

 “Tidak menutup kemungki-
nan kita juga akan melarang 
angkutan online untuk berop-
erasi tanpa harus menunggu 
satu tahun,” janji Abdul kepa-
da Radar Sukabumi, kemarin 
(12/10).

 Sebab, selama ini angkutan 
online belum melaksanakan 
ketentuan yang terkandung 
dalam surat walikota tersebut. 

Padahal sudah jelas, Pemkot 
Sukabumi melalui surat wa-
likota itu memberikan dead-
line (batas waktu) dalam se-
tahun kepada pengusaha an-
gkutan online untuk berkoor-
dinasi dan komunikasi dengan 
angkutan konvensional.

 “Semua sudah jelas, tinggal 
ditindaklanjuti oleh pengusa-
ha angkutan onlinenya ter-
masuk melengkapi izin yang 
telah ditetapkan,” ucapnya.

 Sementara itu, Pengusaha 
angkutan online, Aris Mu-
nandar mengaku prihatin atas 
pelarangan tersebut. Apalagi 
Ayojek merupakan satu-sa-
tunya aplikasi online karya 
putra daerah Jawa Barat. Se-
bagai pengusaha angkutan 
berbasis online, dirinya pun 

mempunyai tanggung jawab 
dalam menjaga kondusifi tas 
di wilayah operasional. 

 “Kalau mau dilarang dan 
dibekukan ya harus tegas dan 
adil. Jangan sampai aturan 
larangan yang dibuat hanya 
untuk euforia sesaat,” ung-
kapnya.

 Bahkan saat ini, kata Aris, 
masyarakat seperti diadu 
domba antara user, driver 
transportasi online dan kon-
vensional. Apalagi tidak ada 
ketegasan dari pemerintah, 
sehingga ia memprediksi 
bisa memungkinkan adanya 
gesekan horizontal di ma-
syarakat.

  Selama ini, perusahaannya 
tersebut selalu mengikuti 
anjuran pemerintah. Bahkan 

ketika ada larangan angku-
tan online, dirinya langsung 
mengintruksikan driver untuk 
tidak memakai atribut. 

 “Kami juga langsung 
menunda perekrutan driver 
sebagai bukti kami mengi-
kuti aturan pemerintah,” ter-
anngya.

 Oleh karena itu, dia memin-
ta ketegasan dari pemerintah. 
Sehingga tidak merugikan 
sebelah pihak. 

“Contoh saja, ketika ada 
larangan, kami langsung ber-
henti merekrut driver. Sedan-
gkan perusahaan angkutan 
online lain malah gencar mer-
ekrut drivernya. Jadi aturan 
pemerintah bisa mandul, 
kalau tidak tegas seperti saat 
ini,” tutupnya. (cr11/d)



SUKABUMI -- SMK 1 Mu-
hammadiayah Kota Sukabumi 
berupaya menggenjot para 
pelajar agar bisa membaca 
Alquran. Pasalnya, saat ini tak 
dipungkiri masih banyak yang 
masih buta aksara terhadap 
Alquran. Hal ini menjadikan 
acuan pihak sekolah untuk 
menindaklanjuti dengan cara 
berkoordinasi antara guru dan 
orang tua pelajar.

 Wakasek Kesiswaan SMK 1 
Muahammadiyah, Dadang Hi-
dayat mengatakan, pihaknya 
sudah melakukan koordinasi 
dengan orang tua pelajar un-
tuk memberikan pembinaan 
lebih terhadap anak didik yang 
belum hafal aksara Alquran. 
“Dari jumlah 536 pelajar se-
banyak lima persennya belum 

bisa membaca Alquran. Dibu-
tuhkan pembinaan secara 
komperhensif, terukur dan 
berkesinambungan, “ kata 
Dadang kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (12/10).

 Untuk itu, pihaknya mewa-

jibkan bagi pelajar yang belum 
bisa membaca agar mengikuti 
Ektrakulikuler (Eskul) Baca 
Tulis Quran (BTQ). Tak hanya 
itu, setiap pagi para pelajar di-
wajibkan untuk belajar mem-
baca Alquran selama 15 menit 

sebelum memasuki proses 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM). “Hal ini merupakan 
langkah kami dalam mendidik 
siswa untuk bisa hafal aksara,” 
ucapnya.

 Dadang menambahkan, 

para guru dan orang tua 
pelajar dituntut untuk ikut 
melakukan upaya dalam 
meningkatkan pemahaman 
Alquran. Dimana, bukan 
hanya tidak bisa membaca 
dan menulis, akan tetapi 
ada sebagian peserta didik 
yang masih belum mengenal 
huruf arab. “Sebab itu, saat 
ini kami lebih banyak praktek 
dari pada memberikan ma-
teri agar para pelajar cepat 
bisa membaca dan menulis 
alquran,” tuturnya.

 Kedepan sambung dia, 
berencana akan mewajibkan 
para pelajar untuk bisa memb-
aca Alquran. Selain itu, peserta 
didik juga diharuskan untuk 
bisa menggali dan mendalami 
keagamaan. 

“Mayoritas, yang belum bisa 
membaca itu di kelas satu. Un-
tuk kelas dua dan tiga Alham-
dulillah sudah bisa mem-
baca. Kami terus melakukan 
pembimbingan terhadap 
mereka dan berkomunikasi 
dengan orang tuanya,” pung-
kasnya. (Cr16/t)
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YANG DISOROT

KEGIATAN

LDK Al-Fikr Wadahi Diskusi Mahasiswa

SMK 1 Muhammadiyah 
Tingkatkan Ilmu Keagamaan

S U K A B U M I  - -  R a t u s a n 
mahasiswa STIE PGRI Suka-
bumi mengikuti  Stadium 
General LDK Camp yang di-
pusatkan di Aula STIE PGRI 
Sukabumi, kemarin (12/10). 
Hal itu dilakukan guna me-
wadahi diskusi para maha-
siswa terkait perannya di 
era kontemporer. Sehingga, 
mampu mengoptimalkan 
sebagai  calon akademisi 
untuk dapat memberikan 
kontribusi positif terhadap 
kampus, masyarakat dan 
negara. 

 Ketua Departemen Ka-

derisasi Unit Kegiatan Ma-
hasiswa (UKM) Lembaga 
Dakwah Kampus (LDK) Al-
Fikr, Oksa Bachtiar Camsyah 
mengatakan, peran maha-
siswa sangat penting dalam 
pembangunan suatu daerah, 
sebab mahasiswa memiliki 
peran strategis sebagai agen 
perubahan sosial, ekonomi 
dan politik. Dengan demiki-
an, melalui kegitan Kaderisa-
si UKM, diharapkan muncul 
gagasan-gagasan baru dan 
sikap kritis serta progresif 
dari para mahasiswa. “Su-
dah menjadi kewajiban bagi 

setiap mahasiswa dalam 
memperjuangkan pemban-
gunan bangsa, bahwa dari 
dahulu sampai sekarang 
mahasiswa dan pemuda se-
lalu menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari unsur 
pelaku perubahan di negeri 
ini,” tuturnya.

 Ditambahkan dia, Maha-
siswa harus berkontribusi  
positif dan memberi warna 
terhadap dinamika perkem-
b a n ga n  d a n  p e m b a n g u -
nan bangsa dan negara ini. 
“Dalam proses  pemban-
gunan bangsa, mahasiswa 

dan pemuda merupakan 
kekuatan moral ,  kontrol 
sosial, dan agen perubahan 
sebagai per wujudan dari 
fungsi, peran, karakteristik, 
dan kedudukannya yang 
strategis dalam pembangu-
nan nasional,” tambahnya.

 S e m e n t a ra  i t u ,  d a l a m 
a c a r a  y a n g  s u d a h  m e n -
jadi agenda rutinan terse-
but,  turut dihadiri  Wakil 
Walikota Achmad Fahmi. 
Dalam sambutannya, Fah-
mi mengapresiasi kegiatan 
positif yang diadakan UKM 
LDK Al-Fikr tersebut. Sebab 

sambung Fahmi,  dengan 
adanya kegiatan ini  bisa 
menampung semua aspirasi 
para maha siswa dan mem-
buka wawasan tentang ke-
wajiban mahasiswa yang 
harus diimplementasikan. 
“Mahasiswa itu harus me-
miliki semangat tauhid yang 
lebih kuat dibanding yang 
bukan mahasiswa.  Kare-
na pergerakan mahasiswa 
bukan hanya berdasarkan 
sosial kemasyarakatan saja 
tetapi mahasiswa harus bisa 
menjadi agent of change,” 
katanya. (cr16/t)
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MOTIVASI: Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi saat memberikan sambutan dalam acara Stadium General LDK Camp yang dipusatkan di Aula STIE PGRI Sukabumi, kemarin (12/10). 
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JALIN KOMUNIKASI: Wakasek Kesiswaan SMK Muahammadiyah, Dadang Hidayat melakukan komunikasi bersama 
sejumlah pelajar dan guru.

Hanya 
Lima Persen 
Pelajar Belum 
Bisa Mengaji

Lima Juta Lebih 
Anak Belajar di 
Sekolah Rusak

 ADA 190 ribu lebih ruang belajar yang rusak 
berat dan sedang. Artinya kalau dalam satu 
ruang ada 30 orang siswa, maka sekitar 5,7 juta 
anak belajar di ruang belajar yang rusak sedang 
dan berat. 

 Ini berisiko, kalau ruang belajar itu runtuh 
dan terancam adalah jiwa para anak didik. 
Demikian dikatakan anggota Komisi X DPR 
Dadang Rusdiana, di Jakarta, belum lama ini. 
“Anggaran yang terbatas menjadi kendalanya. 
Di 2017, anggaran pendapatan dan belanja 
negara (APBN) yang bisa memperbaiki 39.918 
ruang kelas. Sedangkan di 2018 direncanakan 
hanya bisa diperbaiki sekitar 20.640 ruang kelas. 

 Dalam hal ini diperlukan kebijakan khusus 
yang bukan hanya ditangani kementerian. 
Presiden perlu mengeluarkan Inpres untuk 
mengatasi persoalan ini. Kalau perlu dorong 
fi hak swasta untuk ikut menuntaskan masalah 
ini,” jelas Dadang.

 Tahun 80-an banyak sekolah yang dibangun 
dengan Inpres dan itu mampu meningkatkan 
akses anak desa untuk mendapatkan pendidi-
kan di sekolah yang dekat dengan rumah. “In-
pres yg sekarang kita butuhkan untuk menga-
tasi ruang belajar yang rusak,” tutupnya. (rmn)

AS tawarkan Program ‘Community College’
JAKARTA--  Pusat bimbin-

gan untuk persiapan studi di 
Amerika Serikat, Educatio-
nUSA, menyelenggarakan 
pameran pendidikan khusus 
perguruan tinggi dua tahun 
(community college) di Ja-
karta, belum lama ini.

 Kegiatan yang diikuti oleh 
16 perguruan tinggi terse-
but menawarkan beberapa 
keunggulan diantaranya bi-
aya kuliah yang lebih murah 
dibanding pendidikan stra-
ta-1 empat tahun, banyak 
jurusan di bidang akademik 
yang mutakhir, dan menja-
min proses transisi yang mu-
lus bagi mahasiswa untuk 
melanjutkan ke universitas. 
“Pertukaran pendidikan 
adalah bagian penting dari 
hubungan AS dan Indone-

sia, dengan membantu lebih 
banyak siswa Indonesia be-
lajar di AS ini akan men-
jembatani hubungan yang 
semakin kuat antara kedua 
masyarakat kita,” kata Duta 
Besar AS untuk Indonesia 
Joseph R Donovan di sela-
sela pameran pendidikan 
tersebut.

 Tiga dari 16 perwakilan 
perguruan tinggi dua tahun 
diketahui memiliki ratusan 
siswa yang berasal dari In-
donesia. Ini membuktikan 
bahwa program ini telah 
dikenal oleh masyarakat 
Indonesia, meskipun belum 
secara luas.

 Edmonds Community 
College, misalnya, selama 
20 tahun terakhir telah men-
didik sekitar 200 siswa asal 

Indonesia setiap tahunnya-
--atau sekitar 10 persen dari 
total jumlah siswa interna-
sional yang diterima setiap 
tahun.

 Sekolah yang berlokasi 
di Seattle, Washington, ini 
tidak hanya menawarkan 
biaya studi yang lebih ter-
jangkau tetapi juga layanan 
konseling individu untuk 
mempersiapkan setiap siswa 
menuju universitas yang 
diinginkan. Pada tahun per-
tama sekolah, siswa akan 
mempelajari persyaratan 
pendidikan umum seperti 
bahasa Inggris, matematika, 
ilmu humaniora, dan sains.

 Baru pada tahun kedua 
siswa akan mempelajari 
bidang-bidang spesifi k ses-
uai dengan jurusan yang 

akan mereka ambil saat 
melanjutkan ke universitas. 
Dengan biaya 19 ribu do-
lar AS per tahun, Edmonds 
Community College mam-
pu mentransfer lulusannya 
ke universitas-universitas 
top seperti University of 
California, Berkeley dan 
University of Washington, 
untuk menjalani dua ta-
hun tambahan masa kuliah 
sebelum mendapat gelar 
strata-1 (bachelor). “Dari 
segi biaya kami sangat kom-
petitif karena kalau langsung 
mengambil program strata-1 
di UC Berkeley misalnya, 
setiap tahun anda harus 
membayar sekitar 60 ribu 
dolar AS,” ujar perwakilan 
dari Edmonds Community 
College Th alia Saplad.(net)
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Ilustrasi. 

Kompetisi Tingkat 
Penggalang Siap Digelar

JAKARTA-- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 
menggelar kompetisi Pramuka kasta tertinggi un-
tuk tingkat Penggalang yaitu Lomba Tingkat Lima 
(LT-V) Gerakan Pramuka, bertema 'Persaudaraan, 
Mandiri, Prestasi'. "Lebih dari sekadar kompetisi, 
LT-V ini mempertemukan anak-anak muda ter-
baik di Indonesia dengan tujuan meningkatkan 
interaksi di antara mereka, mendorong kerja 
sama, sehingga meningkatkan peran Pramuka 
sebagai kader Pancasila dan perekat NKRI," kata 
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Ad-
hyaksa Dault, belum lama ini.

 Secara tingkatan perkembangan kepribadian 
anggotanya, Pramuka dibagi menjadi beberapa 
tingkat, yaitu Siaga, Penggalang, Penegak, Pan-
dega, dan Pembina. Dalam jumpa persnya di 
Jakarta, Kamis, dia mengatakan, lewat LT-V, adik-
adik Pramuka langsung belajar dan mempraktek-
kan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti 
musyawarah, gotong-royong, belajar mendengar, 
belajar menyampaikan pendapat, menjadikan 
perbedaan sebagai kekuatan dan lainnya.

 Menurut dia, nilai-nilai luhur tersebut bukan 
hanya teori tapi langsung dipraktekkan di la-
pangan. LT-V memiliki kekhasan tersendiri yaitu 
sarat akan nilai-nilai pendidikan. Juara bukan 
tujuan utama, melainkan proses dan nilai-nilai 
persaudaraan yang lebih dikedepankan. 

 LT-V sendiri akan diadakan Kwarnas Gerakan 
Pramuka pada 22-28 Oktober 2017 di Bumi 
Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta. LT-V 
dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Peserta kegiatan itu adalah Pramuka Penggalang 
yang tergabung dalam satu regu, baik regu putra 
maupun regu putri dengan usia 11-15 tahun. 
Seperti kegiatan Gerakan Pramuka lainnya yang 
di luar ruangan, LT-V dilaksanakan dengan cara 
rekreatif, kreatif, edukatif dan kompetitif.(net)

IST 

PERLOMBAAN: Sejumlah anggota gerakan Pramuka 
saat mengikuti perlombaan. 
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Polres Karawang Digugat Rp8 Miliar
KARAWANG - Delapan 

korban salah tangkap da-
lam kasus pembunuhan 
seorang pemuda di Desa 
Walahar, Klari bernama 
Sahrul Budiman, pada ta-
hun 2015 silam menggugat 
negara dalam hal ini Po-
lisi dan Jaksa untuk ganti 
rugi. Gugatan ini setelah 
Pengadilan menguatkan 
putusan bebas kedelapan 

orang yang dituduh pelaku 
tersebut.

 Yang menguatkan persi-
dangan saat itu, penyidik 
mengatakan bahwa kede-
lapan orang yang dituduh 
pelaku pembunuhan ini 
terekam CCTV Bendungan 
Walahar, namun setelah 
dilakukan pengecekan, ter-
nyata CCTV di sekitar Ben-
dungan Walahar semuanya 

dalam kondisi mati. "Selain 
itu berdasarkan hasil per-
sidangan tidak ditemukan 
sidik jari kedelapan orang 
ini dalam alat bukti yang 
dihadirkan seperti dalam 
obeng dan barang lain," 
ungkap Pengacara kedela-
pan korban salah tangkap, 
Aneng Winengsih,  usai 
menghadiri sidang gugatan 
di Pengadilan Negeri Kara-

wang, Kamis (12/10).
 Aneng menjelaskan, ke-

delapan kliennya tersebut 
merasa dirugikan akibat 
jadi korban salah tang-
kap. Kedelapan pemuda 
ini kemudian ditahan dan 
disangkakan melakukan 
p e r s e k o n g k o l a n  j a h a t 
menghabisi nyawa korban.

 Setelah dibuktikan di 
pengadilan, sangkaan itu 

tidak berdasar. 
Akhirnya kedelapan orang 

ini divonis bebas dan telah 
berkekuatan hukum tetap. 
Berdasarkan keterangan 
dari salah satu korban sa-
lah tangkap, FR mengata-
kan, selain dipaksa untuk 
mengakui telah melakukan 
pembunuhan, dia bersama 
rekannya disiksa oleh ok-
num polisi.

 Bentuk penyiksaan itu 
diantaranya dipukul de-
ngan menggunakan kunci 
roda. Akibatnya, kedelapan 
orang ini mengalami luka 
cukup parah. 

"Waktu itu saya dipaksa 
suruh ngaku. 

Padahal saya sudah bi-
lang tidak membunuh tapi 
mereka (polisi) tidak per-
caya," ungkap FR di depan 

Majlis Hakim.
 Sementara itu, kasus ter-

sebut akan terus berlanjut. 
Kuasa hukum korban sa-
lah tangkap berjanji akan 
mengawal kasus kliennya 
tersebut sampai tuntas. 
"Kami berharap ada kea-
dilan dalam kasus ini," ujar 
pengacara yang menge-
nakan kerudung tersebut. 
[nif ]

Golkar Wacanakan 
Regulasi Hansip

TASIKMALAYA - Anggota DPRD Kabupaten 
Tasikmalaya dari Fraksi Golkar Ery Purwanto 
mewacanakan regulasi untuk mengatur keber-
adaan Pertahanan Sipil (Hansip) di Kabupaten 
Tasikmalaya. Hal ini bermula dari keprihatinan 
melihat eksistensi Hansip yang luput dari per-
hatian.

 Ery melihat, bukan hanya masalah kesejahte-
raan maupun kesehatannya, regenerasi hansip 
sudah sangat sulit. Bahkan rata rata usia petugas 
Hansip diatas 50 tahun. "Anggota Hansip yang 
ada sangat loyal terhadap pengabdian dalam 
menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan 
masing masing. Mereka kerja tanpa di gaji bah-
kan seragam pun harus merogok dari kantong 
sendiri," kata dia, Rabu (11/10).

 Dimata Ery anggota Hansip kondisinya mem-
prihatinkan. Mereka dituntut untuk bekerja dan 
bertanggung jawab pada stabilitas keamanan 
dengan resiko tinggi. Tetapi resiko tinggi itu ti-
dak diikuti dengan upah atau penghargaan yang 
memadai. "Untuk itu diperlukan adanya regulasi 
mengenai pola pemberian honor, untuk besaran 
berapa yang harus diberikan nantinya disesu-
aikan dengan anggaran termasuk menerapkan 
standarnya," pungkasnya. [nif] 

100 Ribu Warga Bogor 
Tak Berakta Kelahiran

BOGOR - Sebanyak 90.737 warga Kota Bogor 
usia 0 sampai 18 tahun ternyata belum memi-
liki akta kelahiran. Kabid Penyajian Informasi, 
Administrasi, Kependudukan dan Pemanfaatan 
Data Disdukcapil Kota Bogor, Ari Setyaningsih, 
mengungkapkan angka tersebut tercatat pada 
semester pertama tahun 2017. "Ini merupakan 
data ini hingga bulan Juni, dan memang penda-
taannya baru usia 0 sampai 18 tahun," kata Ari.

 Ari menjelaskan bahwa, warga yang belum 
memiliki akta kelahiran terbanyak berada di 
wilayah Kecamatan Bogor Barat. "Sebanyak 
19.253 di Bogor Barat, dan yang paling sedikit 
itu di Bogor Tengah, ada 8.996 orang," ujarnya.

 Sejauh ini, imbuhnya, pihaknya telah mela-
kukan upaya mempercepat pembuatan akta 
kelahiran mulai dari sosialisasi hingga jemput 
bola. "Saat ini masih 69 persen, target itu sampai 
akhir tahun harus 85 persen," ungkapnya.

 Dia pun menjelaskan bahwa, dalam satu hari, 
pihaknya bisa mencetak akta kelahiran sebanyak 
150. Agar mencapai target, sambungnya, dalam 
satu hari mesti mencetak 400 akta. Sejauh ini, 
ujarnya, tidak ada kendala berarti dalam mence-
tak akta tersebut. "Paling kendala kita itu dimesin 
cetak, kadang servernya lemot, dan kalau itu 
terjadi dalam satu hari itu nyetak 100 akta saja 
sudah berat, lama," tandasnya. [nif]

SMP Satap Terancam Roboh
BANDUNG - SMP Satu Atap 

(Satap) di Desa Pasirmunjul 
Kecamatan Sukatani berada 
di lokasi rawan pergerak-
an tanah. Kondisi tersebut 
mengakibatkan KBM di seko-
lah tersebut teracam terhen-
ti. Khawatir bangunan yang 
rusak mengancam kesela-
matan para siswa, para Guru 
di sekolah tersebut terpaksa 
mengosongkan ruangan dari 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM). "Untuk menjaga ke-
selamatan siswa kami kita 
kosongkan ruangan serta 
melarang siswa mendekati 
dan  masuk keruangan be-
berapa kelas,'' kata Dudung 
Suherman, salah satu Guru 
di sekolah tersebut, Kamis 
(12/10).

 Menurutnya kondisi terse-
but dipengaruhi  dari kondisi 

tanah wilayah Desa Pasi-
munjul yang labil. Bahkan 
tahun lalu, dua ruangan 
disterilkan dari aktivitas sis-
wa lantaran mengalami ke-
retakan akibat longsor. "Tapi 
untungnya kemarin ada ban-
tuan dari Pemkab yaitu tem-
bok penahan tebing. Hanya 
saja untuk ruangan kelas 
belum mendapat bantuan 
katanya nanti tahun 2018 
dapat peremajaan ruangan,'' 
jelas Dudung.

 Pihak sekolah berharap, 
dapat segera mendapat ban-
tuan untuk perbaikan sarana 
belajar serta dapat mem-
bangun ruang kelas baru 
untuk para siswa. Pasalnya, 
dengan hanya memiliki 10 
ruang kelas yang ada Dudung 
mengaku, tidak cukup me-
nampung 442 siswa sekolah 

dasar. Apalagi sepuluh ruang 
kelas tersebut juga diguna-
kan untuk 268 siswa SMP. 
Alhasil para siswanya harus 

belajar secara berhimpitan, 
karena masih terbatasnya 
sarana ruang belajar. "Mu-
dah-mudahan saja tahun 

2018 bisa mendapat bantuan 
agar proses belajar mengajar 
bisa nyaman,'' demikian Du-
dung. [nif]

Tolak Klaim Ahli Waris, 
Manulife Terancam Disomasi

BANDUNG - Satu lagi per-
usahaan asuransi asing yang 
beroperasi di Indonesia ber-
potensi dijebloskan ke ranah 
hukum pidana atau perdata. 
Kali ini, PT Asuransi Jiwa 
Manulife Indonesia yang 
dianggap tidak bertanggung 
jawab menjalankan kewa-
jibannya terhadap nasa-
bah. Adalah Kantor Hukum 
Husendro & Rekan yang 
berkedudukan di Indonesia 
Stock Exchange Tower Jalan 
Jenderal Sudirman, Jakarta, 
yang akan melayangkan 
surat somasi kepada peru-
sahaan asuransi asal Kanada 
itu karena selama hampir 
satu tahun terakhir menolak 
memberikan hak klien me-
reka atas nama Johan.

 Johan (65) yang bertem-
pat tinggal di Kecamatan 
Tambora, Jakarta Barat, 
adalah Penerima Manfaat 
Pertanggungan 100 Per-
sen dari Polis Asuransi Jiwa 
Manulife Indonesia Nomor 
4263400089 atas nama S.K 
Johny, yang merupakan adik 
kandungnya. Polis Asuransi 
Jiwa Manulife atas nama 
S.K Johny itu mulai berlaku 
pada 27 Oktober 2014 dan 
diterbitkan pada 30 Okto-
ber 2014 dengan ketentu-
an pembayaran premi per 
tahun sebesar USD 27.664 
dan uang pertanggungan 
sebesar USD 500.000.

 Singkat cerita, S.K Johny 
meninggal dunia pada hari 
Selasa 11 Oktober 2016 pu-
kul 02.00 WIB di rumahnya. 
Kemudian, pada tanggal 17 
Oktober 2016, Johan men-
datangi Kantor PT Asuransi 
Jiwa Manulife Indonesia di 
Sampoerna Strategic Square, 
South Tower, Jalan Jende-
ral Sudirman, Jakarta, un-
tuk mengurus kepentingan 
pengajuan klaim asuransi 
Polis Nomor 4263400089.

 Tetapi, meskipun Johan 
sudah memenuhi seluruh 
persyaratan dokumen se-
bagaimana dimaksud da-

lam Ketentuan Umum Polis 
Pasal 10 ayat 10.2, huruf a 
juncto UU 40/2014 tentang 
Perasuransian juncto Pera-
turan Otoritas Jasa Keuang-
an Nomor 69/POJK.05/2016 
tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perusahaan Asuransi, 
Perusahaan Asuransi Syari-
ah, Perusahaan Reasuransi 
dan Perusahaan Reasuransi 
Syariah, tetap saja pihak 
PT Asuransi Jiwa Manulife 
Indonesia menolak klaim 
Johan. Penolakan dilakukan 
melalui surat bernomor 
2332M/MI/CLM/VIII/2017 
tertanggal 21 Agustus 2017 
perihal Klaim ProLife Plus 
Polis Nomor 4263400089 
atas nama S.K Johny. "Ham-
pir satu tahun klien kami 
mengurus proses klaim un-
tuk mendapatkan apa yang 
seharusnya menjadi hak-
nya. Dia justru mendapat 
penolakan, yang menurut 
klien kami, PT Asuransi Jiwa 
Manulife Indonesia tidak 
beritikad baik dan memper-
sulit dirinya mendapatkan 
haknya," ujar salah satu ku-
asa hukum Johan, Husendro.

 Karena alasan itulah, Jo-
han melalui Kantor Hukum 
Husendro & Rekan, akan 

melayangkan surat somasi 
yang ditujukan kepada Di-
rektur Utama PT Asuransi 
Jiwa Manulife Indonesia. 
"Bila PT Asuransi Jiwa Ma-
nulife Indonesia tidak mau 
bertanggung jawab dan 
memberikan klarifi kasi sejak 
somasi diterima, kami akan 
menempuh dan mempergu-
nakan semua jalur hukum 
yang diperlukan sesuai pera-
turan perundang-undangan 
yang berlaku, termasuk dan 
tidak terbatas pada hukum 
pidana maupun perdata 
dalam menindaklanjuti 
tuntutan tersebut," ucap 
Husendro.

 Sebelum kasus ini mencu-
at, perusahaan asuransi PT 
Allianz Life Indonesia sudah 
lebih dulu terjerat kasus pi-
dana pelanggaran UU 8/1999 
tentang Perlindungan Kon-
sumen. Dua petinggi Allianz, 
Joachim Wessling (Presiden 
Direktur) dan Yuliana Fir-
mansyah (Manager Claim), 
telah ditetapkan sebagai ter-
sangka oleh Polda Metro Jaya, 
karena mempersulit pencair-
an klaim asuransi salah satu 
nasabahnya yang bernama 
Ifranius Algadri. [nif/RMOL.
CO] 

Mencekam, Dua 
Kelompok Ormas 

Saling Serang
KARAWANG - Dua kelompok 

massa Organisasi Kemasya-
rakatan (Ormas) di Karawang 
terlibat aksi bentrok, Kamis 
(12/10) siang. Lokasi bentrokan 
tepat di depan sebuah tempat 
hiburan Dewi Air Karaoke, Jalan 
Interchange Karawang Barat.

 Informasi yang berhasil 
dihimpun RMOLJabar di la-
pangan, akibat bentrokan dua 
kelompok massa ini sejumlah 
kendaraan dibakar dan dirusak. 

Belum diketahui pasti apa pe-
nyebab aksi bentrokan tersebut.

 Akibat bentrokan ini arus 
kendaraan di jalan tersebut 
sempat tersendat. Hingga saat 
ini dua kelompok massa masih 
berkumpul di sekitar lokasi. 

"Serem, dua kelompok massa 
tawuran. Gak tahu mereka dari 
mana," ujar warga yang berada 
di lokasi. Hingga berita ini ditu-
runkan, belum ada keterangan 
resmi dari Kepolisian. [nif]

Koramil 1802/Cibeunying 
Gelar Karbak Citarum

BANDUNG - Koramil 1802/
Cibeunying terus menggelar 
karbak Citarum Bestari. Kegi-
atan ini untuk menciptakan su-
ngai citarum dan anak-anaknya 
bersih disamping memberikan 
kesadaran kepada masyarakat 
khususnya yang berada de-
kat bantaran sungai agar tidak 
membuang sampah semba-
rangan ke sungai.

 Danramil Mayor inf Engkos 
Kosim mengatakan kegiatan 
Citarum Bestari kembali di ker-
jakan karena merupakan pro-
gram dari provinsi Jabar. Dalam 
pelaksanaan dilapangan, kata 
dia, dikerjakan oleh Koramil 
dan kecamatan serta kelurahan. 
"Kita lakukan bersih-bersih su-
ngai seminggu 3 kali yakni hari 
Selasa, Kamis dan Jum'at. Selain 
itu, ada kegiatan sosialisasi dari 
Danramil, Wadanramil, Babinsa 
kepada warga dan juga patroli 
sungai oleh Babinsa," kata Dan-
ramil saat apel kesiapan Karya 
Bakti, Kamis(12/10).

 Danramil mengatakan, tu-
juan Karbak ini adalah untuk 
membersihkan sungai di Kota 
Bandung, khususnya Sungai 
Cidurian ini. Pada program 
Citarum Bestari ini, imbuhnya, 
Koramil 1802/Cibeunying  ini 
masuk dalam sektor B 7 yang 
bertanggung jawab dalam pem-
bersihan sungai Cidurian.

 Menurutnya, bersih-bersih 

Sungai Cidurian oleh Koramil 
1802/Cibeunying bersama ke-
camatan Cibeunying Kidul dan 
Cibeunying Kaler sudah dimu-
lai sejak 18 September hingga 
akhir Desember 2017. "Hari ini 
sasaran pengerjaan bertempat 
di wilayah Rw.10 Kelurahan 
Cigadung," tuturnya.

 Sungai Cidurian merupakan 
sungai terpanjang kedua setelah 
Sungai Cikapundung dengan 
panjang 24,86 km yang melin-
tasi 16 kelurahan diantaranya 
Kelurahan Padasuka, Cigadung, 
Neglasari dan Sukapada yang 
masuk pada wilayah Koramil 
1802/Cibeunying.

 Pada pelaksanaan Karbak 
ini melibatkan Koramil 1802/
Cibeunying, Kikav, Dinas Ling-
kungan Hidup dan kebersih-
an ( DLHK ) Kota Bandung, 
Kelurahan Cigadung, Trantib 
Kecamatan Cibeunying Kaler, 
Gober gabungan kelurahan dan 
masyarakat sekitar bantaran 
sungai. 

Hadir pada kegiatan tersebut 
Tim Wasdal Letkol Arm Fairil 
Wazdi, Danramil 1802/Cibe-
unying Mayor Inf Engkos Kosim, 
Wadanramil Kapten Inf Tabroni, 
Batih Bhakti TNI Pelda Nura-
lam, Babinsa Cigadung Sertu 
Agus, Lurah Cigadung Gungun 
Gunawan. Kegiatan berlang-
sung dengan tertib, lancar dan 
aman. [nif]
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SEBAGAI penunjang 
penampilan, make-up 

selalu mewakili taste dan 
style orang yang 

memakainya. Nah, kayak 
apa sih make-up style 

favoritmu? Alat make-up 
apa aja yang biasa kamu 

pakai? Share foto dan 
ceritamu! Sepuluh Zetizen 

beruntung bakal 
mendapatkan lip cream 

keren dari 
@val.valeriethomas. 

FIND MORE ON:

zetizen.com

Berangkat dari hobi, fotografi juga bisa digeluti 
hingga menjadi pekerjaan tetap. Apalagi di era 
di mana banyak orang pengin eksis seperti saat 
ini. Pekerjaan fotografer bisa menjadi lahan yang 
basah dengan skill dan senjata yang tepat. Untuk 
mewadahi eksistensi fotografer tersebut, lahirlah 
Kelas Pagi. Dibuka gratis untuk siapa pun yang 
mau, Kelas Pagi sekaligus menjadi tempat untuk 
para fotografer dalam memperdalam ilmu.

Anton Ismael, fotografer yang namanya sudah 
terkenal, merupakan pencetus Kelas Pagi. Ide 
itu diinisiasi Anton setelah 
beberapa teman meminta untuk 
belajar fotografi langsung dari 
dirinya. Tanpa pikir panjang, pada 
2006, Anton mulai membuka 
komunitas tersebut. Setahun 
berikutnya, Kelas Pagi mulai 
dibuka untuk umum dengan 
peserta sekitar 200 orang.

Meski awalnya hanya dibuka 
di Jakarta, Kelas Pagi kemudian 
mengembangkan sayapnya 
hingga Jogjakarta dan Sentani. 
Wahyu Gunawan, kepala 
akademis Kelas Pagi Jakarta, 
mengaku nggak ada alasan 
khusus untuk membuka kelas 
di dua kota tersebut. ”Mereka 
yang membuka Kelas Pagi di Jogja dan 
Sentani dulu merupakan siswa di Kelas Pagi 
Jakarta,” ungkap Wahyu.

Seperti namanya, kegiatan utama dari Kelas 
Pagi adalah pembelajaran fotografi yang dilakukan 
di pagi hari. Kegiatan itu dilakukan pada pukul 
06.00 di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran, 
Jakarta. ”Kami ingin membangun stigma bahwa 
saat orang lain masih tidur, kami sudah bertukar 
pikiran dan belajar fotografi,” ujar Wahyu.

Di setiap kegiatannya, Kelas Pagi berkolaborasi 
dengan komunitas seni untuk memberikan materi 
di kelasnya. Sejak awal terbentuk hingga saat 

ini, Kelas Pagi meluluskan sepuluh angkatan.
Pada 2017, untuk angkatan ke-11, sistem yang 

ada diubah menjadi sistem batch. ”Angkatan 
kali ini emang dibuat berbeda. Tema batch bulan 
ini adalah potret,” ungkapnya.

Untuk durasi setiap batch, Wahyu menguraikan, 
akan ada kelas selama tiga bulan. ”Pertemuan 
diadakan minimal seminggu sekali dengan 
maksimal 20 siswa,” katanya.

Bukan hanya kelas, kegiatan yang diadakan 
komunitas itu juga beragam. Salah satunya, 

mengadakan event seperti 
pameran, workshop, dan digital 
imaging. Beberapa event yang 
udah terlaksana, antara lain, 
Connected, Kelas Pagi 
Bergerak Tour, Ragam 
Negeriku, dan Bicara Uang.

Banyaknya permintaan 
membuka Kelas Pagi di kota-kota 
lain kemudian memberikan ide 
untuk mengadakan workshop. 
”Banyak follower yang 
berkomentar di medsos dan 
mengajak kami hadir di kota 
mereka,” ujar Wahyu.

Workshop tersebut biasanya 
diadakan sehari di kota tertentu. 
”Kami pernah mengadakan 

workshop di 13 kota, termasuk Surabaya, 
Palembang, dan Padang,” tambah Wahyu.

Bertahan selama sebelas tahun dengan 
sistem free join, Kelas Pagi juga bergerak 
di bidang videografi.  ”Kami udah 
memproduksi video komersial untuk 
beberapa brand besar,” terangnya.

Berkat kelasnya yang berisi 40 persen 
materi dan 60 persen praktik, banyak 
fotografer andal yang berhasil dilahirkan. 
Sebut aja Ifan Hartanto, beauty and fashion 
photographer, dan Edy Wijayanto, digital 
imaging artist. (int/fcp/c25/als)

Gratis bagi Siapa pun yang Bisa Bangun Pagi

MATERI PAMERAN FOTO DI SEMARANG
Workshop satu ini diadakan di Cafe 

Positive, Semarang, pada April lalu. Kali ini, 
materi yang dibahas berkaitan tentang cara 

membuat pameran foto yang menarik. 
Materi itu diangkat karena keresahan 

teman-teman di Semarang soal tempat 
pameran yang kurang memadai. ”Minimnya 

tempat pameran bisa diakali lewat online. 
Misalnya, Instagram, blog, atau lainnya,” 

kata Wahyu. Selain tempat pameran, para 
peserta berbagi ilmu tentang cara 

mengedukasi klien.

SAYA memang belum bisa 
menginspirasi. Tapi, dengan 
pengalaman saya, mungkin 

saya bisa mendengarkan setiap 
aspirasi mereka (para fotografer, 

Red) dan mewujudkannya 
dalam Kelas Pagi. Seharusnya, 
ilmu, industri, dan pendidikan 
berjalan beriringan. Saya ingin 

berada di industri yang 
memanusiakan manusia. Every 
body wants to look cool, tapi 

saya tetap ingin menjadi orang 
baik yang bisa terus berbagi.”
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Yang menarik dari 
Kelas Pagi 

menurut Zetizen
(3 tertinggi):

persen Zetizen 
tertarik dengan 
dunia fotografi.
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‘’Photography is 
an art of 

observation. It has 
little to do with the 

things you see 
and everything to 
do with the way 
you see them,’’ 

- Elliott Erwitt

Anton Ismael, 
founder Kelas Pagi

TAUFIQ/ZETIZEN TEAM

TAUFIQ/ZETIZEN TEAM

SHARING: Suasana 
Kelas Pagi yang 

diadakan bersama SMK 
Wikrama Bogor.

an
an

an
a,
rti
tal 
ng
n, 
gi
m

g.
an
ota
de
p.

ng
an
ta

ya
tu.
an
ya,

an
ak
ah
uk

en
ak
n.

on
MATERI PAMERAN FOTO DI SEMARANG

W k h t i i di d k di C f

saya tetap ingin menjadi orang 
baik yang bisa terus berbagi.”
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KELAS Pagi emang cuma dibuka di 
Jakarta, Jogjakarta, dan Sentani. Untuk 
kota-kota lain, Kelas Pagi juga 
membuka workshop fotografi. Ada 13 
kota yang udah didatangi dan 
kemungkinan akan bertambah lagi. 
Seperti apa sih cerita dari workshop di 
berbagai kota ini? (rzk/c25/als)

WEDDING PHOTOGRAPHY 
DI PADANG 

Karena banyaknya permintaan dari 
teman-teman di Padang, workshop 
Kelas Pagi pun diadakan di Kubik 
Koffie, Padang. Workshop yang dibuka 
membahas wedding photography. 
Bukan cuma teknik memfoto, peserta 
juga mendapatkan materi cara 
menjalankan bisnis, menghadapi klien, 
hingga tantangan menggunakan 
model. ”Kami berharap dengan adanya 
workshop ini, teman-teman di Padang 
bisa mengembangkan potensi dan 
passion-nya masing-masing,” ujar 
Wahyu Gunawan, kepala akademis 
Kelas Pagi Jakarta.

INDUSTRI FOTOGRAFI DI SURABAYA
Diadakan di Skale Creative Space, 

Surabaya, Kelas Pagi di kota ini 
memberikan ruang untuk berbagi ilmu soal 
komersial dan industri fotografi. Teman-
teman fotografer di Surabaya diajak 
belajar mengatur strategi mematok harga 
untuk klien, termasuk harga antarteman. 
”Aku ikut workshop Kelas Pagi di 
Surabaya. Di sana, kami bukan cuma 
belajar soal teknis foto, tapi juga gimana 
survive di industri kreatif,” tutur Rafif 
Taufani, salah seorang peserta 
workshop. Salah satu materi untuk 
survive di industri kreatif adalah 
mengatur koneksi dengan orang lain.

KELAS PAGI FOR ZETIZEN

KELAS PAGI FOR ZETIZEN

KELAS PAGI FOR ZETIZENLAYOUT: ABID/NINA/ZETIZEN TEAM

PRESENTED BY:

OFFICIAL PARTNERS:

UDAH kangen belum nih sama 
suasana hectic saat bikin karya on the 
spot di venue? Good news for you, 
tahun ini ada UBS Zetizen 
Teenygraphs On-the-Spot yang siap 
menantang kreativitasmu. Nah, bagi 
peserta yang udah daftar, jangan lupa 
datang ke technical meeting (TM) 
pada 15 Oktober mendatang di 
Semanggi Room, Graha Pena 
Surabaya. Eits, sebelum kamu datang 
ke TM, intip yuk konsep karya pada 
kompetisi tersebut! (may/c14/als)

Tema UBS Zetizen Teenygraphs On-the-Spot 
2k17 adalah Breakthrough. Kamu bebas 
mengangkat terobosan baru apa pun. 
Misalnya, kamu ingin membuat breakthrough 
berupa program recycle untuk mengurangi 
sampah di lingkunganmu. Hal itu bisa kamu 
aplikasikan dengan karya berbentuk tong 
sampah kayak gambar berikut.

TEMAUKURAN  
MAKSIMAL 

KARYA

UBS Zetizen Teenygraphs 
On-the-Spot harus berisi 

naskah infografis. Apa tuh 
infografis? Infografis merupakan 

informasi yang dikemas dalam 
bentuk grafis. Bisa berbentuk 

diagram, tabel, alur, atau 
ilustrasi. Data-data wajib 

didapatkan dari hasil polling 
atau sumber kredibel lainnya.

NASKAH 
INFOGRAFIS

DISPLAY KARYA

Karya wajib memiliki unsur gerak otomatis 
dengan menggunakan listrik. Selain itu, kamu 
wajib menyediakan interaksi pada karyamu. 
Misalnya, bikin tong sampah yang di-slice jadi 
beberapa bagian. Jadi, pengunjung harus 
menarik setiap slice untuk membaca infografismu.

INTERAKSI 
DAN LISTRIK

Tinggi Panjang Lebar

Di venue, karyamu akan 
didisplai di lantai. Ukuran 

karyamu juga bakal dihitung dari 
lantai. Displai karya juga akan 

menentukan penempatan 
interaksi dan karyamu loh.

Mabes Zetizen (031-8202004)
Ardina Zetizen (08993787204)

113395
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Vivo Lima Besar 
Pabrikan Global

Presiden Instruksikan 
Tak Persulit 

Pelaku Ekspor

IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

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

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

FLORIS

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

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

HOTEL

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

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

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

AUGUSTA  HOTEL Jl. Raya Ciku-
kulu No 72 Sukabumi Tlp. ( 0266 
) 227456 Jl. Raya cisolok Palabu-
hanratu (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. Bhayangkara 
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)

JUAL MOBIL

- SUZUKI/ERTIGA/MB F-1346 TO

- MITS/T-12055/PU F-8025 VA

- MITS/L300/PU F-8269 UZ

- MITS/T-12055/PU F-8677 YB

H U B : A S I A  S U K A B U M I 
TLP:220065/229360

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F -3070 -VH  AN.IVI

HLG STNK F -1607 -US  AN.WAWAN 
ANDREAN

HLG STNK F -3090 -UAE  AN.KUS 
KUSNADI 

HLG STNK F -6055 -TZ  AN.DEA 
LISNAWATI

HLG STNK F 6774 QU AN.ABDUL 
HAMID,S.HI

KEHILANGAN BPKB

HLG BPKB R2 NO 0761314 H 
F-3011 UK AN WAWAN 

HLG BPKB R4 F-1283 UM AN 
DIMAS MAULANA

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 Oktober)

KURSUS

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

LOWONGAN KERJA 

PJTKI CAB SUKABUMI, CRI DI-
NAS LUAR PRIA PNY MTR TGS 
KHUSUS CRI SPONSOR2 KOMISI 
MENARIK LMR LSG HRD KTR 
PUSAT 021-29048056, WA/SMS 
081296441288

OPTIKAL 

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

OTOMOTIF

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

TOKO KOMPUTER

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

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

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

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

Paket iklan baris mingguan 

DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  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

JAKARTA - Persaingan 
memperebutkan pasar smart-
phone di tanah air kian sengit. 
Para produsen pun berlomba 
menarik pembeli dengan be-
ragam strategi. Terbaru, PT 
Vivo Mobile Indonesia gencar 
meningkatkan penjualan den-
gan meluncurkan seri terba-
runya, yaitu Vivo V7+, dengan 
tour bersama brand ambas-
sador, yaitu Agnes Monica, Th e 

Sister, Afgan, Prilly, Al Ghazali, 
dan Pevita Pearce.

Public Relations Manager 
PT Vivo Mobile Indonesia 
Tyas Kusumo Rarasmurti me-
nyatakan, inovasi produsen 
smartphone diperlukan un-
tuk terjun ke pasar yang kian 
kompetitif. ’’Dengan menggu-
nakan brand ambassador ini, 
peningkatan penjualan pasti 
ada. Tiga tahun yang dulunya 

10 besar, sekarang sudah lima 
besar,’’ katanya.

Menurut Tyas, sejak awal 
Vivo memang membidik 
anak muda Indonesia. Kare-
na itu, brand ambassador 
yang diusung pun meru-
pakan para artis muda yang 
energik, inovatif, kreatif, 
dan mandiri. ’’Segmen kami 
anak muda karena kami 
punya kelebihan di selfie 

dan beberapa fi tur teknologi 
yang mereka cari,’’ katanya.

Berdasar International 
Data Corporation (IDC), ter-
dapat 347,4 juta smartphone 
yang dipasarkan berbagai 
produsen smartphone di 
seluruh dunia pada kuartal 
pertama 2017. Jumlah terse-
but meningkat 4 persen jika 
dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu.

Vivo smartphone mulai 
menempatkan diri sebagai 
satu di antara jajaran lima 
besar produsen smartphone 
terbesar di dunia. Vivo sukses 
mengirimkan 18,1 juta smart-
phone di seluruh dunia dan 
meningkatkan market share-
nya menjadi 5,2 persen pada 
kuartal pertama 2017. Pada 
2016 pangsa pasarnya 4,3 
persen.(car/c15/sof)

FT:FRIZAL/JAWA POS

ENERGIK: Agnez Mo menjajal Vivo V7+ cleaner selfie dalam road show Vivo V7+ Perfect Moment Tour.

TANGERANG – Presiden 
Joko Widodo instruksikan 
untuk tidak mempersulit 
para pelaku ekspor. Mulai 
dari soal regulasi hingga 
biaya yang berlapis.

Hal ini disampaikannya 
saat membuka Trade Expo 
Indonesia (TEI) 2017 di ICE 
BSD, Serpong, Tangerang, 
Rabu (11/10).

Ia meminta kementerian 
terkait untuk mendukung 
para pelaku ekspor. “Pelaku 
industri juga diharapkan 
terbuka saja apa yang bisa 
kami perbaiki,” ujarnya.

Pada pembukaan TEI 2017 
kemarin, pemerintah mem-
berikan apresiasi kepada 
eksportir berprestasi dalam 
bentuk Penghargaan Pri-
maniyarta kepada 22 peru-
sahaan yang giat melakukan 
ekspor.

Sementara itu, pemerintah 
juga memberikan peng-
hargaan Primaduta kepada 
33 buyers mancanegara 
yang loyal membeli produk-
produk Indonesia. Selain 
itu, ada juga kategori buyer 
inspiratif dari Australia.

Primaniyarta merupakan 
penghargaan tertinggi yang 
diberikan pemerintah ke-
pada eksportir yang dinilai 
paling berprestasi di bidang 
ekspor. Salah satu peneri-
ma penghargaan tersebut 
adalah PT Sekar Bumi yang 

memiliki main business 
di sektor frozen food and 
manufacturer.

“Penghargaan seperti itu 
kami rasa sangat baik karena 
dapat menjadi apresiasi atas 
upaya keras kami. Selain itu, 
tentu menambah trust pada 
pasar-pasar baru yang akan 
kami jajaki,” ujar President 
Director PT Sekar Bumi 
Harry Lukmito.

Sebagai salah satu pemain 
besar di bisnis frozen food, 
PT Sekar Bumi mengekspor 
80 persen hasil produksinya 
ke Amerika, Eropa, Jepang, 
dan negara Asia lainnya. 
Selain itu, perusahaan yang 
tahun lalu mencatatkan 
peningkatan penjualan 32 
persen dari Rp 704 miliar 
menjadi Rp 927 miliar terse-
but akan membuka pasar 
baru di Republik Dominika 
dan Australia.

Sementara itu, TEI 2017 
diselenggarakan selama 
lima hari, yaitu pada 11–15 
Oktober 2017. TEI menjad-
walkan sekitar 33 penan-
datanganan kontrak dagang 
buying mission. Kontrak 
dagang berasal dari, antara 
lain, Arab Saudi, Malaysia, 
Mesir, Australia, Thailand, 
India, Brasil, Inggris, dan 
Amerika Serikat. Perkiraan 
total nilai kontrak dagang 
adalah USD 223,23 juta.
(agf/c22/sof/pojoksatu)

FT:BIRO SETPRES

BERDESAKAN: Presiden Joko Widodo menyalami warga.
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Keluhan Sakit Mag dan Vertigonya
Sudah Jarang Terasa Lagi 

Di puncak parahnya, gara-gara sakit mag, Samikun tak bisa makan dengan 
benar selama empat hari. Perut tak bisa diisi. “Rasanya ingin muntah melulu. 
Perut perih, mual, kembung dan begah,” ungkap lelaki 29 tahun ini. Sejak kapan? 
Menurutnya, sejak usianya 17 tahun. Belum puas dengan sakit mag, pegawai 
toko bangunan ini dirongrong pula oleh vertigo. Lantas, dibawa ke dokterkah 
penyakit-penyakitnya itu? Belum sempat. “Saya hanya minum obat yang dibeli 
di apotek,” jelas lelaki yang pernah menjadi sales dan bekerja di apotek ini. Apa 
hasilnya? Sembuhkah? “Lumayan. Meredakan,” ungkapnya di tengah pertemuan 
21 Februari 2017 lalu. Namun, 8 bulan lalu, tahu-tahu calon ayah (istrinya sedang 
hamil 5 bulan sekarang) ini beralih minum madu hitam MADU BIMA 99 untuk 
mengatasi mag dan vertigonya. Mengapa? “Saya penasaran dan ingin mencoba. 
Saya tertarik setelah membaca tentang manfaat madu pahit itu dalam sebuah 

koran,” jelasnya kemudian. Lalu, setelah rutin minum madu itu 3x sehari sebelum makan, apa hasilnya? “Mual 
dan perih tidak lagi. Badan terasa enakan. Stamina lebih fit. Tidak gampang capek. Vitalitas terbantu. Dan 
vertigo pun jarang kambuh,” tukasnya menutup pertemuan.  

Karena ruang di sini terbatas, kita fokus dengan sakit mag yang diderita Samikun ini saja. 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.

SAMIKUNSAMIKUN

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

menjadi penyebab kenda-
raan mengalami blong. 

“Awalnnya baik-baik saja, 
mungkin karena beban 

 muatan membuat rem tidak 
berfungsi maksimal. Berun-
tung tidak sampai memakan 
korban jiwa,” pungkasnya. 

 Sementara itu, seorang sak-
si mata, Faisal (30) mengaku, 

sebelum menghantam tiga 
unit motor, truk juga sempat 
menyenggol mobil lainnya. 
“Memang sebelum kejadian, 
mobil dari kejauhan sudah 
terlihat oleng,” timpalnya. 

 Untuk diketahui, tiga motor 
yang tertabrak itu bernopol F 
3669 QB, F5289 QX dan F 5899 
GI. Kini kasus tersebut tengah 
ditangani Unit Laka Polres 
Sukabumi. (cr15/d). 

Rem Blong, Truk Seruduk Tiga Motor

bejatnya pertama kali pada 
Agustus lalu, di kediaman-
nya sendiri. 

“Kalau kedua dan ketiga 
masih di rumah cuma waktu 
berbeda,” akunya. 

 Kasus selanjutnya dengan 
tersanga berinisial US (52). 
Pria cabul ini melampias-
kan nafsu bejatnya secara 
paksa terhadap keponakan-
nya sendiri. Aib ini terjadi 

sekitar Maret lalu, sekitar 
pukul 16.00 WIB ketika ko-
rban tengah bermain di 
rumah temannya. “Pertama 
kali, saya melakukan di dae-
rah Patuguran Kecamatan 
Palabuhanratu, setelah itu 
mengajak main korban,” 
akunya. 

 Terakhir adalah kasus 
pencabulan yang menyeret 
tersangka BL. Tersangka 
ini berbeda dengan dua 
tersangka sebelumnya. BL 

yang masih berusia 20 tahun 
nekat melakukan pelece-
han seksual terhadap kakak 
iparnya sendiri, karena tak 
kuat menahan nafsu bira-
hinya.

 Sementara itu,  Kasat 
Reskrim Polres Sukabu-
mi, AKP Dhoni Erwanto 
mengatakan, ketiga pelaku 
saat ini sudah diamankan 
penyidik, karena diduga 
melakukan tindakan pen-
cabulan terhadap korban. 

Sementara ancaman yang 
dijerat kepada masing ma-
sing tersangka, kata Dhoni 
dijerat dengan undang-
undang perlindungan anak 
dengan ancaman 15 tahun 
penjara. “Mereka terbukti 
melakukan tindak pidana 
persetubuhan terhadap 
anak di bawah umur, den-
gan modus mengancam 
para korban agar mengi-
kuti kemauan tersangka,” 
bebernya singkat. (Cr10/t)

Pria Cabul Ditangkap Polisi
 melakukan aksi unjuk rasa, 
melainkan mengikuti aksi 
peduli kesehatan mulut ra-
him dan payudara yang 
digelar Ikatan Adhiyaksa 
Dharmakarini (IAD) Kabu-
paten Sukabumi.

 Ketua IAD Kabupaten 
Sukabumi, Nyonya Sofyan 
Selle menjelaskan, kegiatan 
yang digelar itu merupakan 
wujud kepedulian organ-
isasi istri jaksa terhadap 
kaum wanita agar terbebas 
dari penyakit kanker mulut 
rahim (serviks, red) dan 
payudara. “Tidak hanya di 

sini, kegiatan ini juga dilak-
sanakan dikepengurusan 
tingkat pusat, wilayah dan 
juga daerah. Kami mem-
berikan sosialisasi  dan 
pemeriksaan kepada ang-
gota dan masyarakat seki-
tar sini,” ujarnya kepada 
Radar Sukabumi. 

 Dalam kegiatan ini, se-
dikitnya 75 anggota or-
ganisasi dan masyarakat 
mendapat pemeriksaan 
serviks dan payudara dari 
Dinas Kesehatan Kabu-
paten Sukabumi. “Kami 
berharap dengan kegiatan 
ini masyarakat khususnya 
kaum perempuan dapat 

lebih menjaga kebersihan 
dan kesehatan area ke-
wanitaannya,” imbuhnya. 

 Di tempat yang sama, 
Kepala Seksi Kesehatan 
Keluarga dan Gizi Dinas 
K e s e h a t a n  K a b u p a t e n 
Sukabumi, Tia Fatimah 
mengungkapkan, dari kes-
eluruhan perempuan yang 
diperiksa hasilnya nega-
tif. “Secara keseluruhan 
negatif, hanya saja ada be-
berapa ibu-ibu yang sedikit 
mempunyai gejalanya dan 
langsung kami sarankan 
untuk melakukan pemer-
iksaan lanjutan,” pungkas-
nya. (cr15/d)

IAD Gelar Baksos Kesehatan
Kabupaten Sukabumi men-
capai 6.000 orang lebih. 
Jumlah tersebut dimulai dari 
guru PNS atau fungsional 
maupun pegawai struktural. 

 Jumlah itu tiap tahun 
mengalami perubahan sei-
ring dengan datangnya 

masa pensiun guru PNS 
dan pegawai Disdik lain-
nya. Pada saat bersamaan 
pengangkatan guru dan 
pegawai honorer pun di-
lakukan. “Dinas pendidi-
kan adalah salah satu dinas 
yang memiliki  pegawai 
terbanyak, jadi wajar kalau 
tiap bulan anggaran untuk 

porsi gaji pegawainya pal-
ing besar,” terang Maman. 

 Untuk pembayaran gaji 
sendiri, lanjut Maman, mu-
lai tahun depan akan men-
gunakan sistem payroll atau 
sistem gaji online. Sistem 
payroll juga kata Maman 
bisa menghindari pemoton-
gan tidak jelas, sebagaimana 

lazimnya terjadi pada pem-
bayaran tunai. 

“Guru atau pegawai Di-
nas Pendidikan nanti tidak  
perlu lagi was-was karena 
ada dugaan pemotongan, 
sehingga bisa juga meng-
hindari sangkaan pemo-
tongan-pemotongan tidak 
jelas,” terangnya. (ren)

Tahun Depan, Gaji PNS Sistem Payroll

itu berasal dari perusahaan 
tambang yang belum men-
gantongi izin," ujar Ketua 
BASB, Damar Rizki kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(12/10).

 Menurut Damar, seharus-
nya pelaksana proyek atau 
pun pihak yang mendapat-
kan mandat pengawasan 
teliti dan selektif dalam 
memilih material. Karena, 
sesuai dengan ketentuan, 
material untuk PLPR harus 
berasal dari perusahaan 
tambang yang mengan-
tongi perizinan. 

"Silahkan dicek sendiri, 
material saat ini berasal 
dari hasil tambang yang ti-
dak memiliki izin. Parahn-
ya lagi, material tak berizin 
ini sudah 9 hari masuk ke 
proyek," imbuhnya.

 Damar juga mempertan-
yakan kinerja Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Suka-
bumi dalam pengawasan 
proyek ini. Pasalnya, meski-
pun material proyek dari 

tambang yang tak berizin, 
tapi sampai saat ini pihak 
kejaksaan terkesan mem-
biarkan. Padahal, di area 
proyek ini, terdapat spanduk 
yang menyatakan Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Sukabumi 
turut mengawasi berlang-
sungnya proyek PLPR itu. 
"Kami juga menilai, pihak 
Kejaksaan Negeri Kabupaten 
Sukabumi telah kecolongan 
atas fakta material yang tak 
berizin ini. Kami berharap, 
mereka segera turun tangan 
menyikapi persoalan ini," 
jelasnya.

 Karena aturan dalam 
proyek ini harus berasal 
dari tambang yang berizin, 
Damar meminta supaya 
suplai material proyek di-
hentikan sementara. Ke-
jaksaan harus tegas kepada 
kontraktor dalam hal mate-
rial proyek ini. "Kami minta 
pasokan material ini un-
tuk sementara dihentikan. 
Kami mendukung proyek 
PLPR selama proyek ini 
sesuai dengan ketentuan," 
pungkasnya. 

 Harusnya material proyek 
dari tambang yang berizin 
ini, lanjut Damar, yakni 
supaya ada pemasukan 
kepada kas daerah. Artinya, 
bila material hari ini dari 
tambang yang tak beri-
zin, potensi bertambahnya 
PAD Kabupaten Sukabumi 
akan hilang. "Bagaimana 
mau masuk PAD kalau izin 
tambangnya saja tidak ada. 
Ini artinya, pelaksana atau 
kontraktor proyek ini ter-
indikasi menghilangkan 
pertambahan kas daerah," 
tandasnya.

 S a m p a i  b e r i t a  i n i 
dikorankan, pihak Kejak-
saan Negeri Kabupaten 
S u k a b u m i  b e l u m  b i s a 
memberikan keterangan. 

 Sementara itu, Kepala Di-
nas Perindustrian dan ESDM 
Kabupaten Sukabumi, Adi 
Purnomo mengaku, jika prak-
tek tersebut benar terjadi, 
jelas sudah melanggar dan 
harus segera ada tindakan. 
"Komentar saya, ya salah lah, 
itu sudah melanggar aturan," 
tegasnya. (ren)

 Menurut Saeful Bayan, pi-
haknya pun telah berupaya 
untuk menemui perusahaan 
rekanan, yakni PT Nawakara 
meminta penjelasannya. 
Hanya saja, perusahaan itu 
sampai saat ini sulit un-
tuk diajak duduk bersama. 
“Kami cukup kesulitan un-
tuk bertemu dengan Nawa-
kara karena domisili peru-
sahaannya ada di Jakarta. 
Tapi upaya akan terus kami 
lakukan,” keluhnya. 

 Sementara itu, Ketua 
Federasi Kehutanan, In-
dustri Umum, Perkayuan, 
Pertanian dan Perkebu-
nan Konfederasi Serikat 
Buruh Sejahtera Indonesia 
(F HUKATAN-KSBSI) Ka-
bupaten Sukabumi, Nendar 
Supriatna masih berusaha 
berkoordinasi dengan SCG 
terkait persoalan upah bu-
ruh tersebut. “Akan terus 
kami perjuangkan, sampai 
saat ini kami terus berkomu-

nikasi dengan pihak perusa-
haan,” pungkasnya. 

 Sebelumnya telah diberi-
takan, buruh outsourcing 
PT SCG kembali meradang. 
Kini, security pabrik raksasa 
asal Th ailand tersebut minta 
ketegasan perusahan atas 
upah overtime yang tidak 
diberikan oleh pihak ketiga.

 Ketua DPC Federasi Ke-
hutanan, Industri, Pertanian 
dan Perkebunan Konfed-
erasi Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia (F HUKATAN-KS-
BSI) Kabupaten Sukabumi, 
Nendar Supriatna menjelas-
kan, dirinya bersama bera-
pa perwakilan buruh telah 
melakukan audensi dengan 
pihak SCG. “Pertemuan 
itu merupakan tindak lan-
jut dari persoalan selisih 
upah buruh dan pihak SCG 
bersedia menerima kami,” 
jelasnya kepada Radar Suka-
bumi, 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 rekan-
an SCG mengalokasikannya 
untuk keperluan lain seperti 
karyawan yang sakit,” sam-
bungnya.

 Bahkan, PT Nawakara 
sudah mengakui pengali-
han pembayaran overtime 
tersebut di alokasikan un-
tuk anggaran cadangan. 
“Ini  masalah dan kami 
tidak terima. Soalnya, jika 
mengacu pada kesepaka-
tan hasil aksi yang dilaku-
kan sudah melenceng,” 
tegas Nendar.

 Dengan begitu, pihaknya 
menunggu SCG agar tegas 
dan konsisiten terhadap ke-
sepakatan 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 ber-
sama 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, selain 
tidak memberikan hak, PT 
Nawakara sebagai rekanan 
SCG juga telah memicu ke-
marahan dengan melar-
ang security untuk berseri-
kat. “Ini akan kami sikapi 
serius. Itu hak selaku bu-
ruh. Pemrintah juga sudah 
mengeluarkan tanda bukti 
pencatatan sebagai legali-
tas. Intinya kami menung-
gu reaksi pihak SCG yang 
dalam persoalan ini karena 
harus terlibat agar selesai,” 
pungkasnya. (cr15/t).

Material PLPR Diduga Bermasalah

Dua Pelaku Curanmor DPO
PALABUHANRATU - Ke-

polisian Polres Sukabumi 
kembali berhasil meringkus 
sindikat pencurian kenda-
raan bermotor di wilayah 
Kabupaten Sukabumi. Dari 
lima tersangka, dua dianta-
ranya sampai saat ini masih 
buron. Sementara tiga orang 
lainnya kini mendekam di 
hotel prodeo Mapolres Suka-
bumi.

 Tiga pelaku yang berhasil 
diamankan itu ialah AS (19) 
dan WS (27) warga Citangkil, 
Desa Berkah, Kecamatan 
Bojonggenteng dan HN (29) 
warga Kampung Cicadas, RT 
01/08, Desa Neglasari, Keca-
matan Cibadak. Dari tangan 
tersangka, polisi berhasil 
mengamankan lima unit 
kendaraan bermotor dan 
beragam alat bukti lainnya.

 Kasat Reskrim Polres Suka-
bumi, AKP Dhoni Erwanto 
menjelaskan, modus pelaku 
dalam melakukan tindak 
kejahatannya ialah den-
gan memanfaatkan pemilik 
kendaraan yang lengah. 
Jika sudah begitu, mereka 
langsung merusak kunci 
kendaraan dan langsung 

membawa lari kendaraan. 
“Para pelaku merupakan 

spesialis Curanmor. Bila 
ada kendaraan yang lengah 
dari pengawasan pemilik, 
pelaku langsung menggu-
nakan liter T untuk merusak 
kunci, setelah itu kendaraan 
dibawa kabur,” ujar Dhoni 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin. 

 Dilihat dari cara oper-
asinya, Dhoni mengaku para 
pelaku merupakan spesialis. 
Hal ini terlihat saat melaku-
kan aksi pencurian, para 
pelaku hanya perlu bebera-
pa menit untuk membobol 
dan membawa kendaraan. 
“Mereka ini ternyata residi-
vis yang sudah ahli, hanya 
dengan beberapa menit mo-
tor bisa hilang,” terangnya. 

 Dari keterangan tersang-
ka, ketiganya telah melalu-
kan pencurian lebih dari 20 
kali. “Tiga pelaku kami jerat 
pasal 363 dengan ancaman 
hukuman tujuh tahun pen-
jara,” bebernya. 

 Dengan memperhatikan 
rawan terjadinya pencu-
rian, Dhoni menghimbau 
kepada seluruh masyara-

kat untuk lebih waspada 
dan berhati-hati bila me-
nyimpan kendaraan. Se-
lain itu, ia juga berjanji 
akan meningkatkan patroli 
disetiap wilayah. “Upaya 
pencegahan itu tak hanya 
dilakukan pihak kepolisian, 
tapi warga pun harus lebih 
hati-hati saat menyimpan 
kendaraannya. Bila perlu 
gunakan kunci ganda,” pin-
tanya.

 Sementara i tu,  salah 
seorang tersangka AS alias 
Bolu mengatakan, waktu 
yang diperlukan untuk 
menggondol motor korban 
hanya butuh waktu 5 menit. 
Ia pun, mengaku tindakan 
pencurian yang dilakukan 
tergolong baru. “Waktu un-
tuk ngambil itu cuma lima 
menit dan saya baru enam 
kali,” lirihnya.

 Lokasi pencurian sendiri, 
kata AS hanya di wilayah 
Kabupaten Sukabumi, me-
liputi Kadudampit, Cicu-
rug dan Cibadak. “Hasil 
yang kemarin hanya dijual 
Rp700 ribu, dan itu un-
tuk keperluan sehari-hari,” 
singkatnya. (Cr10/t)

PT SCG Ceroboh Pilih Rekanan

FOTO: IST 

RINGSEK: Tiga unit motor nampak ringsek setelah dihantam truk di Jalan Raya Siliwangi, Simpang Koramil Cicurug, Kecamatan Cicurug kemarin.

MELINTAS: Sejumlah kendaraan saat melintas di kawasan PT Siam Cement Group (SCG).



CIBADAK - Komisi IV DPRD Kabu-
paten Sukabumi angkat bicara soal 
kisruh buruh outsourching dengan PT 
Siam Cement Group (SCG). Dalam hal 
ini, lembaga legislatif menilai pihak 
perusahaan lalai dalam memilih perusa-
haan rekanan. “PT SCG harusnya selektif 
saat memilih rekan, jangan sampai pi-

hak ketiga ini merugikan tenaga kerja,” 
ucap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten 
Sukabumi, Saeful Bayan kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (12/10).

 Politikus PDI Perjuangan ini mengaku 
telah mendatangi perusahaan asal 
Th ailand itu untuk membicarakan per-
soalan upah kerja over time yang tidak 

dibayarkan secara penuh kepada parah 
buru. “Persoalan ini sudah kami advo-
kasi, pengakuan dari pihak perusahaan 
mereka telah membayar upah itu. Jadi 
dalam hal ini, pihak rekanan yang tidak 
membayarkan,” imbuhnya. 
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Material PLPR Diduga Bermasalah
PALABUHANRATU - Material batu dan 

pasir di proyek pembangunan Pelabuhan 
Laut Pengumpan Regional (PLPR) di Pantai 
Karang Pamulang, Desa Citepus, Kecamatan 

Palabuhanratu diduga bermasalah. Benteng 
Aktivis Sukabumi Bersatu (BASB) menduga 
material tersebut diangkut dari perusahaan 
tambang yang tidak mengantongi izin. 

 "Kami bisa buktikan, material yang hari ini 
ada di lokasi proyek PLPR seperti batu dan pasir 

DISOAL: 
Material proyek Pelabuhan Laut 
Pengumpan Regional (PLPR) 
di Pantai Karang Pamulang, 
Desa Citepus, Kecamatan 
Palabuhanratu disoal karena 
diduga berasal dari tambang 
yang berizin.

FOTO: IST

PT SCG Ceroboh 
Pilih Rekanan

Tahun Depan, 
Gaji PNS 
Sistem Payroll

PALABUHANRATU - Setiap 
bulannya, Dinas Pendidikan 
(Disdik) Kabupaten Sukabumi 
mengeluarkan dana sebesar 
Rp3,2 miliar untuk membayar 
gaji pegawai di lingkungannya. 
“Rp3,2 miliar itu membayar 
seluruh gaji, baik yang ada di 
dinas, UPTD maupun satuan 
tugas,” ujar Kadisdik Kabupaten 
Sukabumi, Maman Abdurah-
man saat menggelar sosial-
isasi pembayaran non tunai dan 
pembayarn gaji dengan sistem 
payroll pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sukabumi tahun 
2017 di Inna Samudera Beach 
Hotel, kemarin (12/10). 

 Menurut Maman, saat ini 
jumlah pegawai yang ada di 
lingkungan Dinas Pendidikan 

IAD Gelar Baksos Kesehatan

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

PEMERIKSAAN: IAD saat menggelar pemeriksaan kesehatan mulut rahim dan 
payudara di Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, kemarin.

CIBADAK - Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi 
‘digeruduk’ puluhan ibu-ibu, di Jalan Karangtengah, 
Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, kema-
rin (12/10). Kedatangan mereka ini bukan untuk 

Pria Cabul 
Ditangkap Polisi

PALABUHANRATU - Kasus pelecehan 
seksual masih mendominasi proses pen-
egakan hukum di Kabupaten Sukabumi. 
Kemarin, Polres Sukabumi merilis tiga pria 
cabul yang tega menggagahi orang dekat-
nya, mulai dari anak tiri, keponakan hingga 
kakak iparnya sendiri.

 Informasi yang dihimpun, kasus pen-
cabulan pertama melibatkan tersangka 
berinisial PJ (55) warga Kampung Cikoang,  
RT 03/09, Desa Tamanjaya, Kecamatan 
Ciemas. Pria cabul ini tega mencabuli 
anak tirinya sendiri yang masih berusia 10 
tahun sebanyak tiga kali. PJ melakukan aksi 

FOTO: SUBHAN//RADAR SUKABUMI

REALIS: Sat Reskrim Polres Sukabumi saat merealis 
tiga pelaku cabul di Gedung Satreskrim Polres 
Sukabumi, kemarin. 

Rem Blong, 
Truk 
Seruduk 
Tiga Motor

CICURUG - Diduga rem 
blong, truk bermuatan 
bentonik seruduk tiga 
sepeda motor di Jalan Raya 
Siliwangi, Simpang Kora-
mil Cicurug, Kecamatan 
Cicurug, sekitar pukul 
04.30 WIB kemarin (12/10). 
Beruntung dalam insiden 
tersebut tidak ada korban 
jiwa.

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, kejadian 
itu bermula saat truk 
bernopol B 9247 CYT yang 
dikemudikan M Kamal (30) 
melaju dari arah Suka-
bumi menuju Bogor. Tiba 
di lokasi kejadian, diduga 
karena rem blong, akhirnya 
truk kuning itu menghan-
tam tiga sepeda motor yang 
terparkir. “Saya terpaksa 
menghantamnya karena di 
depan banyak pengendara,” 
ujar Kamal kepada Radar 
Sukabumi.

 Di tengah suasana syok, 
Kamal mengaku bertujuan 
ke Cileungsi, Bogor. Beban 
yang dibawanya, diduga 
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