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Indeks Hari Ini 

Orgil di Kota Capai 
80 orang

80 Rumah Terendam Banjir

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

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

Komunitas Dokter Spesialis Bedah dari Sabang sampai Merauke 
yang Tak Pernah Absen Ikut Event Jawa Pos Cycling

Ketinggalan Peloton karena Takut 
Ada Pasien Serangan Jantung 

 PKS...Baca Hal 4

 PANTAI...Baca Hal 4

 KALAH...Baca Hal 4

 GANTI...Baca Hal 4

 KETINGGALAN...Baca Hal 4

PKS Jabar: Deklarasi 
5 November

Perkumpulan sepeda dokter-dokter spesialis 
bedah yang datang dari seluruh penjuru In-

donesia ini tak pernah absen sejak event Jawa 
Pos Cycling kali pertama dihelat. Sebuah kopi 

darat yang selalu dinantikan. 
---

SEMUA berawal dari ide enam orang sahabat yang memiliki 
identitas yang sama sebagai dokter spesialis bedah. 

Ganti Nama Jadi 
Teh Kesayangan

ORANG tua pria asal Sheffield, Inggris, 
ini memberinya nama yang manis. Nathan 
Derek Garner. Tapi, sejak pekan lalu, teman-

SILATURAHMI: Ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu pada saat 
berbicangan dengan General Manager (GM) Radar Sukabumi Rawin 

Surwinoto, Pimpinan Redaksi (Pemred) Rahmad Yanadi dan pimpinan beserta 
jajaran redaksi di  Kantor Graha Pena Radar Sukabumi, Sabtu (14/10).

FOTO: HANDI RADAR SUKABUMI

SUKABUMI - Dewan Pimpinan 
Wilayah (DPW) Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) Jawa Barat meren-
canakan melakukan deklarasi pada 

PSM Makasar 2 VS 1 Persib Bandung

Kalah Dramatis
PERSIB harus puas pulang dengan tangan 

hampa, menyusul kekalahan 1-2 dari PSM 
Makassar pada pekan ke-29 Go-Jek Traveloka 
Liga 1 di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, 
Minggu, (15/10) malam. 

Yakin Geopark Ciletuh Jadi UGG
DEMI GEOPARK CILETUH: Menteri Pariwisata Arief DEMI GEOPARK CILETUH: Menteri Pariwisata Arief 
Yahya didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Yahya didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat 
Deddy Mizwar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Deddy Mizwar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa 
Barat Irfan Suryanegara, Bupati Sukabumi Marwan Barat Irfan Suryanegara, Bupati Sukabumi Marwan 
Hamami, dan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Hamami, dan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan 
Provinsi Jabar Ida Hernida hadir di Pantai Cimaja, Provinsi Jabar Ida Hernida hadir di Pantai Cimaja, 
Kabupaten Sukabumi, Sabtu (14/10). Kabupaten Sukabumi, Sabtu (14/10). 

 YAKIN...Baca Hal 4

SUKABUMI--  Menteri Pariwisata RI Arief Yahya 
meyakini, Geopark Ciletuh-Palabuhanratu akan 
ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark (UGG) 
yang akan diputuskan pada September 2018 men-

datang. Kenyakinan tersebut beralasan, selain 
telah memiliki keragaman hayati (biodiversity), 
geologi (geodiversity) dan budaya (culturdiversity), 

Pantai Cimaja, Surganya Peselancar Dunia
SUKABUMI - Dinas Pariwisata dan Kebu-

dayaan Provinsi Jawa Barat menggelar event 
surfi ng berskala internasional bertajuk Amaz-
ing Geopark Adventure Tourism (AGAT) 

dengan tema ‘Cimaja Geosurf Challenge, Our 
Amazing Adventure’. Event ini digelar di Pan-
tai Cimaja, Kawasan Geopark Ciletuh-Pelabu-
hanratu, 

HOBI BERSEPEDA : Young Surgeon Cycling Club yang beranggotakan para 
dokter spesialis dari seluruh Indonesia  yang mempunyai hobi bersepeda saat 

mengikuti Gran Fondo Madura 2017. (14/10).
FOTO: DIKA KAWENGIAN/JAWAPOS

“Marketnya sudah jelas, mereka sudah ke 
Bali. Sekarang tinggal diperkenalkan spot 

baru (Pantai Cimaja Kabupaten Sukabumi) itu 
ke negaranya,” ARIEF YAHYA

Menteri Pariwisata 
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KERTAS kosong biru per-
lahan penuh dengan lubang 
kecil. Lubang itu timbul, 
terasa kasar saat diraba. 
Titik-titik itu punya susun-
an unik. Membentuk kode, 
menjadi sebuah penanda 
dalam ilmu semantik. Inilah 
huruf braille. Huruf yang 
diciptakan Louis Braille, 
pengajar Prancis, agar orang 
buta tetap bisa membaca.

Tangan seorang laki-laki 
mulai meraba baris demi 
baris lubang itu. Jari tengah 
dan telunjuk dengan sak-
sama bergerak dari kiri ke 
kanan. Sesekali berhenti 
dan mengulangi di baris 
yang sama. ’’Ini salah sedikit 
harakatnya,’’ ujar Suharto 
kepada perempuan yang du-
duk di sebelahnya, Anik Ind-
rawati. Sambil tetap meraba 
baris lain, dia mengingat 
lokasi titik yang dibilang 
salah tadi. Kemudian, ta-
ngan Suharto melanjutkan 
koreksi ke baris berikutnya.

Tuntas meraba selembar 
kertas manila biru itu, Su-
harto menyerahkannya ke-
pada Anik. Oleh perempuan 
berjilbab tersebut, kertas itu 
diselipkan ke sebuah mesin 
ketik dengan kelir hijau. Dia 
melanjutkan mengetik di 
selembar kertas setebal 260 
gram itu.

Ya, begitulah keseharian 
Suharto dan Anik. Menyalin 
ayat-ayat Alquran ke dalam 
huruf braille. Agar para tu-
nanetra tetap bisa tilawah 
Quran seperti orang-orang 
lainnya. Pasangan suami 
istri itu adalah penyandang 
tunanetra. Harto tunanetra 
sejak lahir. Berbeda dengan 
Harto, Anik menyandang tu-
nanetra saat berusia sekitar 
3 tahun. ”Dulu sakit demam 
sampai enam bulan. Waktu 
dikasih oksigen, tekanannya 
terlalu tinggi hingga akhir-
nya kena saraf mata,” ujar 
perempuan 41 tahun itu.

Pasutri yang menikah pada 

Agustus 2004 tersebut terbi-
asa kerja bareng. Bagi tugas 
satu sama lain. Sebab, bukan 
buku sembarangan yang 
mereka salin. Itu adalah ki-
tab suci umat Islam dengan 
sistem tanda baca yang rigid. 
Salah sedikit harakat (tanda 
baca, Red), makna satu ayat 
bisa jauh berbeda. ”Kalau 
salah huruf, maknanya ber-
beda nanti,” kata perempuan 
yang tinggal di Jalan Simo 
Pomahan Baru itu. ”Saya 
yang ngetik, Mas Harto yang 
ngoreksi,” katanya.

Panjang mesin ketik terse-
but sekitar 30 sentimeter. Itu 
merupakan mesin khusus 

untuk huruf braille. Bukan 
tinta yang keluar saat tom-
bol ditekan. Namun, mesin 
tersebut akan menghasilkan 
lubang dengan pola tertentu 
di kertas.

Mesin itu memiliki tujuh 
tombol. Tombol tersebut 
berwarna putih, mirip tuts 
piano. Tombol tengah ber-
ukuran lebih lebar. ”Yang 
lebar itu untuk spasi. Yang 
lainnya untuk huruf,” ujar 
pria 47 tahun tersebut.

Saat mengetik, Anik meng-
gunakan tiga jari, baik ta-
ngan kiri maupun kanan. 
Tombol itu punya kode 
angka satu sampai enam. 

Misalnya, untuk mengetik 
huruf ”A”, cukup tekan tom-
bol nomor satu.

Menurut dia, mengetik Al-
quran dengan huruf braille 
tidak jauh berbeda dengan 
mengetik biasa. Dalam me-
ngetik huruf hijaiyah, yang 
diketik adalah huruf gundul. 
Maksudnya hanya huruf 
hijaiyah, tanpa tanda baca. 
Setelah huruf diketik, baru 
dilanjutkan mengetik ha-
rakatnya.

Untuk mengetik Alquran, 
Anik biasa menerima order 
per juz. Setiap juz terdiri atas 
38–41 lembar ukuran folio. 
Tarifnya cuma Rp 75 ribu 
per juz. Semua bergantung 
pada jumlah lembaran yang 
dikerjakan. ”Kalau komplet 
30 juz, tarifnya Rp 1,5 juta,” 
katanya.

Bukan cuma Alquran. Anik 
juga menerima pengetikan 
buku lain. Misalnya, buku 
Yasin dan buku bacaan 
umum seperti novel. Untuk 
buku seperti itu, tarifnya 
didasarkan pada jumlah 
halaman. Semakin tebal 
semakin mahal.

Saban bulan belum tentu 
ada yang pesan Alquran. 
Pesanan Alquran braille 
paling ramai saat mendekati 
Ramadan. Pesanan bisa 

meningkat tiga kali lipat dari 
hari-hari biasa.

Sejak 2008, Anik menjadi 
juru ketik braille. Bukan de-
ngan cara instan, dia mem-
butuhkan waktu yang tidak 
sebentar untuk menguasai 
teknik mengetik braille itu. 
Semua berawal saat lulus 
SMA. Tidak tahu kerja ke 
mana, akhirnya dia ikut ke 
Yayasan Pendidikan Tuna-
netra Islam Karunia (Yaptu-
nik). Di sana Anik dibekali 
kemampuan mengetik.

Kemampuan Anik untuk 
mengetik dengan mesin 
ketik braille ternyata lebih 
maju jika dibandingkan 
dengan temannya yang lain. 
Bahkan, dengan orang yang 
mampu melihat, Anik lebih 
unggul. Akhirnya, Anik di-
percaya untuk menggarap 
pesanan buku braille yang 
diterima Yaptunik.

Tidak berselang lama, Anik 
dipasrahi satu mesin untuk 
menggarap pesanan di ru-
mah. Namun, Anik tetap pu-
nya kewajiban untuk menger-
jakan pesanan dari Yaptunik. 
Sejak saat itu, dia dikenal 
sebagai juru ketik buku-buku 
braille.Sebenarnya, ada satu 
orang lagi yang berprofesi 
sama seperti Anik. Namun, 
teman seprofesinya telah 

meninggal. Sekarang Anik-lah 
satu-satunya juru ketik braille 
di Surabaya.

Pesanan datang dari banyak 
daerah. Termasuk dari luar 
pulau seperti dari Kaliman-
tan. Tidak jarang, pesanan 
ditolak karena sudah full or-
der. Saat sepi pesanan, Anik 
juga bekerja sebagai tukang 
pijat. Begitu juga Harto. Dia 
jadi tukang pijat panggilan. 
Mereka tidak mematok tarif 
khusus untuk jasa pijat. ”Ka-
lau masih di sekitar kampung, 
seikhlasnya saja,” ujar Harto.

Memang sudah jadi tekad 
Anik menjadi juru ketik Al-
quran. Dia menilai dengan 
mengetik Alquran lebih bisa 
memahami maknanya. Juga 
sebagai sarana yang bagus 
untuk menghafal. ”Dengan 
ini, saya bisa membantu te-
man-teman yang lain,” ujar 
perempuan yang sudah hafal 
2 juz itu.

Kini kesibukan Anik lebih 
banyak untuk memahami 
ilmu agama. Saban Selasa 
dan Kamis dia rajin merapat 
ke Masjid Al Falah untuk 
belajar membaca dan meng-
hafal Alquran. ”Untuk bekal 
kelak di akhirat,” katanya. 
Sekaligus menjaga kualitas 
ketikan Alquran braille yang 
dia kerjakan.(*/c6/ano)

Tidak banyak pasangan suami-istri seperti 
Suharto-Anik Indrawati. Tidak hanya 

berstatus pasutri tunanetra mandiri, tetapi 
mereka juga membantu sesama. Dengan 

menjadi juru ketik Alquran berhuruf braile.

GALIH ADI PRASETYO, Surabaya.

Kisah Pasutri Juru Ketik Alquran Braille

Gunakan Tiga Jari, Istri Ngetik Suami Ngecek

FT:GALIH ADI PRASETYA/ JAWA POS

TUJUAN MULIA: Pasutri Suharto-Anik Indrawati ketika 
menyelesaikan orderan ketikan Al-Qur'an braille. Suharto 
melakukan pengecekan yang ketat untuk orderan ini. Sebab, 
salah sedikit saja, ayat bisa berubah makna.

NAMA mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud 
MD dicatut dalam sebuah pesan hoax. Mahfud disebut 
menulis sebuah artikel yang meng-counter pernyataan Eggi 
Sudjana. Isinya adalah konsep Ketuhanan Yang Maha Esa 
yang disampaikan Eggi saat menghadiri sidang Perppu 
Ormas di MK 2 Oktober lalu.

Penyebaran artikel berjudul ”Eggi Sudjana, Ormas, dan 
Konsep Trinitas” itu banyak ditemukan di grup-grup maupun 
broadcast messages di aplikasi chatting. Namun, kemarin 
(13/10) pesan tersebut juga banyak tersebar di media sosial.

Artikel yang mengatasnamakan Mahfud itu cukup panjang. 
Terdiri atas 2.437 kata dan 14.625 karakter (tanpa spasi). 
Mahfud dibuat seolah-olah tidak sedang menyerang Eggi. 
Tapi ingin menyampaikan konsep Trinitas dalam Kristen. 
Sebab, dalam statemennya, Eggi memang sempat membahas 
Trinitas dalam Kristen dan Trimurti dalam Hindu.

”Saya tidak mendedikasikan tulisan ini kepada Eggi Sudjana 
secara khusus tetapi juga kepada semuanya saja, yang sekedar 
ingin tahu mengenai konsep Trinitas dalam kristen. Benarkah 
Umat Kristen menyembah Tiga Tuhan? Dan benarkah hal itu 
bertentangan dengan Pancasila Sila Pertama?” Begitulah 
kalimat pembuka pada artikel yang mencatut nama Mahfud.

Namun, melalui akun Twitter-nya, Mahfud membantah telah 
membuat tulisan itu. ”Ada tulisan beredar secara viral, ‘Egi 
Sujana, Ormas, dan Konsep Trinitas’. Disebutkan saya sebagai 
penulisnya. Saya nyatakan itu bukan tulisan saya,” kicau guru 
besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tersebut.

Mungkin nama Mahfud dicatut agar tulisan itu dipercaya 
banyak orang. Apalagi, polemik soal pernyataan Eggi 
memang terjadi dalam gugatan Perppu 2/2017 di gedung 
MK. Mahfud sendiri merupakan mantan orang nomor satu di 
lembaga tersebut.

Bukan hanya Mahfud yang pernah menjadi korban 
pencatutan nama untuk menyebarkan sebuah artikel. Mantan 
Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra pernah 
menjadi korban modus yang sama. Nama Yusril dicatut 
seolah-olah membuat tulisan tentang adanya kekuatan besar, 
di antaranya komunis, yang menguasai segala sendi 
kehidupan bernegara. (gun/eko/c9/fat)

Serang Eggi Pakai 
Nama Mahfud MD

Nemu Makhluk Aneh 
di Belakang Rumah 

SEBUAH boneka silikon karya 
seniman Italia Laira Maganuco 
menjadi bahan hoax di Indone-
sia. Di tangan para produsen 
informasi abal-abal, boneka 
yang diberi nama Baby Were-
wolf Silicone itu disebut ma-
khluk nyata. Bahkan, ada yang 
menyebut anak hasil perkawin-
an manusia dan singa.

”Anak maungg..Kiamat sudah 
dekat..Kombinasi manusia dan 
singa. Bisa jadi singa macak ma-
nusia kyanya. Hahaha,” tulis pe-
milik akun Facebook Dicky Aditya 
Nugraha sembari mem bagikan 
tiga foto boneka karya Laira 
Maganuco. Dicky mem bagi kan 
foto hoax itu kemarin pukul 14.15

Selain Dicky, ada netizen lain 
yang juga kecele. Dia adalah 
pemilik akun Facebook Wika 
Bambang. Wika membagikan 
foto-foto karya Laira Maganuco 
itu pada Kamis (12/10) sekitar 
pukul 8.30. ”Binatang apa nih, 
seram nian dapat gambar dari 
mbk Ayuput Xiie Melankolism” 
tulis Wika Bambang.

Banyak orang yang percaya de-
ngan posting-an Wira tersebut. 
Komentar-komentar kekaguman 
dan ketakutan bisa ditemukan di 
posting-an Wika. Lucunya, Wika 
sempat ngeyel ketika ada netizen 
yang mengetahui bahwa foto yang 
di-posting-nya merupakan bo neka 
silikon karya Laira Maganuco. 

Wika ngotot percaya pada te-
mannya yang bernama Ayuput 
Xiie Melankolism karena meng-
aku telah mengenal lama. Bukan 
hanya Wika yang bersikukuh 
bahwa foto itu merupakan gam-
bar makhluk hidup yang nyata. 
Ayuput pun ngeyel boneka itu 
memang makhluk nyata. Dia 

FAKTA Foto yang disebut makhluk aneh, 
anak keturunan singa dan manusia, 
hanya sebuah boneka karya 
seniman Italia Laira Maganuco. 
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yang dijual. Ada makhluk mirip 
bayi alien, mutan larva, sim-
panse, zombi, hingga kura-
kura mikro. Bentuk berbagai 
boneka itu memang seperti 
makhluk hidup. Barang-barang 
itu dijual dari harga USD 48 
sampai USD 1.000. 

Jadi, daripada tertipu, lebih 
baik mengecek sendiri lapak 
Laira Maganuco di Etsy. Sebab, 
tak tertutup kemungkinan kelak 
karya-karya lain dari Laira akan 
jadi bahan hoax dengan narasi 
berbeda. Atau siapa tahu ketika 
Anda melihat karya-karya Laira 
justru tertarik untuk menjadi 
reseller-nya he..he.

Gambar-gambar barang yang 
dijual di Etsy memang sering 
disalahgunakan untuk menye-
barkan hoax. Jawa Pos pernah 
mengulas tutorial membuat 
make-up efek tangan berlubang. 
Foto-foto di sana disalahguna kan. 
Oleh para pembuat hoax, efek 
foto tangan berlubang itu disebut 
orang yang terserang serangga 
berbahaya. (gun/eko/c10/fat)

mengaku menemukan makhluk 
aneh di belakang rumahnya.

Lewat kolom komentar di 
posting-an Wika, Ayuput sempat 
mengunggah foto diri sambil 
memegang sebuah benda yang 
disebut makhluk aneh itu. Tapi, 
benda tersebut tidak diperlihatkan 
dari dekat. Jadi, susah dibuktikan 
kebenaran keyakinan Ayuput. 

Yang pasti, foto-foto yang di-
sebar Wika, yang disebut berasal 
dari akun Facebook Ayuput itu, 
memang asli milik Laira Ma-
ganuco. Anda bisa menemu-
kannya di akun Facebook Laira 

Maganuco. Laira memberi 
nama karya lucunya itu, Baby 
Werewolf Silicone. 

”Platinum silicone baby 
werewolf silicone available from 
today,” tulis Laira sambil mem-
bagikan 12 foto plus satu video 
Baby Werewolf Silicone pada 5 
Oktober lalu. Hingga kemarin, 
posting-an promosi yang di-
lakukan Laira itu telah di-share 
ulang 75.507 kali.

Dalam posting-annya, Laira 
juga membagikan link lapak 
jualannya di situs Etsy.com. 
Ada banyak boneka silikon 

ILUSTRASI WAHYU KOKANG/JAWA POS

Peduli Kanker Payudara
UNTUK gerakan kepedulian pada kanker 

payudara, Fanny Fabriana selalu punya 
waktu dan tenaga. Pekan lalu, misalnya, 
aktris dan presenter itu turut bergabung 
dalam program Indonesia Goes Pink di 
Bali. Gerakan tersebut bertujuan me-
nyebarluaskan informasi mengenai 
penyakit yang banyak menyerang 
kaum perempuan itu. Yang menjadi 
concern-nya adalah kampanye sadari 
(periksa payudara sendiri).’’Ini penting 
banget untuk disebarluaskan. Bukan 
hanya untuk perempuan usia lanjut, 
tapi sejak remaja dan usia produktif,’’ 
tutur pemeran dalam fi lm Hari untuk

Amanda tersebut.
Fanny rutin melakukan sadari 

setiap bulan sejak SMA. ’’Ini mudah 
dilakukan. Kalau ada benjolan, ja-
ngan diabaikan,’’ tuturnya.

Ibu dua putri itu menambah-
kan, jika terdeteksi sejak dini dan 
cepat mendapat penanganan me- dis, 
kemungkinan untuk sembuh semakin besar. 
’’Harus sayang sama diri sendiri,’’ lanjutnya.
Dengan semakin banyaknya komunitas, yayasan, 
dan berbagai pihak yang menggaungkan informasi, 
dia pun berharap kesadaran masyarakat terhadap 
kesehatan meningkat. (nor/c15/ttg)
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KPK Sudah Tak Menakutkan Lagi
JAKARTA - Rencana Ke-

polisian Republik Indonesia 
(Polri) membentuk detasemen 
khusus (Densus) tindak pidana 
korupsi (Tipikor), mendapat 
respon positif dari sejumlah ka-
langan. Densus ini diharapkan 
mampu menjadi penguat bagi 
upaya memberantas korupsi 
di negeri ini. Karena ternyata 
garangnya Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) tak 
cukup mampu membuat para 
koruptor takut. Pembentukan 
Densus Tipikor diharapkan 
mampu menjadi momen me-
ngembalikan kepercayaan 
rakyat, terhadap Polri.

Koordinator Gerakan Indo-
nesia Bersih (GIB) Adhie Mas-
sardi mengatakan, keberadaan 
Densus Tipikor ini secara tidak 
langsung akan menjadi instru-
men penting dalam mening-
katkan kembali kepercayaan 
publik terhadap Polri, lewat 
kerja-kerja pemberantasan 
korupsi.

“Para koruptor akan berpikir 

berkali-kali untuk melakukan 
korupsi. Karena selain KPK 
dan Kejari, Polri juga makin 
meningkatkan tugasnya dalam 
memberantas korupsi, melalui 
Densus Tipikor,” kata Adhie 
Massardi.Terpisah, Ketua Pre-
sidium Indonesia Police Watch 
(IPW) Neta S Pane menilai, 
pembentukan Densus Anti Ko-
rupsi Polri itu hanyalah bagian 
dari mengembangkan unit ker-
ja Polri yang sudah ada selama 
ini, yakni Direktorat Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) Ba-
reskrim Polri, berikut Subdit 
Tipikor di Polda-polda. ”Jadi 
sepertinya unit kerja Densus 
Anti Korupsi ini hanya untuk 
memperkuat Direktorat Tipi-
kor yang sudah ada, sekaligus 
melengkapi fasilitas kerjanya 
saja,” ujar Neta, Jumat (13/10).

Selain itu, ia menilai, diben-
tuknya Densus Anti Korupsi 
Polri itu, untuk melengkapi 
keberadaan lembaga KPK yang 
sepertinya semakin tidak ber-
daya menghadapi maraknya 

korupsi di negara ini.”Masalah-
nya kan sekarang persoalan ko-
rupsi di negeri ini terus tumbuh 
kembang. Meski KPK sudah 
melakukan penangkapan di-

mana-mana, dan belakangan 
ini semakin agresif melakukan 
OTT (Operasi Tangkap Ta-
ngan), tapi lihat saja korupsi 
bukannya habis namun justru 

semakin marak,” beber Neta.
Mampukah Densus Tipikor 
Polri bekerjasama dengan 
KPK? “Harus mampu dong !” 
tukas Neta. (arp/ind)

FT:DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM

ILUSTRASI: Gedung KPK.



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 :
Augustinus Simanjuntak

Dosen etika bisnis

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 

Inovasi, Regulasi, dan Plagiarisme

Jangan Kotori Sungai Dengan Sampah

DALAM kunjungan Pres-
iden Joko Widodo (jokowi) Ke 
Graha Pena Surabaya (8/10) 
dalam rangka memenuhi 
undangan BUMN dahlan 
iskan, Terungkap bahwa 
bregulasi masih menjadi 
kendala dalam memacu ino-
vasi di republik ini. Jokowi 
menyatakan: “Kita ini lucu. 
Inovasi itu bisa berhasil dan 
bisa gagal. Kalau Gagal Malah 
dipermasalahkan kita Oren-
tasinya pada Prosedur bukan 
hasil. “

Pernyataan presiden itu 
menjadi teguran kepada bi-
rokrat dan penegak hukum 
supaya tidak sembarangan 
mempersoalkan, apalagi me-
midanakan, seorang penemu 
teknologi baru yang dianggap 
masih uji coba. Prosedur dan 
perizinan yang menghambat 
inovasi sudah saatnya diha-
pus demi terciptanya produk 
barang/jasa yang berdaya 
saing sekaligus bermanfaat 
bagi kehidupan masyarakat. 
Hal itu sesuai dengan kon-
sideran UU Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Paten bahwa 
hasil invensi (temuan) di 
bidang teknologi berperan 
strategis dalam mendukung 
pembangunan bangsa dan 
memajukan kesejahteraan 
umum.

Karena itu, setiap temuan 
wajib dilindungi. Sayang, 
substansi UU Paten belum 
melindungi segala upaya 
uji coba teknologi yang dia-
dakan lewat kebijakan pro-
gresif pejabat negara maupun 

teknologi swadaya sendiri. 
Pejabat progresif yang mem-
fasilitasi inovator teknologi 
seharusnya bebas dari rasa ta-
kut (kriminalisasi) dan ham-
batan birokrasi. Segala niat 
baik tidak boleh dihukum.

Pelindungan itu penting 
untuk memotivasi semakin 
banyaknya inovator menin-
gkatkan kualitas dan kuan-
titas temuannya demi kes-
ejahteraan rakyat sekaligus 
menciptakan iklim usaha 
yang sehat. Pemerintah perlu 
membuat regulasi yang me-
lindungi setiap pengambil 
kebijakan progresif (terkait 
inovasi teknologi) sekaligus 
memfasilitasi para inovator 
supaya mereka tidak perlu 
takut menghadapi jerat-jerat 
birokrasi maupun masalah 
hukum di kemudian hari.

Regulasi soal inovasi seha-
rusnya memberikan seman-
gat, tidak malah membuat 
para inovator malas dan pesi-
mistis dalam memunculkan 
ide-ide kreatif. Sebab, ide-ide 
inovatif dan produktif itu ma-
hal. Tidak semua orang mam-
pu menghasilkan inovasi. 
Keberhasilan atau kegagalan 
sebuah inovasi pun jangan 
hanya dilihat dari urusan 
jangka pendek, tetapi manfaat 
jauh ke depan sebagai fondasi 
bagi inovasi selanjutnya.

Tidak Ada Inovasi 
tanpa Moral

Pejabat pengambil kebi-
jakan progresif soal inovasi 
teknologi serta para inovator 

umumnya adalah kaum ber-
integritas dan berjiwa altruis 
(mementingkan kebutuhan 
orang lain). Terbukti, negara-
negara yang paling inovatif 
di dunia (2017) didominasi 
negara-negara tebersih dari 
korupsi sekaligus mampu 
mengatasi regulasi dan bi-
rokrasi yang menghambat 
inovasi. Umumnya, negara 
yang paling inovatif masuk 
dalam 25 besar peringkat 
tebersih dari korupsi versi 
Transparency International 
(TI) 2016. Misalnya, Swiss, 
Swedia, Inggris, Amerika Seri-
kat, Singapura, dan Jerman.

Menurut the Global Innova-
tion Index (GII) 2017, mereka 
sangat inovatif di sektor riset, 
infrastruktur, kecanggihan 
pasar, dan kreativitas bisnis. 
Sedangkan tingkat inovasi 
kita masih cukup rendah, 
yakni di urutan ke-88 dari 
128 negara. Kondisi itu selaras 
dengan hasil survei TII yang 
menempatkan Indonesia di 
urutan ke-90 dari 176 negara 
terkait dengan Corruption 
Perceptions Index 2016.

Negara-negara yang ino-
vasinya terburuk umumnya 
memiliki tingkat korupsi pal-
ing tinggi. Misalnya, Somalia, 
Sudan, Korea Utara, Afghani-
stan, dan Venezuela (data TII 
2016). Inovasi positif memang 
sulit lahir di negara yang ko-

rup plus warganya keban-
yakan berperilaku curang. 
Korupsi telah melemahkan 
niat-niat baik di masyarakat. 
Karena itu, selain mendukung 
gerak KPK dalam pemberan-
tasan korupsi, pemerintah 
harus lebih serius member-
antas mentalitas curang dan 
plagiarisme di lembaga pen-
didikan.

Plagiarisme di negeri ini 
kian memprihatinkan karena 
sudah menyentuh level pen-
didikan doktor dan gelar guru 
besar. Kasus terkini adalah 
temuan plagiat lima disertasi 
program doktoral di Universi-
tas Negeri Jakarta (UNJ) pada 8 
Mei 2017. Terkait dengan kasus 
itu, Kementerian Ristekdikti 
telah mencopot Rektor UNJ 
Djaali. Ironisnya, salah satu 
disertasi plagiat itu ternyata 
adalah milik Nur Alam, guber-
nur Sulawesi Tenggara, yang 
kini ditahan KPK dalam kasus 
penyalahgunaan wewenang 
dalam pemberian izin pert-
ambangan nikel.

Korupsi sungguh merusak 
moral dan semangat ino-
vasi. Karena itu, desainer 
kenamaan Anne Avantie per-
nah mengatakan: ’’Jangan 
saling meniru. Semakin kamu 
menyontek, maka semakin 
tumpul inspirasimu. Ciptakan 
kreativitasmu sendiri’’ (Jawa 
Pos, 16/1/2017). Inovasi-ino-
vasi terbaik itu hanya lahir 

dari orang-orang yang berhati 
jujur dan mulia (altruis).

Alasannya, pertama, kaum 
altruis pasti memiliki rasa 
empati yang tinggi terhadap 
orang lain. Misalnya, dulu 
produk jamu Nyonya Meneer 
dibuat Ibu Meneer saat priha-
tin dengan kondisi suaminya 
yang sakit keras. Rasa empati 
seorang istri terhadap suami 
ternyata bisa menghasilkan 
produk yang berguna bagi 
masyarakat. Rasa empati juga 
mendorong Henry Nestle 
(1886) berhasil meracik susu 
formula bagi balita kala ban-
yak ibu tak bisa menyusui 
balitanya karena tekanan 
suasana perang waktu itu. 
Kedua, kaum altruis pasti pe-
kerja keras. Bahkan, mereka 
tak mengenal waktu dalam 
berkarya untuk menuangkan 
inspirasinya ke dalam ragam 
kreativitas produk. Itu sesuai 
dengan pernyataan Dahlan: 
’’Tuhan menaruhmu di tem-
pat sekarang bukan karena 
kebetulan. 

Orang yang hebat tidak di-
hasilkan melalui kesenangan, 
kemudahan, dan keamanan. 
Mereka dibentuk melalui 
kesukaran, tantangan, dan 
air mata. Ya, para inovator 
memang hebat. Karena itu, 
kegigihan dan keuletannya 
tidak patut dihambat, apalagi 
diancam dengan kriminal-
isasi.’’ (*)

Brandal Motor Masuk Desa
ASSAL AMUAL AIKUM, 

mimbar publik Radar Suka-
bumi. Yang namanya brandal 
motor ternyata tidak sela-
manya terjadi di Kota saja, 

buktinya didaerah saya di 
Jampang sudah ada dan me-
makan korban saling bacok. 
Apakah ini sudah menjadi hal 
yang biasa jika harus menjadi 

anggota harus berani saling 
bacok dulu. Mohon kepada 
aparat untuk kembali mem-
berikan penyuluhan kepada 
anak muda khususnya yang 

berada di Wilayah Selatan 
Kabupaten Sukabumi, kare-
na kalau tidak saling bacok 
membacok dengan alasan tak 
jelas akan terjadi, saya miris 

mendengarnya kalau brandal 
motor sudah masuk ke desa 
desa, terima kasih

085720819266

Premium Kemana 
Kau Pergi ?

ASSALAMUALAIKUM, 
saya selaku supir angkot san-
gat menyanyangkan tentang 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 
premium yang kadang ada 
kadang tidak, sehingga 
kamu harus menggunakan 
bbm pertalite yang harganya 
lebih mahal dari premium. 

Pertanyaanya apakah tarif 
ongkos itu mengacu kepada 
pada premium atau pertalite 
? karena biasanya kalau ada 
perubahan naik turun harga 

premium selalu terjadi pe-
rubahan ongkos sedangkan 
kalau pertalite tidak terjadi 
perubahan ongkos mau-
pun harga barang lainnya 
dan saya pikir ini dirasakan 
bukan sopir angkot saja 
tetapi supir angkutan barang 
juga yang biasa memakai 
premium, mohon kepada 
pihak Hiswana migas kasih 
solusinya dong, terima kasih

085846534291

Kendaraan Besar Jangan 
Melintas Diwaktu Padat

ASSALAMULAIKUM, ke-
pada Petugas polisi dan Dinas 
perhubungan tolong dong 
pas waktu padat seperti sore 
dan pagi truk besar jangan 
dibiarkan masuk jalur kota, 

kalau bisa alihkan saja meng-
gunakan jalur lingkar selatan. 
Soalnya, akibat adanya masuk 
kendaraan besar membuat 
arus lalu lintas cepat macet. 
Apalagi ketika ada bubaran 

sekolah kemacetan tidak bisa 
dihindarkan, semoga pesan 
ini terbaca oleh petugas dan 
pemegang kebijakan, terima 
kasih 

085883907271

MUSIM hujan kali ini sudah 
beberapa wilayah terdengar 
banjir, bukan salah air yang 
datang kerumah-rumah, tapi 
ingat manusianya dulu yang 
suka mengganggu jalan air 

dengan mengotori sungai 
dengan sampah, jangan her-
an kalau telah terjadi banjir 
manusia suka menyalahkan 
orang lain padahal manusia 
itu sendiri yang sudah ber-

buat salah. Mari bersama-
sama peduli kepada lingkun-
gan sekitar. Alam tidak akan 
murka jika kita dijaga

08562001162



5 November 2017 mendatang. Ren-
cananya deklarasi akan dilaksanakan 
di Kota Bekasi, kemudian dilakukan 
secara bertahap di berbagai daerah. 
Menurut Ketua Dewan Pimpinan 
Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat Ahmad 
Syaikhu, deklarasi direncanakan akan 
dilakukan setelah konsolidasi ke 27 
daerah di Jawa Barat selesai. Meski, saat 
ini banyak relawan yang sudah tidak 
sabar untuk segera deklarasi, namun 
PKS tidak akan terburu-buru.

  “Insya Allah kami (PKS) akan 
melakukan deklarasi pada tanggal 
5 November 2017 mendatang,” ujar 
Syaikhu pada saat berkunjung ke 
Kantor Graha Pena Harian Pagi Radar 
Sukabumi, dengan didamping Ketua 
DPD PKS Kota Sukabumi, Asep Tajul 
Mutaqin beserta jajarannya, Sabtu, 
(14/10).   Kenapa memilih 5 November 
untuk deklarasi, karena dari 27 daerah 
yang akan melaksanakan pilkada 
serentak baru 16 Daerah yang sudah 
dikunjungi. Jadi masih ada 11 Daerah 
lagi yang belum dikunjungi, “Untuk 
Kota Sukabumi merupakan daerah ke 
16 yang dikunjungi, sementara Sabtu 
pagi (14/10) daerah Kabupaten Suka-

bumi merupakan daerah ke 15. Untuk 
11 daerah yang akan dikunjungi me-
liputi, Bogor, Kabupaten Cianjur dan 
daerah lain,” terang politisi ramah ini. 

  Sebetulnya, dorongan untuk deklar-
asi sudah kencang dihembuskan dari 
relawan-relawan dan jaringan yang 
mendorong dirinya bersama Deddy 
Mizwar (Demiz) untuk bertarung 
di Pilgub Jabar 2018, namun karena 
dirinya memiliki komintmen, untuk 
tidak terburu-buru deklarasi Demiz-
Syaikhu. Sementara saat disinggung 
untuk dukungan relawan non parpol 
dan jaringan sudah terbentuk dan 
siap menjadi mesin pemenangan 
di berbagai daerah. “Alhamdulilah 
untuk relawan sudah banyak, dan itu 
spontanitas dibentuk oleh mereka 
(relawan red) yang mengharapkan 
saya (Syaikhu) maju di Pilgub Jabar. 
Mereka bukan sayap partai, mereka 
merupakan jejaring masyarakat yang 
menitipkan harapan kepada saya,” 
tegasnya.

  Lebih lanjut orang yang diketahui 
masih menjabat sebagai Wakil Wa-
likota Bekasi ini menambahkan, untuk 
Mesin PKS di Jawa Barat sendiri sebet-
ulnya sudah siap, bahkan ada Enam 
daerah yang menurut pandangan PKS 

akan menjadi lumbung-lumbung su-
ara. Kenapa, ya karena keenam daerah 
tersebut kepala daerahnya (walikota 
dan wakil walikota red) dari PKS. Untuk 
Keenam daerah itu diantaranya Kota 
Bandung, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, 
Kota Depok, Kabupaten Bandung, dan 
Kabupaten Garut. belum lagi ada dae-
rah yang Ketua DPRDnya dari PKS sep-
erti Subang, Sumedang, Kuningan dan 
Manajelangka. “Itu sangat membantu 
untuk meningkatkan lumbung suara, 
karena jika pemipinya orang PKS, kami 
tidak sulit untuk melakukan komu-
nikasi, “terangnya.   Sementara, saat 
disinggung soal Aher (Ahmad Hery-
awan ) yang menolak menjadi ketua 
tim sukses, dirinya membenarkan pak 
Aher (Gubenur Jabar red) tidak mau 
jadi tim sukses, ketidak inginan pak 
Aher menjadi tim sukses bukan berarti 
pak aher tidak mendukung, namun 
pak aher dengan sekarang sebagai 
Gubenur Jabar tidak memungkinkan 
untuk jadi Tim sukses. “Iya dia (Aher 
red) tidak ingin jadi tim sukses, dengan 
alasan tidak mau memperkecil ruang 
gerak sebagai Gubenur, tapi beliau 
mendukung. Contohnya dengan 
memberikan jaringannya kepada saya 
untuk didatangi, “tukasnya.  (hnd)

PRESKOM: Misbahul Huda KOMISARIS: H.M. Alwi Hamu PELAKSANA DIREKSI: Aswan Achmad,Hety GENERAL MANAGER : Rawin Surwintono PEMIMPIN 
REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Rahmad Yanadi  REDAKTUR PELAKSANA: Sri Sumarni, Nurfalah REDAKTUR SENIOR: Andi Ahmadi, Untung Bachtiar KORLIP: 
Handi Salam REDAKTUR: Perli Rizal, Wahyu, Rendi Rustandi REPORTER: Widi Fitria, Ikbal Zaelani,Dasep Suryana, Subhan  GRAFIS: - PRACETAK/ PERWAJAHAN: 
Alfiansyah(koordinator), Wishnu Handika, Hamdan Eka, Rifal Agusti TEKNOLOGI INFORMASI (IT): Beni IrawanOMBUDSMAN: M. Choirul Shodiq dan Rohman Budijanto 
IKLAN: Guntur Septiadiar (Manager),Helmi Muhammad JAKARTA: Yaya Sudarman  EVENT DAN KERJASAMA:Vega Sukmayudha (Koordinator)  PEMASARAN:Dedi 
Nasrulloh (Koordinator) KEUANGAN: Wiwin Winarti (Manager) HRD: Asep Gunawan BOGOR: GRAHA PENA Jl. K.H.R. Abdullah Bin Muhammad Nuh Bogor Telp. (0251) 7544001 
(Hunting) Faks. (0251) 7544008 PERWAKILAN JAKARTA: GRAHA PENA Lt. 6 Jl. Kebayoran Lama No. 12 Jakarta 12210Telp./Fax.: (021) 53699624 E-MAIL: redaksi@radarsukabumi.
com iklan@radarsukabumi.com BANK: BCA Ca bang Uta ma Sukabumi. No Rekening: 0383029209 PENERBIT: PT Bogor Ekspres Media. SIUPP:651/SK/MENPEN/SIUPP/28 Oktober 1998 
PERCETAKAN: PT Bogor Media Grafi ka. Jl Siliwangi KavlingI, komplek puslitbang No.34, Cijujung, Sukaraja, Kab Bogor. 

RADAR SUKABUMI
HARIAN PAGI

Jl. Salabintana KM 3,5 Panjalu Kab. Sukabumi, 
Telp. (0266) 219204 /Fax. (0266) 219322

Wartawan Radar Sukabumi selalu dibekali iden titas dan tidak diperbolehkan me ne ri ma apa pun dari narasumber.

TARIF IKLAN 
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Mereka ingin terus bergerak 
secara rutin, setiap hari. Setelah 
mencoba beberapa jenis olah-
raga, dipilihlah bersepeda sebagai 
olahraga utama. Melakukannya 
juga harus sangat serius. 

 Enam orang itu adalah dr Ach-
madi SpOG, dr Saut Idoan Si-
jabat SpB, dr Dhany Prasetyanto 
SpB-TKV, dr Th eri Eff endi SpOT, 
dr Yodi Soebadi SpU, dan dr 
Dewangga Ario SpB. Secara keil-
muan, latar belakang mereka me-
mang berbeda. Ada yang dokter 
spesialis kandungan; ada yang 
spesialis urologi; ada pula yang 
berfokus pada spesialisasi toraks 
serta kardiovaskuler alias jantung. 

 Namun, mereka disatukan 
dalam entitas bernama passion 
bersepeda. Berdiri sejak 2014, 
enam dokter bedah tersebut me-
namai kelompoknya Young Sur-
geon Cycling Community (YSCC). 
Sekarang komunitas itu terus 

membesar. Total anggotanya 104 
orang yang berasal dari seluruh 
penjuru Indonesia. Dari Sabang 
sampai Merauke. Komunikasi 
intens mereka lakukan setiap hari 
di grup WhatsApp. 

 Karena jarak yang terpisah-
pisah, sangat jarang anggota 
YSCC bisa gowes bersama. Na-
mun, setiap hari mereka rutin 
melaporkan jarak tempuh ber-
sepeda mereka di grup. Kata dr 
Achmadi, hal tersebut dilaku-
kan bukan untuk mempertajam 
persaingan dan pamer hebat-
hebatan. Tapi menjadi salah satu 
motivasi agar terus meningkatkan 
kualitas bersepeda para ang-
gotanya.  ”Kenapa bersepeda? 
Ya karena kami ingin sehat. Ber-
sepeda juga merupakan latihan 
kardio,” tutur Achmadi. ”Selain 
itu, risiko cedera bersepeda itu 
kecil,” imbuhnya.  Nah, karena 
terpencar-pencar itulah, ajang 
Jawa Pos Cycling menjadi penting 
untuk YSCC. Para member-nya 

bisa melakukan kopi darat dan sa-
ling melepas kangen untuk gowes 
bersama di dunia nyata. 

 Sejak komunitas itu terbentuk, 
ungkap Achmadi, para anggota 
YSCC tidak pernah absen mengi-
kuti ajang-ajang Jawa Pos Cycling. 
Mulai Jawa Pos Cycling Bromo 
100 Km 2014, lalu berlanjut terus 
sampai di ajang Gran Fondo Jawa 
Pos (GFJP) Suramadu 2017 kema-
rin. Bahkan, sebelum kelompok 
itu terbentuk, ada juga beberapa 
anggotanya yang telah mengikuti 
Jawa Pos Cycling Audax East Java 
2013.  Untuk ajang GFJP Sura-
madu 2017 yang menempuh jarak 
157 kilometer dari Surabaya–
Bangkalan–Surabaya, ada 20 ang-
gota YSCC yang berpartisipasi. 
Mereka berasal dari beberapa 
kota. Surabaya pasti. Ada juga 
yang datang dari Ponorogo, Jem-
ber, Solo, Banyuwangi, Magelang, 
dan Pamekasan. Anggota terjauh 
kemarin berasal dari Lombok, 
Nusa Tenggara Barat. ”Kami 

memulainya dari nol. Dan seka-
rang teman-teman sudah sangat 
ahli bersepeda. Dan ini menular,” 
kata Achmadi. 

 Dokter Saut Idoan menambah-
kan, pola latihan tiap anggota me-
mang berbeda-beda. Bergantung 
situasi dan tingkat kesibukan. 
Ada yang latihan gowes normal. 
Ada yang latihan bersepeda in-
door seperti dirinya. Ada juga 
yang pergi pulang bekerja kon-
sisten gowes. ”Meski indoor, saya 
berusaha latihan saya sungguh-
sungguh,” katanya. ”Biasanya 
pakai kickr (sebuah alat pintar 
latihan bersepeda indoor, Red),” 
tambahnya. 

 Dengan rutin bersepeda, para 
anggota YSCC mendapatkan ben-
efi t yang besar, terutama dalam 
pekerjaan. Mereka menjadi lebih 
segar dan fokus. Juga lebih tahan 
banting ketika melakukan operasi 
dalam tempo yang lama. Misalnya 
dr Yan Efrata Sembiring SpB(K)
TKV yang biasanya melakukan 

operasi jantung selama lima 
sampai enam jam. Manfaat besar 
lain juga dirasakan dr Risandi 
Pradipto SpOT. Hanya dalam 
tempo 1,5 tahun, dia berhasil 
menurunkan berat badannya. 
Dari 115 kilogram menjadi 90 
kilogram. Dan angka itu terus 
konsisten, tidak pernah naik lagi 
karena rajin bersepeda. ”Saya 
juga bebas dari hipertensi dan 
diabetes,” ucapnya. 

 Untuk masalah bebas hiper-
tensi dan diabetes, dokter spe-
sialis anak Achmad Y. Hery-
ana mendapatkan keuntungan 
serupa. Bahkan, dia mematok 
target untuk gowes sejauh 250 ki-
lometer setiap pekan. Dia sendiri 
konsisten bersepeda sejak 2009. 
Sayang, dokter Heryana tidak 
ambil bagian dalam ajang GFJP 
Suramadu 2017 kemarin. ”Saya 
tidak tahan panas,” katanya lantas 
tergelak.  Namun, tugas sebagai 
dokter memang sangat berat. 
Itulah yang dialami dokter Yan 

Efrata Sembiring. Kemarin dia 
sempat tertinggal jauh setelah 
dari pit stop 1 menuju pit stop 2 
di Bukit Jaddih, Bangkalan. Yan 
justru baru tiba saat para cyclist 
lain hendak keluar dari gerbang 
Bukit Jaddih menuju Kenjeran 
Park, Surabaya, yang merupakan 
tempat fi nis. ”Memang tadi saya 
sering berhenti di jalan. Karena 
setiap handphone saya terasa ber-
getar, saya berhenti. Takut-takut 
itu telepon dari rumah sakit, ada 
pasien serangan jantung. Waktu 
saya banyak tersita untuk cek 
handphone di jalan,” ungkapnya. 

 Yan mengakui bahwa YSCC 
membuat hidupnya semakin 
asyik. Dalam grup WhatsApp, 
mereka malah jarang membahas 
masalah kesehatan. Beberapa 
obrolan mereka seputar event-
event sepeda. Juga pengetahuan 
tentang teknik dan perlengkapan 
sepeda. Jadi, tak heran jika dokter-
dokter tersebut semakin ahli saja 
dalam bersepeda. (nic/c9/nur)

Ketinggalan Peloton karena Takut Ada Pasien Serangan Jantung 

Ganti Nama Jadi Teh Kesayangan

PKS Jabar: Deklarasi 5 November

Kalah Dramatis

teman dan keluarganya mungkin 
harus memanggilnya Tea (Teh). Bukan 
seperti teteh-teteh gelis dari Sunda ya. 
Melainkan, teh dalam cangkir yang 
diunjuk simbah tiap pagi.

 Ya, pria itu mengubah namanya 
menjadi Nathan Yorkshire Tea Garner. 
Nathan memang penggemar berat 
teh. Spesifik yang bermerek Yorkshire 
Tea. Pria 31 tahun tersebut minum 

sedikitnya 15 cangkir teh per hari! 
Dia minum dua cangkir seduhan teh 
bahkan sebelum gosok gigi!

 ’’Aku dapat ide ganti nama dari te-
manku, Billy. Dia bilang, ’Gila, kamu 
minum banyak banget teh. Kamu 
harus ubah namamu jadi Yorkshire 
Tea!’ Kupikir, itu ide bagus,’’ kata Nathan 
dikutip Metro.  Setelah obrolan terse-
but, dia langsung menelepon dinas 
kependudukan setempat. Minta nama 
tengahnya, Derek, dihilangkan dan 

diganti merek teh kesukaannya terse-
but. Pihak Yorkshire Tea tentu bangga 
mendengar aksi Nathan. ’’Kami sangat 
sangat sangat tersanjung atas cintanya 
pada minuman kebanggaan kita,’’ ujar 
Laura Burton, senior brand manager 
Yorkshire Tea.  Untungnya, teh favorit 
itu berasal dari Yorkshire. Bukan dari 
Boggy Bottom (Hertfordshire), Dicks 
Mount (Suffolk), atau Twatt (Orkney). 
Sungguh tak elok dijadikan nama 
manusia. (fam/c14/na)
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Meski sempat unggul, tim berju-
luk Maung Bandung ini kembali 
kecolongan di menit-menit akhir 
pertandingan.  Di babak pertama, 
Persib membuat kejutan ketika 
laga baru memasuki menit ke-3. 
Febri Hariyadi meneruskan um-
pan terobosan Michael Essien 
untuk membobol gawang PSM 
yang dijaga Rivky Mokodompit.

 Tim tuan rumah tak tinggal 
diam. Lima menit berselang 
mereka menyamakan kedudu-
kan menjadi 1-1 melalui tendan-
gan keras dari Zulkifli Syukur. 
Usai turun minum, tempo per-
mainan belum banyak berubah. 
Kecepatan pemain di lini sayap 
tetap menjadi andalan untuk 
menerobos pertahanan lawan.

 Upaya Laskar Juku Eja me-
nyerang lini pertahan Persib 
berbuah positif pada menit 90. 
Pavel Purishkin yang masuk 
menggantikan Zulham Zamrun 

di babak kedua memaksa kiper 
Persib,  Muhammad Natshir 
memungut bola dari  dalam 
gawangnya.

 Skor 2-1 untuk keunggulan 
PSM bertahan hingga wasit 
Hasan Akrami asal Iran meni-
upkan peluit tanda pertandin-
gan usai. Tambahan tiga angka 
membuat PSM merangsek ke 
posisi tiga besar klasemen.

 Skuat asuhan Robert Rene 
Alberts mengoleksi 55 poin hasil 
dari 29 pertandingan. Mereka 
hanya tertinggal empat angka 
dari Bhayangkara FC sebagai 
pemuncak klasemen sementara 
Liga 1. Sedangkan bagi Persib, 
kekalahan ini menjadi pukulan 
telak. Mereka terpaku di posisi 
11 klasemen sementara dengan 
mengoleksi 37 poin.  Menanggapi 
pertandingan, Asisten pelatih 
Herrie Setyawan mengungkap-
kan kemenangan PSM Makassar 
karena timnya kecolongan di 
menit-menit akhir. “Kita semua 

lihat di pertandingan kita saling 
jual beli serangan tapi akhirnya 
kita kecolongan di menit akhir. 
Kita kurang konsentrasi saja,” 
ujar Herrie atau akrab disapa 
Jose dalam sesi temu wartawan 
pascapertandingan.

 “Tapi setidaknya dalam per-
mainan keberuntungan ada di 
pihak PSM. Kita applause den-
gan PSM karena mereka solid 
namun kita juga sudah berusaha,” 
tambahnya.  Jose menjelaskan, 
perjuangan Persib tak hanya ter-
jadi di awal babak pertama yang 
menghasilkan gol dari Febri saja, 
namun juga sudah dilakukan di ba-
bak kedua. Terbukti, beberapa kans 
seperti yang tercipta dari kaki Eze-
chiel N’Douassel, Michael Essien 
dan Febri Hariyadi juga tercipta di 
babak kedua. “Di babak kedua kita 
bisa sampai ke pertahanan PSM 
tapi memang karena keburuntun-
gan ada di pihak PSM. Kita sudah 
kuasai bola dan berikan serangan 
tapi tidak jadi gol,” tutupnya. (net)
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Yakin Geopark Ciletuh Jadi UGGPantai Cimaja, Surganya Peselancar 

Geopark Ciletuh-Palabu-
hanratu yang sudah ditetapkan 
menjadi geopark nasional ini 
juga telah memenuhi tiga unsur 
yang menjadi syarat destinasi 
wisata kelas dunia yaitu atrac-
tion, acces dan tourism resource. 
“Rumus destinasi kelas dunia 
adalah atraction, access dan tour-
ism resource, saya lihat Geopark 
Ciletuh-Palabuhanratu sudah 
memiliki itu dan kita harapkan 
akan menjadi UGG,”kata Arief 
Yahya.

  Ia mengatakan hal tersebut 
usai membuka International 
Surfing Exibition 2017 yang 
bertajuk Amazing Geopark 
Adventure Tourism (AGAT), 
di pantai Cimaja yang masuk 
dalam kawasan Geopark Ciletuh 
Palabuhanratu, Sabtu (14/10).

  Selain itu, saat ini pihaknya 
tengah merancang pembentu-
kan Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) pariwisata di kawasan 
Geopark Ciletuh Palabuhanra-
tu. “Sekarang master plan-nya 
sedang dikerjakan dan akhir 
2017 selesai, anggarannya dari 
Kemenpar,” terangnya.

  Arief menuturkan, dari enam 
destinasi wisata unggulan yang 
tersebar di enam daerah di 
Jabar, ia paling memfavoritkan 
Geopark Ciletuh Palabuhanratu 
menjadi destinasi kelas du-
nia nomor satu yang dimiliki 
Jawa Barat. Namun Menpar 
mengingatkan kepala daerah 
di kawasan tersebut harus aktif 
dan memiliki komitmen tinggi 
dalam memajukan potensi 
wisata tersebut. “Kalau mau 
objektif yang punya atraksi ke-
las dunia dari enam itu adalah 
Geopark Ciletuh Palabuhanra-
tu, tetapi saya ingatkan juga 
kalau bupati disini lelet kita 
punya lima bupati lainnya yang 
tidak lelet, jadi selain atraksi 
nya bagus, aksesibilitas bagus 
dan tentu harus ada komitmen 
dalam hal ini bupati dan di sini 
bupatinya aktif banget itu akan 
sangat membantu, saya yakin 
2019 akan berhasil menjadi 
destinasi wisata kelas dunia,” 

tuturnya.  Untuk mendorong 
Geopark Ciletuh Menteri Pari-
wisata RI Arief Yahya menam-
bahkan, menjadi salah satu 
destinasi wisata bertaraf inter-
nasional. Namun demikian hal 
tersebut harus didorong dengan 
sikap Bupati Sukabumi yang 
pro aktif menjalin komunikasi 
dengan pemerintah pusat. “Ten-
tunya Bupati harus pro aktif, 
perlu saya ingatkan juga kalau 
bupatinya lelet itu bahaya, ha-
rus aktif, nanti bisa saya bantu. 
Sayangkan Wagubnya (Deddy 
Mizwar) aktif banget,” jelasnya

 Dikatakannya, pemerintah 
terus mendorong beberapa 
potensi wisata di tanah air. Salah 
satunya adalah geopark Ciletuh. 
“Kita ingin jadikan sukabumi ini 
iconnya geopark ciletuh, kita 
harapkan ciletuh akan menjadi 
Unesco Global Geopark di tahun 
depan, berdasarkan itu kita akan 
membangunnya menjadi salah 
sau destinasi wisata kelas dunia, 
salah satunya pembentukan 
kawasan ekonomi wisata,” kat-
anya.   Dalam hal itu, lanjutnya, 
pihaknya pun telah memetakan 
perencanaan pengembangan 
geopark ciletuh dari sejak tahun 
lalu. “Sekarang master plant 
untuk ciletuh sudah dikerjakan 
sehingga tahun 2017 tahun bisa 
selesai,” katanya.

  Pemerintah Pusat sendiri 
saat ini mendorong enam po-
tensi wisata ditanah air untuk 
menjadi destinasi dunia. Salah 
satunya adalah geopark Ciletuh. 
“Ada enam destinasi dunia, 
kalau mau objektif iya, dari 
enam yang diusulkan sesung-
guhnya ciletuh, Dari enam itu 
mana yang bisa menjadi sekelas 
unesco jawabnya cieltuh. Mu-
dah mudahan 2019 ciletuh bisa 
jadi kelas dunia,” katanya. 

  Senada dengan Menpar, 
Wakil Gubernur Jawa Barat 
Deddy Mizwar yang turut 
mendampingi dalam pem-
bukaan International Surfing 
Exibition yang diikuti oleh 13 
negara ini mengatakan, predi-
kat UGG yang akan disandang 
Geopark Ciletuh Palabuhanratu 
akan membawa geopark ini 

menjadi destinasi wisata ber-
skala internasional. “Beberapa 
waktu lalu tim asesor sudah 
menilai ke sini dan saya lihat 
mereka puas, mudah-mudahan 
tidak ada halangan september 
2018 Geopark Nasional Ciletuh-
Palabuhanratu ditetapkan men-
jadi UGG dan predikat ini yang 
akan membawa ciletuh menjadi 
destinasi berskala internasi-
onal,” katanya.

  Tiga unsur yang harus di-
penuhi agar menjadi UGG yaitu 
geodiversity, biodiversity dan 
culture diversity semua sudah 
ada di geopark ini. “Saya lihat 
sudah ada semua disini, saya su-
dah keliling dari Ujung Genteng 
sampai Ciptagelar itu luar biasa, 
ini emperan surga,” ujarnya.

 Kaitan dengan event surfi ng di 
Ombak Tujuh Cimaja ini Deddy 
berharap, akan lahir kembali 
para peselancar lokal ke tingkat 
nasional dan internasional. “Ini 
sudah dibuktikan dengan pese-
lancar asal Cimaja kelas dunia, 
Dede Suryana yang sampai 
sekarang telah membuka kelas 
khusus untuk belajar menjadi 
peselancar. Mudah-mudahan 
event ini lahir para peselancar 
lokal ke tingkat nasional dan 
dunia,” harapnya.

  Selain lomba surfi ng, dalam 
event yang digelar dua hari ini 
juga diadakan geoculture show 
atau pertunjukan seni tradisi 
dan kreasi masyarakat sekitar. 
Juga ada sinar resmi geoculture 
visit, beach cleaning up chal-
lenge, AGAT 2017 instagram 
challenge, photo and writting 
challenge dan penanaman bibit 
pohon di sekitar pantai. Amaz-
ing Geopark Adventure Tourism 
2017 menampilkan 14 peselan-
car profesional internasional, di-
antaranya dari Amerika Serikat, 
Italia, Inggris, Australia, Kanada, 
Selandia Baru, Maladewa, Ma-
roko, Jepang, Singapura, Phili-
pina, Th ailand dan Taiwan.

  Sedangkan surfer peserta na-
sional berasal dari Bali, Banten, 
Bengkulu, DKI Jakarta, Jatim, 
NTB, Sumbar, Sumut, Sumsel, 
DI Yogyakarta dan Jabar selaku 
tuan rumah.(hnd)
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Kabupaten Sukabumi digelar dua hari 
Sabtu dan Minggu (14/5)

  Berdasarkan informasi yang diteri-
ma koran ini, eksibisi Amazing Geopa-
rk Adventure Tourism 2017 (AGAT) 
diikuti 14 surfer pro internasional 
dari Amerika Serikat, Australia, Italia, 
Inggris, Jepang, Kanada, Maladewa, 
Maroko, Philipina , Singapura, Selandia 
Baru, Thailand dan Taiwan; 14 surfer 
nasional dari Bali, Banten, Bengkulu, 
DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Teng-
gara Barat, Sumatra Barat, Sumatra 
Utara, Sumatera Selatan, Yogyakarta 
dan Jawa Barat sebagai penyelenggara. 
Selain itu, AGAT diikuti 35 surfer ad-
vance dari kancah regional Jawa Barat 
dengan mayoritasnya peselancar dari 
Kab Sukabumi.

  Tak ketinggalan daerah yang 
memiliki potensi pengembangan 
surfi ng di Wilayah Geopark Ciletuh 
Palabuhanratu dari 21 desa di 8 ke-
camatan mengirimkan pesertanya 
untuk mendapatkan coaching clinic 
serta kelas surf school sebagai bekal 
mereka untuk mengembangkan 
surfi ng di daerahnya.

  Kepala Dinas Pariwisaya dan Kebu-
dayaan Provinsi Jawa Barat Ida Hernida 
didampingi Kepala Bidang Destinasi 
Pariwisata Ani Ismarini menjelaskan 
pemerintah Provinsi Jawa Barat terus 
merealisasikan dukungannya terha-
dap komitmen pencapaian sebagai 
UNESCO Global Geopark (UGG) 
bagi Geopark Ciletuh-Palabuhanratu 
(GCP). “Sebagaimana diketahui 
validasi terhadap GCP telah di-
laksanakan 1-4 Agustus 2017 oleh 
Asesor UNESCO yaitu Alexandru 
Andrassanu dan Soojae Lee yang 
didampingi oleh observer Hanang 
Samodra, “ujar Ida dalam rilisnya 

  Adapun hasilnya telah dibahas 

dalam Asia Pacifi c Geopark Net-
work Symposium ke 5 di China 
dan akan dilanjutkan pada si-
dang UNESCO bulan April 2018, 
Sedangkan untuk penetapannya 
menunggu pada bulan September 
2018 bertepatan dengan UNESCO 
Global Geopark Symposium. 

  Ida menjelaskan salah satu upaya 
mempromosikan Kawasan Geopa-
rk Ciletuh-Palabuhanratu kepada 
dunia, kali ini dengan digelarnya 
‘Cimaja Geosurf Challenge, Our 
Amazing Adventure’. 

  “Geopark Ciletuh-Palabuhanratu 
mempunyai spot surfi ng yang telah 
mendunia, yaitu Ombak Tujuh 
dan Pantai Cimaja. Selain itu, ter-
dapat juga spot surfing lainnya 
dengan jenis ombak beach break 
yaitu Cipaku (Ujunggenteng), Loji 
Beach Break, Citepus, Karang Naya 
(Samudra Beach), Karang Papak 
(Sunset Beach), dan Karanghawu, 
“terangnya

  Sedangkan dengan jenis om-
bak point break adalah: Haurber 
Point (Ujunggenteng), Mama’s 
Point (Ujunggenteng), Turtle Beach 
(Ujunggenteng), Ombak Tujuh, Loji 
Point, Karang Sari, Cimaja, Indocator, 
Pajagan Point, dan Karang haji.

  Lebih lanjut dirinya mengatakan, 
Pantai Cimaja memiliki daya tarik 
pantai yang unik berupa hamparan 
aluvial dengan batuan alam bulat-
bulat lonjong di sepanjang pan-
tainya, selain itu Pantai Cimaja juga 
memiliki ombak point break dengan 
kontinyuitas ombak sepanjang ta-
hun yang bisa memanjakan para 
surfer. Pantai Cimaja yang terletak 
di Kawasan Geopark Ciletuh-Pal-
abuhanratu ini memiliki panorama 
indah ditambah deburan ombak 
yang besar menjadikan tempat ini 
begitu favorit di kalangan peselancar, 

baik nasional maupun internasional.
  “Wisatawan surfer mancanegara 

rutin berdatangan dan mendukung 
kepariwisataan Geopark Ciletuh-
Palabuhanratu. Daya tarik lainnya 
adalah prestasi surfing di Pantai Cimaja 
telah mencapai tingkat internasional 
dengan adanya Dede Suryana sebagai 
putra daerah yang berhasil membawa 
nama baik Indonesia di perhelatan 
surfing dunia, jejaring internasional 
yang dimilikinya pun mampu men-
gangkat wisata minat khusus surfing 
Cimaja, “terangnya

  Secara kelembagaan, penyeleng-
garaan surfing di Cimaja juga telah 
memiliki tata kelola yang cukup baik 
dengan adanya komunitas Sukabumi 
Surfing Association (SSA). Ida menu-
turkan tujuan utama penyelenggaraan 
AGAT 2017 ini adalah memperkenal-
kan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu 
sebagai salah satu destinasi pariwisata 
minat khusus berkelas dunia, sekaligus 
mempersiapkan masyarakat untuk 
mampu mengelola kepariwisataan 
di kawasan Geopark Ciletuh-Palabu-
hanratu dengan prinsip pengelolaan 
kepariwisataan yang ramah lingkun-
gan dan berkelanjutan. Melalui event 
ini akan diangkat khususnya wisata 
papan selancar (surfing).

  Penyelenggaraan AGAT 2017 ini 
memiliki prinsip pengelolaan kegiatan 
yang 80% nya adalah mengangkat po-
tensi lokal, baik di sisi konten acara, seni 
budaya lokal, maupun keterlibatan 
masyarakatnya. Yang akan turut ber-
peran aktif menyajikan kegiatan AGAT 
kepada para wisatawan, diantaranya 
dengan melibatkan komunitas surf-
ing, komunitas pencinta lingkungan, 
komunitas jeep, komunitas perahu, ko-
munitas budaya, komunitas Balawista, 
asosiasi pariwisata, siswa dari sekolah 
umum maupun kejuruan pariwisata, 
PKK, dan lainnya. (hnd)
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KOMPAK: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sukabumi, Deden Achadiyat bersama atlet Sea 
Games dan atlet Porda.

Atlet Sea Games Disambut Bupati
SUKABUMI-- Peringatan 

Hari Olahraga Nasional 
(Haornas) bakal diseleng-
garakan di Lapangan Kor-
pri Kecamatan Cisaat, hari 
ini. Sejumlah kesiapan pun 
terus dirampungkan pi-
hak panitia. Bahkan dari 
informasi yang didapatka 
Radar Sukabumi, dalam 
penyelenggaraan tersebut 
sejumlah atlet Sea Games 
asal Kabupaten Sukabumi 
bakal dihadirkan dan di-
berikan penghargaan oleh 
Bupati Sukabumi. Adapun 
sejumlah atlet itu diantara-
nya, dari Cabang Olahraga 
(Cabor) panahan, Sri Ranti  
dengan raihan emas Sea 
Games Malaysia, Cabor 
Wushu, Monica Pransiska 
peraih medali perak Sea 
Games, serta tiga srikandi 
Cabor Karate, Ayu Rah-
mawati, Eva Fitria dan Siti 
Maryam yang meraih me-
dali perunggu Sea Games. 

 Ketua Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) 
Kabupaten Sukabumi, De-

den Achadiyat mengaku 
gembira atas penyambut-
an  dan penghargaan yang 
diberikan pemerintah da-
erah kepada sejumlah at-
let berprestasi. Menurut 
Deden, hal ini menjadi 
motivasi para atlet untuk 
terus mengasah kemam-
puannya, terlebih dalam 
mempersiapkan Pekan 
Olahraga Daerah (Porda) 
2018, mendatang. "Saya 
sangat gembira atas apa 
yang diberikan pemerintah 
daerah," ujar Deden mela-
lui siaran telponnya. 

 Deden mengaku, peng-
hargaan yang diberikan 
kepada para atletnya ini, 
merupakan bentuk kesiri-
usan Bupati Sukabumi, 
Marwan Hamami untuk 
mengembangkan olahraga 
di Kabupaten Sukabumi. 
"Alhamdulillah, diskusi 
kami dengan Pak Bupati 
saat mengunjungi atlet di 
Malaysia direalisasikan," 
aku Deden.

 Sementara itu, atlet Cabor 

Wushu, Monica Pransis-
ca menambahkan, sangat 
terharu dan bangga men-
dapatkan penyambutan 
yang spesial. Hal ini baru 
dirasakan dirinya, pas-
ca perhelatan Sea Games 
bulan Agustus  lalu. "Saya 
senang dan bangga menda-
patkan sambutan yang luar 
biasa," ujar Monic. 

 Wanita berparas cantik 
ini menuturkan, penyam-
butan yang diberikan pe-
merintah daerah dan KONI 
Kabupaten Sukabumi akan 
menambahkan daya juang 
untuk mempertahankan 
medali di Porda. Dimana 
para Porda 2014 lalu, Ka-
bupaten Sukabumi meraih 
16 medali emas, 5 medali 
perak serta 9 medali pe-
runggu. 

"Saya rasa kepengurusan 
KONI Kabupaten Sukabu-
mi saat ini sudah lebih baik, 
ditambah lagi dukungan 
pemerintah daerah yang 
sangat luar biasa," pung-
kasnya. (why)

IST

JUARA: Ketua 
Komite Olahraga 
Nasional  Indonesia 
(KONI) Kabupaten 
Sukabumi, Deden 
Achadiyat saat 
menjuarai turnamen 
Tenis Lapangan 
Bupati Cup, belum 
lama ini.

Cabor Tenis Lapangan Minim Regenerasi
SUKABUMI-- Ketua Ko-

mite Olahraga Nasional  
Indonesia (KONI) Kabu-
paten Sukabumi, Deden 
Achadiyat menyayangkan 
minimnya regenerasi olah-
raga Tenis Lapangan di 
Kabupaten Sukabumi. 

Padahal, potensi olahraga 
ini sangat bagus, terlebih 
banyak atlet senior yang 
sukses membawa nama 
Kabupaten Sukabumi di-
kancah regional maupun 
nasional. "Saat ini hanya 

ada satu atlet yang akan ter-
jun di Porda 2018 di Kabu-
paten Bogor," ujar Deden 
kepada Radar Sukabumi, 
belum lama ini.

 Namun sayangnya, ke-
beradaan atlet tersebut pun 
masih dipermasalahkan, 
lantaran berdomisili dilu-
ar Kabupaten Sukabumi. 
"Tapi yang saya tahu atlet 
tersebut sudah tidak ber-
main di daerah asalnya, 
sehingga atlet punya hak 
untuk pindah,"imbuh dia. 

 Untuk itu, dirinya me-
minta kepada pengurus 
Persatuan Tenis Lapangan 
Seluruh Indonesia (Pelti) 
untuk segera membuat 
langkah terobosan dan 
inovasi, guna menghidup-
kan kembali olahraga tenis 
lapangan tersebut.

 "Padahal dulu saya saat 
masih menjabat Sekda Ka-
bupaten Sukabumi, su-
dah memberikan fasilitas 
lapangan dan peralatan 
disetiap kewadanaan. 

Namun hal itu tidak ber-
jalan bagus," tutur Deden. 

 Ia menyarankan, para 
pengurus Pelti agar ter-
jun langsung ke lapangan, 
terutama membidik para 
pelajar berpotensi. 

Nantinya, para pelajar 
ini bisa diarahkan untuk 
mengembangkan olahraga 
tenis lapangan. 

"Jika kita serius, banyak 
kalangan pelajar yang ber-
potensi di setiap sekolah," 
akunya.  (why)
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RENOVASI: Sejumlah pekerja saat melakukan renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Pertandingan Persib-Persija di Tolak INASGOC 
NIAT Persija Jakarta un-

tuk menggunakan Stadion 
Utama Gelora Bung Karno 
(GBK) saat melawan Persib 
Bandung pada 3 November 
2017 menemui ganjalan. 
Pasalnya, pihak yang berwe-
nang justru menolak renca-
na tersebut.

 Adalah Indonesia Asian 
Games Organizing Com-
mittee (INASGOC), panitia 
penyelenggara Asian Games 
2018 yang merespons negatif 
keinginan Macan Kemayo-
ran, julukan Persija, untuk 
menggunakan GBK. Hal ini 
karena renovasi GBK masih 
belum rampung sepenuh-
nya.

 Sekretaris Jenderal (Sek-
jen) INASGOC, Eris Her-
yanto mengatakan, GBK 
merupakan main event 
Asian Games 2018 Jakarta-
-Palembang. Oleh sebab itu, 
stadion yang telah berdiri 
pada 1960 tersebut akan di-
konsentrasikan untuk meng-
gelar upacara pembukaan. 
"Kami dari pihak INASGOC 
menyampaikan bahwa Sta-
dion Gelora Bung Karno 
belum memungkinkan un-

tuk digunakan karena be-
lum rampungnya renovasi," 
ujar Eris, belum lama ini. 
"Sekali lagi pihak INASGOC 
menyatakan bahwa stadion 
akan dipakai untuk upacara 
pembukaan Asian Games 
2018," jelasnya lagi.

 Sementara itu, Direk-
tur Utama GBK, Winarto 
menjelaskan peluang Per-
sija menggunakan GBK saat 
kontra Persib masih belum 
tertutup. Sebab, masih ada 
beberapa pembahasan yang 
harus diputuskan antara 
pihak yang berketerkaitan. 
"Memang benar sudah ada 
pembicaraan antara kedua 
klub (Persija dan Persib) 
untuk memakai Stadion Ge-
lora Bung Karno, tapi semua 
belum ada keputusan fi nal," 
kata Winarto. 

"Ya, betul memang kita 
juga sudah berbicara de-
ngan pihak INASGOC dalam 
masalah pembangunan sta-
dion. Tapi saya ingatkan se-
kali lagi semua pembicaraan 
tersebut belum fi x keputus-
annya dan kita masih akan 
bicarakan lagi," paparnya. 
(net)

Bela Sungkawa Untuk 
Choirul Huda

Dunia sepak bola kembali kehilangan salah satu 
bintang terbaiknya. Adalah Choirul Huda, Kiper 
Persela Lamongan, yang dinyatakan meninggal 
dunia usai mendapat perawatan di rumah sakit. Se-
belumnya kiper senior tersebut bertabrakan dengan 
dengan bek setimnya, Ramon Rodrigues pada sat 
pertandingan melawan Semen Padang . Akibatnya 
Choirul Huda yang telah 17 tahun berseragam Per-
sela, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kepastian 
meninggal Kiper Persela Lamongan itu, dinyatakan 
oleh Pelatih Persela Aji Santoso dalam perbincang-
annya disalah satu televisi swasta, kemarin (15/10).

 Ucapan duka pun bermunculan di sejumlah 
akun media sosial. Bahkan dari Bandung, seluruh 
pemain, pelatih dan ofi sial Maung Anom mendoa-
kan secara khusus untuk kiper Persela Lamongan, 
Choirul Huda yang meninggal dunia usai berben-
turan dengan rekan setimnya, Ramon Rodrigue saat 
menghadapi Semen Padang di Stadion Surajaya 
Lamongan, tersebut. "Innalillahi wainnalillahi raji-
un. Kami dari tim Maung Anom turut berduka cita 
sedalam-dalamnya. Semoga almarhum khusnul 
khotimah," kata pelatih Maung Anom, Yadi Mulyadi.

 Meskipun belum pernah satu lapangan dengan 
kapten Persela ini, Yadi mengetahui jika Choirul 
Huda pemain yang baik. Sosok pemain yang punya 
nama baik di hati pesepakbola lainnya. "Kiprah 
yang panjang dan punya nama baik. Dia salah satu 
pemain yang jadi panutan," ucapnya.

 Ucapan belasungkawa juga disampaikan oleh 
kapten Maung Anom, Pian Hadiansyah. (net)

PSM Hanya Beruntung
PERSIB Bandung harus me-

nelan pil pahit setelah kalh 1-2 
di kandang PSM Makassar, 
Stadion Mattoangin, dalam 
lanjutan Liga 1, Minggu (15/10) 
malam. Hasil ini merupakan 
rekor buruk tim berjuluk Ma-
ung Bandung, dimana sebe-
lumnya hanya bermain seri 
selama lima pertandingan.

 Asisten pelatih PErsib Ban-
dung, Herrie Setyawan pun 
mengungkapkan, kemenang-
an PSM adalah sebuah keber-
untungan. "PSM beruntung 
dengan hasil akhir ini," kata 

Herrie Setyawan, seusai laga.
 Menurut dia, anak asuhnya 

sudah berusaha maksimal 
mencuri poin di kandang la-
wan. Namun Atep cs keco-
longan di menit akhir. "Pertan-
dingan sangat seru, sayangnya 
kita kecolongan di menit akhir 
karena kurang konsentrasi," 
tutur dia.

 Herrie mengakui skuad Juku 
Eja bermain solid selama 2x45 
menit. Namun anak asuhnya 
juga bisa mengimbangi dan 
menekan pertahanan PSM. 
"Kita apresiasi permainan solid 

Juku Eja," kata dia.
 Pemain muda Persib, Gian 

Zola, menambahkan bahwa 
timnya sudah berusaha keras 
mencuri poin di kandang PSM. 
"Tapi hasil yang kita inginkan 
tak sesuai, maaf buat bobotoh 
dan masyarakat Jawa Barat," 
ucap pemain nomor punggung 
8 ini.

 Ia juga berterima kasih ke-
pada tim pelatih yang mem-
berikan kepercayaan turun 
bermain di babak kedua. 

"Saya terima kasih kepada 
pelatih yang mempercayai 

saya turun di laga klasik ini," 
imbuhnya. Persib Bandung 
kini bercokol di posisi ke-11 

klasemen, sedangkan PSM 
Makassar naik ke urutan ke-
tiga. (net)

Persib Sempat Diteror
PERSIB Bandung menda-

pat perlakuan tidak menye-
nangkan dari ratusan oknum 
pendukung PSM Makassar 
seusai uji lapangan di Stadi-
on Andi Mattalatta Mattoa-
ngin (AMM), Makassar.

 Skuat Maung Bandung 
yang mendapat jatah uji la-
pangan selama satu jam mu-
lai jam 16.00 WITA baru bisa 

keluar dari Stadion AMM 
pada jam17.55 WITA. Itu pun 
setelah panpel mendatang-
kan satuan pengawalan dari 
kepolisian.

 Latihan sekaligus uji la-
pangan yang berlangsung 
tertutup itu berlangsung 
lancar. Situasi mulai runyam 
setelah ratusan oknum su-
porter berteriak-teriak seraya 

mengumpat di depan pintu 
keluar VIP Utama.

 Beruntung, ratusan oknum 
tidak melakukan tindakan 
anarkistis terhadap bus Per-
sib yang menunggu di de-
pan pintu. Meski mendapat 
'teror' dari oknum suporter, 
kubu Persib tetap tenang. 
Mereka malah memanfaat-
kannya dengan berswafoto 

dengan latarbelakang fasi-
litas stadion AMM yang di-
dirikan pada tahun 1957 ini.

 Setelah mendapat penga-
walan dari aparat dan pentol-
an suporter, rombongan Per-
sib bergegas keluar menuju 
bus meski ratusan oknum 
suporter terus berteriak-teri-
ak. "Itu ulah oknum suporter. 
Buktinya, tidak satu pun yang 

memakai atribut atau jersey 
PSM. Mereka hanya menge-
luarkan kekesalan terhadap 
perlakukan oknum bobotoh 
Persib saat PSM bertandang 
ke Bandung. Tidak ada juga 
tindakan anarkis yang me-
reka lakukan," ujar Karaeng 
Iskandar, pentolan kelompok 
suporter Hasanuddin seperti 
dikutip, bola.com. (net)



SEHAT menjadi anugerah 
terbesar untuk manusia da-
lam menjalani kehidupan. 
Manusia ditakdirkan untuk 
terus berusaha sehat agar 
bisa melaksanakan aktivitas 
sehari-hari. Namun, risiko 
sakit akan selalu memba-
yangi. Salah satu penyebab 
sakit adalah pola gaya hidup 
manusia itu sendiri. Seiring 
perkembangan zaman dan 
teknologi yang semakin me-
mudahkan manusia menja-
lani aktivitasnya, terdapat 
risiko apabila kita terlalu 
dimanjakan oleh fasilitas 
tersebut.

Kemajuan teknologi yang 
memungkinkan aktivitas 
kita berada dalam genggam-
an, contohnya, lapar tinggal 
klik aplikasi, bersih-bersih 
rumah tinggal klik aplikasi 
juga; hal ini membuat ma-
nusia kurang melakukan 
aktivitas fi sik. Manusia tipe 
ini bisa dipastikan juga ma-
las berolahraga. Terlebih 
jika kurang mengkonsumsi 
buah dan sayur atau sering 
mengonsumsi makanan 
gorengan dan berlemak, 
akan meningkatkan risiko 
penyakit dalam tubuh. Lalu 
bagaimana cara kita hidup 
sehat?

Pembangunan kesehatan 
bertujuan meningkatkan 
kesadaran, kemampuan dan 
kemauan hidup sehat bagi 
setiap penduduk agar dapat 
mewujudkan derajat kese-
hatan yang setinggi-tinggi-
nya. Dengan begitu, masya-
rakat diharapkan mampu 

berperan seba-
gai pelaku pem-
bangunan ke-
sehatan dalam 
menjaga, me-
melihara dan 
meningkatkan 
derajat kesehat-
annya sendiri 
serta bisa ber-
peran aktif da-
lam mewujud-
kan kesehatan 
masyarakat.

Dan harapan 
tersebut ten-
t u n y a  d a p a t 
terwujud jika 
m a s y a r a k a t 
diberdayakan 
s e p e n u h n y a 
dengan sumber 
daya dimilikinya untuk da-
pat menerapkan “Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat” 
(Germas) diharapkan akn 
bisa diterapkan dalam kehi-
dupannya sehari-hari, baik 
itu di rumah, di sekolah, di 
tempat kerja, maupun di 
tempat-tempat umum.

Gerkan ini  merupakan 
salah satu perilaku yang 
dipraktekkan oleh setiap 
individu dengan kesadaran 
sendiri untuk meningkatkan 
kesehatannya dan berperan 
aktif dalam mewujudkan 
lingkungan yang sehat. Da-
lam setiap sisi kehidupan 
manusia kapan saja dan 
dimana saja,  rumah tang-
ga atau keluarga, institusi 
kesehatan, tempat-tempat 
umum, sekolah maupun di 
tempat kerja karena perila-

ku ini merupakan 
sikap dan tindakan 
yang akan mem-
bentuk kebiasaan 
sehingga akan me-
lekat dalam diri se-
seorang.  

Untuk mencapai 
kehidupan yang se-
hat di lingkungan 
masyarakat maka 
Germas harus dita-
namkan sejak dini 
dimulai dari diri 
sendiri dan kelu-
arga. Keluarga yang 
sehat merupakan 
keluarga yang me-
m i l i k i  k e a d a a n 
sejahtera badan, 
jiwa dan sosial dan 
m e m u n g k i n k a n 

setiap anggota keluarga hi-
dup produktif secara aktif 
dan ekonomis serta mampu 
memelihara kesehatan ling-
kungan.

Germas merupakan lang-
kah yang cukup tepat untuk 
menciptakan kehidupan 
yang sehat. Sebab, kehi-
dupan yang sehat akan me-
lahirkan individu-individu 
yang sehat, keluarga yang 
sehat, masyarakat yang se-
hat dan menjadi bangsa 
yang sehat pula. Bangsa 
yang sehat merupakan mo-
dal utama pembangunan 
suatu bangsa. Kesehatan 
merupakan investasi setiap 
individu, masyarakat sehat 
akan menjadi modal bagi 
suatu negara untuk maju 
dan berkembang.

Membudayakan hidup 

sehat tidaklah sulit harus 
ada kesadaran, keinginan 
dan kemauan untuk memu-
lainya. Setiap individu atau 
keluarga dapat menerapkan 
prinsip untuk hidup bersih 
serta menjadikan perilaku 
sehat menjadi budaya setiap 
anggota keluarga. Apabila 
Germas telah membudaya 
dan menjadi kebiasan, tentu 
saja tidaklah sulit melaku-
kannya. Sebab, sesuatu yang 
dilakukan sebagai kebiasaan 
akan  mudah untuk dilaksa-
nakan.

Germas merupakan terdiri 
dari  7 langkah yang bisa 
dilakukan masyarakat dalam 
rangka membiasakan pola 
hidup sehat, yaitu : 

1. Melakukan aktivitas fi sik
Pekerjaan rumah seperti 

mencuci piring, mencuci 
pakaian, mengepel lantai 
dan lain sebagainya bisa 
dikategorikan aktivitas fi sik. 
Mulailah dengan melakukan 
aktivitas tersebut setiap hari. 
Lebih baik jika ditambah 
olahraga secara rutin. Lari 
pagi atau jalan kaki pun bisa 
dijadikan aktivitas rutin.

2. Mengonsumsi Sayur 
dan Buah

Memperbanyak konsumsi 
sayur-sayuran dan buah-
-buahan. Mengurangi ma-
kanan junkfood dan minum-
an bersoda.

3. Tidak Merokok
Mulailah secara perlahan 

untuk berhenti merokok. 
Jika tidak bisa sendiri, min-
ta bantunlah kepada ahli 
hipnosis untuk menghen-

tikannya. Beberapa teman 
saya pun ada yang berhasil. 
Pada dasarnya jika ada keku-
atan dari diri sendiri untuk 
berhenti merokok, maka 
hal ini tak mustahil untuk 
dilakukan.

4. Tidak Mengonsumsi 
Alkohol

Sama halnya seperti rokok, 
maka minum minuman 
beralkohol pun harus di-
hentikan.

5. Memeriksa Kesehatan 
Secara Rutin

Medical Checkup sangat 
penting dilakukan oleh se-
tiap individu. Mendatangi 
rumah sakit bukanlah hanya 
saat kita sakit, justru saat kita 
(merasa) sehat. Sehingga 
bibit-bibit penyakit yang 
mungkin akan timbul di ke-
mudian hari akan lebih mu-

dah terdeteksi secara dini.
6. Membersihkan Ling-

kungan
Bersama-sama dengan 

tetangga melakukan kerja 
bakti membersihkan ling-
kungan minimal sebulan 
sekali. Selain untuk hidup 
sehat juga akan mempererat 
tali silaturahim antar sesama 
anggota masyarakat.

7. Menggunakan Jamban
Mungkin terdengar aneh, 

tapi faktanya masih banyak 
daerah di Indonesia yang 
tidak menggunakan jam-
ban sebagai tempat pembu-
angan. Penduduk tersebut 
masih banyak yang meng-
gunakan sungai sebagai 
aktivitas mencuci pakaian, 
mencuci piring, mandi, pun 
buang air besar. Tentunya 
hal ini menimbulkan risiko 

penyakit yang diakibatkan 
oleh kuman.

Dari 7 kegiatan Germas di 
atas, 3 kegiatan menjadi fo-
kus utama Kementrian Kese-
hatan. Melakukan aktivitas 
fisik, mengonsumsi buah 
dan sayur serta memeriksa 
kesehatan secara berkala 
adalah  yang diutamakan 
pada gerakan tahun 2017 ini. 
Tujuan Germas yaitu untuk 
hidup sehat. 

Hidup sehat ini berdampak 
pada banyak hal seperti ke-
sehatan terjaga, aktivitas se-
makin produktif, lingkungan 
bersih dan tentunya biaya 
berobat akan berkurang. 
Oleh karenanya, mari kita 
laksanakan langkah germas 
mulai dari diri kita sendiri 
dan lingkungan terdekat 
kita. (*)
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Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 

 

PROMKES CERIA 
Banyak Cerita....... 

 “Cerita Sehat Yes! Cerita Sakit No!” 
Dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

ku
si
ya
be
se
le
se

U
ke
ha
m
G
na
di
seOleh : Indri 

Widyastuti Rinaldi, 
SKM

Petugas Promkes 
Puskesmas Sukaraja

Dinas Kesehatan Kab. 
Sukabumi

Mewujudkan Germas

PERSIAPAN: Sejumlah perangkat sedang melakukan rapat persiapan pemberian obat cacing di Aula PKM Sukaraja, belum 
lama ini.

Puluhan Anak Diberi Obat Cacing
SUKARAJA--Sebanyak 41 

pelajar SD diberikan obat 
cacing di Aula PKM Sukaraja, 
belum lama ini. Pemberian 
obat cacing itu sebagai sa-
lah satu sosialisasi penting-
nya perlindungan anak dari 
gangguan cacing. Sebab, 
akibat anak cacingan, bisa 
menghambat pertimbuhan 
dan mudah sakit. 

 Petugas Survelans PKM Su-
karaja, Angga Aditya, S.Kep, 
Neurs menyebutkan, pembe-
rian obat cacing ini bagi usia 
1 sampai 12 tahun. "Kali ini 
ada 41 anak yang diberikan 
obat cacing. Mudah-mudah-
an yang lain mengikuti dan 
diberikan secara rutin," tutur 
Angga. 

 Ia menyebutkan, Secara 
nasional dibanding negara 
maju kasus penyakit cacing-
an cukup tinggi. Kondisi 
ini seiring dengan masih 
rendahnya masyarakat da-
lam perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS). Makanya, 
pihaknya terus mengenjot 

sosialisasi melalui berbagai 
elemen termasuk media. 

 “Pemberian obat cacing 
dilakukan satu kali dalam 
setahun bagi anak-anak. 
Sasarannya untuk anak-anak 
umur 1-12 tahun,” timpalnya.

 Pemberian obat cacing 

ini sangat penting untuk 
perkembangan anak. Sebab 
berpengaruh pada kese-
hatan, produktivitas, dan 
kemampuan belajar anak.

 “Apabila anak cacingan 
makanya bisa cepat lelah 
dan lemas. Sehingga pola 

belajar akan terganggu. Pem-
berian obat cacing dikemas 
agar anak merasa nyaman 
dan enak mengonsumsinya. 
Seperti rasa jeruk. Jadi anak 
tidak takut minum obat ca-
cing,” tuturnya. Ia berharap, 
warga terbebas dari penyakit 

cacingan. Untuk suksesi ha-
rapan ini perlu peran orang-
tua dalam menekan kasus 
cacingan terutama dalam hal 
menjaga PHBS. "Berprilaku 
PHBS ini sangat penting. 
makanya harus terus digen-
carkan," imbuhnya.(ryl)

5 Makanan ini 
Membuat Anda Jadi 

Bad Mood
MOOD tiba-tiba mem-

buruk, padahal tak ada 
yang mengganggu hari 
Anda? Bisa jadi Anda 
baru saja mengonsumsi 
makanan yang salah.

 Beberapa makanan ter-
nyata mampu membuat 
mood memburuk lho. Se-
perti beberapa makanan 
di bawah ini.

 Berikut ini penjelas-
annya, seperti dilansir 
laman Purewow, Kamis 
(12/10).

 1. Minuman diet.
 Aspartam, pemanis bu-

atan dalam Diet Coke ter-
cinta Anda mengandung 
asam amino yang disebut 
fenilalanin.

 Dalam beberapa pene-
litian ilmiah, seperti dari 
National Institutes of He-
alth menemukan bahwa 
fenilalanin telah terbukti 
menghambat produksi 
serotonin (neurotransmi-
ter, hormon bahagia yang 
mengatur suasana hati) 
Anda dan mood.

 2. Sereal.
 Banyak merek sereal 

mengandung gula yang 
memberikan dorongan 
energi sementara dengan 
cepat. 

Ketika kadar gula darah 
kita turun di bawah nor-
mal, hormon stres dile-

paskan yang menyebab-
kan perubahan mood.

 3. Fast food.
 Fast food kaya akan 

lemak trans. Minyak ter-
hidrogenasi parsial me-
mang memperpanjang 
umur simpan makanan 
tetapi juga mengganggu 
keseimbangan omega-3 
Anda.

 Penelitian dari Univer-
sity of Pittsburgh Medi-
cal Center menunjukkan 
bahwa tingkat rendah 
asam lemak dikaitkan de-
ngan pesimisme, depresi 
dan agresi.

 4. Margarine dan shor-
tening.

 Margarine pada dasar-
nya adalah lemak trans 
murni yang bisa menga-
caukan mood Anda.

 5. Salty snacks.
 Periksa daftar bahan 

saat Anda membuka se-
kantong keripik atau ka-
leng kacang. 

Banyak salty snacks 
mengandung MSG (mo-
nosodium glutamat), 
penambah rasa yang 
biasa ditemukan pada 
makanan olahan yang 
bisa memberi Anda sakit 
kepala yang mengerikan 
dan menyebabkan Anda 
merasa lemas dan lelah.
(fny/jpnn)

Makanan Ini Bisa Memicu Penuaan Dini
SELAIN rokok, ternyata bebera-

pa makanan ini juga bisa memicu 
penuaan dini, sehingga membuat 
Anda terlihat lebih tua dari usia 
seharusnya.

 Meski begitu, tidak ada ma-
kanan yang bisa membuat Anda 
langsung terlihat tua, tetapi jika 
terus-menerus dan berlebihan 
dalam mengonsumsinya, maka 
hal itu bisa membuat Anda tam-
pak lebih tua.

 Berikut beberapa makanan yang 
bisa memicu penuaan dini:

 1. Gula.
 Kelebihan gula dalam tubuh 

bisa mendorong proses yang 
disebut glikasi. Bila Anda me-
ngonsumsi gula lebih banyak dari 
yang bisa diproses oleh sel tubuh, 
molekul gula yang tersisa akan 
bergabung dengan protein dan 
membentuk produk glikasi.

 Proses glikasi ini juga meng-
hasilkan berbagai jenis protein 
radang di dalam tubuh yang dapat 
mempercepat proses penuaan 
kulit.

 2. Alkohol.
 Alkohol ternyata bisa memenga-

ruhi kerja hati. Padahal, hati yang 
sehat juga dapat membuat kulit 
terlihat sehat. Ketika hati Anda be-
kerja optimal, bisa menyingkirkan 
racun yang bisa memengaruhi 
kulit. 

Sementara itu, menurut dr. Res-
thie Rachmanta Putri, alkohol 
merupakan diuretik alami yang 
bisa menyebabkan Anda sering 
kencing. Jadi, semakin banyak 
Anda mengonsumsi alkohol, risi-
ko terjadinya dehidrasi semakin 

besar.
 Faktanya, dehidrasi menyebab-

kan terjadinya kulit kering, mu-
dah timbul kerutan dan keriput. 
Maka tak heran jika Anda akan 
tampak lebih tua dari usia yang 
sebenarnya.

 3. Daging hangus.
 Di dalam daging hangus ter-

dapat kandungan hidrokarbon 
pro-infl amasi yang bisa menim-
bulkan masalah peradangan dan 
pada akhirnya dapat memecah 
kolagen di kulit. Pastikan bahwa 
Anda mengikis bagian hitam 
yang terdapat pada daging yang 
dimasak sebelum memakannya.

 Jangan lupa juga membersihkan 
panggangan agar hidrokarbon 
pro-inflamasi tidak mencemari 
makanan Anda yang selanjutnya. 
Selain itu, daging olahan juga 
mengandung silfit dan bahan 
pengawet lainnya, yang dapat 
memicu peradangan pada kulit 
dan mempercepat penuaan.

 4. Lemak trans.
 Menurut dr. Dewi Ema Anindia, 

lemak trans (trans fat / lemak tak 
jenuh) bisa membuat kulit men-
jadi kaku dan tidak lentur. Lemak 
trans membuat kaku dan dapat 
menyumbat pembuluh darah 
yang membuat kulit semakin 
terlihat tua.

 Dengan menjauhi lemak trans, 
Anda juga bisa mengurangi risiko 
serangan jantung, diabetes, hing-
ga obesitas. Lemak trans biasanya 
mudah didapatkan dari mentega 
dan minyak goreng. 

 5. Minuman berenergi.
 Minuman yang tinggi akan 

gula, seperti soda dapat membuat 
tubuh dehidrasi. Menurut sebuah 
studi di Denmark, meminum satu 
liter soda cola teratur setiap hari 
dapat meningkatkan jumlah le-
mak di hati, otot dan sekitar organ 
dalam perut. Penumpukan lemak 
ini dikaitkan dengan peningkat-
an risiko diabetes dan penyakit 
jantung.

 6. Makanan asin.
 Garam yang Anda gunakan 

hampir dalam setiap masakan 
ternyata dapat membuat tubuh 
dehidrasi, sehingga akan membu-
at Anda lelah dan membuat kulit 
pucat. Di samping itu, garam juga 
cenderung berakibat buruk un-
tuk tubuh karena dapat memicu 
penyakit hipertensi.

 Menurut Ranella Hirsch, MD, 
dari American Society of Cosmetic 
Dermatology & Aesthetic Surgery, 
banyak makanan kaleng yang dia-
wetkan dengan sodium yang bisa 
membuat Anda tampak gemuk. 
Beberapa jenis makanan yang 
banyak mengandung sodium 
antara lain; soda kue, bubuk soda 
sebagai pengawet, obat pencahar, 
makanan yang dipanggang, keju 
dan sereal.

 Itulah beberapa jenis makanan 
yang dapat memicu penuaan 
dini dan membuat Anda tampak 
lebih tua. 

Oleh karenanya, kurangi kon-
sumsi keenam jenis makanan 
yang sudah dijelaskan di atas agar 
Anda tetap awet muda.

Yuk, hidup sehat dengan men-
jaga asupan makanan ke dalam 
tubuh.(JPNN)



YUK 
BERHEMAT 
UANG 
JAJAN 

DARI jaman sekolah dasar (SD) 
sampai sekarang SMA, berapa sih 
uang jajan yang kamu terima dari 
orang tua? pasti dari nominalnya 

yang kecil lambat laun semakin 
bertambah hingga sekarang. 

Uang jajan ini sangat penting untuk anak seko-
lah. Selain buat jajan, juga untuk kebutuhan yang 

memang enggak terduga. Atau mungkin uang jajan 
yang nilainya enggak begitu besar bisa ditabung 

untuk beli sesuatu yang kita butuhkan.
Nah, seberapa penting sih uang jajan buat Zetizen 

Sukabumi, apa ada di antara kalian yang pernah 
enggak dikasih uang jajan terus gak berangkat 

ke sekolah. Hemm…itu sih keterlaluan yah sob. 
Jangan sampe uang jajan jadi hal utama untuk 

ke sekolah.  Kayak beberapa Zetizen di bawah ini 
yang bakalan menceritakannya. Simak yuk semo-

ga menginspirasi!. (n1)

1.  JANGAN LUPA SARAPAN

Kenapa harus sarapan? Sebab dengan sarapan kita akan 

menjadi kenyang dan saat telah kenyang maka keinginan 

untuk jajan pun akan berkurang.

Salah satu keinginan dan hasrat untuk jajan memang bisa 

diawali karena rasa lapar. Maka ketika lapar kita akan lebih 

mudah untuk tertarik pada jajanan yang melintas di depan 

mata atau juga mendatangi tempat orang menjual jajanan.

Untuk Anda yang sedang merencanakan program penghema-

tan uang jajan, Anda bisa membuat perut Anda kenyang dulu 

sebelum beraktivitas dengan cara sarapan.

2. JANGAN MALU MEMBAWA BEKAL

Dengan adanya bekal makanan ini maka Anda akan sulit 

berpaling ke menu jajanan di sekitar Anda. Dari sini maka 

pengeluaran Anda untuk jajan akan berkurang dan Anda pun 

bisa berhemat dengan baik.

Namun sayangnya kebiasaan membawa bekal ke tempat 

aktivitas ini sulit dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia 

sebab rasa gengsi dan malu mereka masih sangat besar.

Dari sini pengeluaran jajan pun masih tetap saja menjadi besar. 

Ingat juga bahwa bekal makanan ini bukan harus berupa 

makanan berat seperti nasi dan lauk pauknya, Anda juga bisa 

membawa bekal berupa makanan ringan yag bergizi seperti 

roti sandwich plus air minum.

3. HINDARI MEMBAWA UANG TUNAI

Kebanyakan orang akan membeli uang jajan secara langsung 

saat ia menginginkannya  ketika ia memiliki uang tunai di 

dompetnya.

Dengan adanya uang tunai ini maka kebanyakan orang 

memang akan sangat mudah untuk membelanjakan apa 

saja termasuk jajanan. Lalu bagaimana jika kita membu-

tuhkan sesuatu yang penting dengan biaya uang? Anda bisa 

mengandalkan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk 

mengambil uang.

4. BIASAKAN HIDUP SEHAT

Kebanyakan jajanan yang ada di luaran mengandung beberapa 

unsur kimia yang berbahaya bagi tubuh. Hal ini seharusnya 

yang bisa Anda selalu ingat dan selalu dicermati.Anda bisa 

menjalankan pola hidup sehat.

Dengan adanya pola hidup sehat ini Anda akan terhindar dari 

pengeluaran yang besar untuk jajan Anda. Mengapa bisa 

demikian? Sebab ketika Anda sedang menjalankan hidup sehat 

maka saat Anda ingin membeli jajan, Anda akan dipaksa untuk 

melewati hasrat ini demi hidup yang sehat.

5. GUNAKAN SEMUA FASILITAS   

     GRATISAN

Ya, jangan segan untuk menggunakan semua fasilitas gratisan. 

Ada banyak fasilitas gratis untuk pelajar atau mahasiswa yang 

biasanya tersedia di kampus atau di sekolah, misalnya WIFI 

gratis dan drinking fountain gratis.

Anda juga bisa baca buku gratis di perpustakaan sebagai 

referensi tugas kuliah atau PR, dan sebagainya. Daripada 

harus membeli kuota internet atau membayar sewa warnet, 

kan lebih enak kalau pakai WIFI gratisan.

6. PISAHKAN UANG JAJAN

Jika memang tidak bisa memisahkan dengan urusan jajan 

setiap harinya, Anda bisa menggunakan cara berikut ini. 

Caranya adalah dengan memisahkan uang jajan dengan uang 

untuk keperluan lain.

Mengapa demikian? Sebab dengan memisahkan uang jajan 

Anda akan dipaksa untuk tidak menggunakan uang lain 

untuk keperluan jajan Anda. Buatlah porsi uang jajan ini 

dengan seefi sien mungkin. Jangan terlalu membuat porsi 

atau persentase uang jajan yang berlebihan hingga kemudian 

mengorbankan kebutuhan penting lainnya.

7. BUAT DAFTAR PANTANGAN

Tentunya tidak semua makanan bisa kita konsumsi. Umumnya 

banyak orang yang biasanya memiliki pantangan terhadap se-

buah makanan atau jajanan. Maka apabila Anda memang juga 

memiliki pantangan menu makanan, Anda bisa melakukan 

penghematan uang jajan ini dengan efektif.

Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat daftar pantangan 

pada sebuah kertas. Setelah itu pasang dengan besar-besar 

daftar pantangan ini di tempat-tempat yang memungkinkan 

kita sering-sering melihatnya. (*)

7 TIPS MENGHEMAT UANG JAJAN 
Sebagai manusia kita pastinya akan memerlukan sebuah kebutuhan yang bernama jajan. Apalagi dengan segudang aktivitas 

yang ada, tentu memenuhi kebutuhan pokok saja seperti sarapan, makan siang, dan makan malam belum cukup.

Mereka membutuhkan asupan makanan lain sebagai energi tambahan disaat waktu luang atau waktu diantara tiga jadwal 

makan tersebut. Nah, disinilah kemudian muncul kebutuhan akan jajan. Jajanan yang berupa makanan ringan sendiri bisa 

berwujud aneka jenis camilan atau minuman.

Namun meskipun hanya berupa jajanan, kita sebagai penikmatnya haruslah tetap bisa berhemat. Lalu bagaimana cara jitu 

untuk bisa menghemat uang jajan ini dengan baik? Berikut ulasannya seperti dikutip dari Cermati.com :

BISA BELAJAR BERHEMAT
UANG jajan yang dikasih orang tua 

tergantung bagaimana kebutuhan si 
anak. Yah, kalau dikasih Rp20.000 sampai 
Rp50.000 sehari sih enggak wajar, karena 
secara enggak langsung orang tua men-
gajarkan anaknya sendiri pemborosan. 

Seharusnya sewajarnya aja dan sebagian 
uang itu ditabung jadi kita bisa belajar 

hidup hemat.  Selain itu kita juga sedikit 
besarnya bisa merasakan susahnya men-
cari uang. Aku aja dikasih Rp12.000 sehari 

berarti banget aku pake makan, ongkos 
dan menabung.(n1)

ANISA
Siswi MAN 2 

Kota Sukabumi

TIDAK TERGANTUNG UANG JAJAN
AKU selalu ingat  perkataan orang tua 
yang katanya jangan boros harus bisa 
menabung, meskipun uang jajan yang 

dikasih orang tua dibilang cukup enggak 
cukup. Yah, harus bisa cukup dan harus 
bisa menyisikan uang untuk menabung. 

Kalau ditanya pernah enggak sampe eng-
gak berangkat sekolah karena enggak di-
kasih uang jajan? Aku sih enggak pernah, 
pasti bakalan berangkat ke skolah dengan 
niat mencari ilmu, karena mencari ilmu 
itu enggak semuanya pakai uang, atau 
alternatif lagi bawa bekal dari rumah, 

menurut aku semangat sekolah itu eng-
gak bergantung dengan uang jajan.(n1)

DEWI SARTIKA 

Siswi MA Jamiatul 
Mutaalimin

MENCARI ILMU 
BUKAN MEMAMERKAN KEKAYAAN

PERHARI aku dikasih uang jajan sama orang 
tua Rp10.000 berikut ongkos kalau ada lebihnya 

aku tabung buat kebutuhan aku, jadi enggak 
harus minta ke orang tua. Uang jajan itu berarti 
banget buat aku, tapi bukan berarti enggak ada 

uang jajan enggak berangkat ke sekolah yah, kan 
bisa nebeng ke temen yang bawa kendaraan atau 
mungkin jalan kaki. Jadi kembali lagi ke diri kita 
dan tergantung niat awal kita. Nah buat mereka 
yang sok kaya kalau di sekolah udah deh stop, 

harusnya mereka sadar dengan keadaan ekonomi 
mereka dan bersyukur dengan yang ada aja, 

karena hidup itu ada saatnya dibawah da nada 
saatnya di atas. Kita sekolah kan untuk mencari 

ilmu bukan memamerkan kekayaan. (n1)

EGA TIARA SAPUTRI 
Siswi SMK N 1 
kota Sukabumi

MENYESUAIKAN DENGAN KEADAAN
UANG jajan itu menurut aku suatu kebu-

tuhan kita, karena kalau enggak ada uang 
jajan kita enggak bakal dapat seseuatu yang 
kita inginkan, yah meskipun uang jajan eng-

gak membuat kita sukses juga, karena aku 
selalu bawa bekal dari rumah jadi enggak 
begitu bermasalah kalau sewaktu-waktu 

enggak dikasih uang jajan sama orangtua, 
buat orang yang suka sok kaya di sekolah 

berlebihan terlalu sombong enggak sesuai 
dengan kenyataan hidup orang tersebut dan 

akan menjauhkan dirinya senidri. (n1) 

RINDIYANI
Siswi  SMA N 1 Cisaat 
kabupaten Sukabumi

unsur kimia yang berbahaya bagi tubuh Hal ini seharusnya kita sering-sering melihatnya ( )
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SUKABUMI - Tidak sia-
sia jika nabung di Simpedes 
Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Cabang Sukabumi. 
Buktinya, hanya dengan 
kelipatan saldo minimal 
Rp 100 ribu dan rekening 
masih aktif, nasabah bank 
plat  merah yang mem-
bawahi 26 kantor unit, dua 
kantor cabang pembantu 
(KCP), dua kantor kas dan 
30 teras yang tersebar di 
Kota dan sebagian Kabu-
paten Sukabumi berkesem-
patan mendapatkan bera-
gam hadiah bergengsi dari 
Panen Hadiah Simpedes 
(PHS) Semester I/2017. 
Seperti satu unit mobil 
Toyota Grand New Avanza, 
empat unit motor Honda 
New Vario 110 ESP CBS, 
lima unit motor Yamaha 
Mio M3 125, sepuluh tele-
visi Samsung LED 43 inch, 
sepuluh lemari es Sharp 
SJM 191, 16 unit mesin cuci 
Sharp EST85CR, 26 unit 
televisi Samsung LED 32 
inch dan puluhan dorprize 
menarik lainnya.

S e p e r t i  y a n g  d i a l a m i 
Asep Saepudin. Nasabah 
BRI Unit Gegerbitung ini 
muncul sebagai pemenang 
grand prize berupa satu 
unit mobil Toyota Grand 
New Avanza dalam penari-
kan undian PHS periode 
Maret-Agustus 2017 yang 
dilaksanakan secara kom-
puterisasi, di aula Hotel 
Anugrah, Kota Sukabumi, 
Sabtu (14/10).

“Hanya BRI yang bisa 
memberikan total hadiah 
hingga ratusan juta rupiah, 
setiap semester undian. 

Inilah bentuk penghargaan 
kami kepada para nasa-
bah yang telah memberikan 
kepercayaan kepada BRI, 
untuk menyimpan dana 
atau tabungannya,”kata Pe-
mimpin Cabang (Pinca) 
BRI Sukabumi, S.M. Linton 
Hutapea didampingi Mana-
jer Bisnis Mikro (MBM)-nya 
R. Balya Taufik H.A dan 
Ketua Panitia PHS Asep Sy-
amsul Hidayat usai pengun-
dian HPS Semester I/2017. 

Kegiatan berlangsung 

meriah.  Selain dihibur 
oleh artis lokal adapula 
penampilan menarik dari 
anggota kepolisian Polres 
Sukabumi Kota. Penyera-
han hadiah secara sim-
bolis diberikan Pinca BRI 
Sukabumi,  S.M. Linton 
Hutapea kepada pemenang 
diwakili Ka.Unit Gegerbi-
tung,  Angga Sumbaga, 
untuk selanjutnya dalam 
waktu dekat ini hadiah 
ratusan juta tersebut akan 
diserahkan langsung ke-

pada pemenang.
Untuk menjamin tidak ada 

permainan dalam proses 
pengundian, CPU sudah 
disegel oleh notaris, Dinsos 
Kota Sukabumi dan pihak 
kepolisian. Menariknya lagi, 
bagi semua pemenang tidak 
dibebani biaya macam-ma-
cam, karena pajak hadiah 
ditanggung oleh BRI.

“Kurang apalagi BRI, ke-
amanan dan kenyamanan 
nasabah senantiasa kami 
berikan dengan sepenuh 

hati. Ayo tingkatkan terus sal-
do tabungannya, dan dapat-
kan hadiahnya,”tuturnya.

Pihaknya pun memanfaat-
kan event PHS untuk meng-
himpun dana pihak ketiga 
(DPK). Respon nasabah 
pun luar biasa. Bahkan total 
simpanan mikro BRI Kanca 
Sukabumi hingga berita ini 
diturunkan sudah diangka 
kurang lebih Rp700 milyar. 
“Simpanan nasabah berper-
an besar dalam memban-
gun perekonomian daerah. 

Sebab, dana nasabah yang 
tersimpan di bank dikemba-
likan lagi kepada masyarakat 
yang membutuhkan dalam 
bentuk pinjaman. Tentu 
saja dengan prinsip kehati-
hatian sesuai dengan keten-
tuan OJK,”terangnya.

Sementara itu mewakili 
pemenang, Ka.Unit Gegerbi-
tung, Angga Sumbaga men-
gaku senang salah seorang 
nasabahnya mendapatkan 
hadiah mobil. “Segera akan 
kami cek identitasnya untuk 

selanjutnya kami serah-
kan kepada pemenang,”ujar 
Angga.

Pria ramah ini mengaku, 
Tabungan Simpedes pal-
ing laris diakses nasabah 
di wilayah kerjanya.”Di 
sana kebetulan banyak 
dari nasabah kami yang 
berprofesi petani, dan pen-
gusaha lainnya. Mereka 
tertarik dengan BRI karena 
keamanannya yang ter-
jamin, dan tentu banyak 
hadiahnya,”ucapnya. (sri)
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ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATAMAT :: JLJ ESELABLALABINTIN ANANAA KMKM 7 UKSUKKABUAABUMM

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

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net 180 ribuNet 180 ribu

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

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

.  Meja ,Kursi,Lemari

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

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





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 TAHUNPROMO 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

Nasabah BRI Unit Gegerbitung Menang Mobil

FT: IST

SIMBOLIS: Pinca BRI Sukabumi, S.M. Linton Hutapea (berbatik) bersama jajarannya menyerahkan hadiah satu unit mobil Toyota Grand New Avanza dari Undian PHS Semester I/2017 kepada pemenang yang diwakili Ka.Unit 
Gegerbitung, Angga Sumbaga di halaman Hotel Anugrah, Kota Sukabumi, Sabtu (14/10).

Panen Hadiah 
Simpedes 1/2017
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METROPOLIS 

Meningkatkan Kualitas Sistem Rujukan 
Pasien di RSUD R. Syamsudin, SH 

DITUNJUKNYA RSUD R. Syamsudin, SH 
sebagai salah satu rumah sakit rujukan 
regional di Jawa Barat memberikan 

tanggungjawab untuk menata sistem rujukan 
pelayanan yang mengutamakan keselamatan 
pasien. Proses rujukan merupakan salah satu hal 
penting, seringkali pasien menjadi korban dari 
ketidakefektifan pelayanan rujukan. 

Berbagai permasalahan sering muncul dalam 
sistem rujukan diantaranya adalah ketidakefektifan 
dalam komunikasi antara fasilitas pelayanan 
kesehatan (fasyankes) yang merujuk dengan RSUD 
R. Syamsudin,SH. Oleh karena itu pada tanggal 3 
Oktober 2017 RSUD R. Syamsudin, SH melakukan 
pertemuan dengan mitra rujukan untuk membahas 
permasalahan yang sering muncul dalam proses 
rujukan. Tujuan dari pertemuan ini adalah 
meningkatkan kualitas sistem rujukan yang 
mengutamakan keselamatan pasien. 

Pertemuan ini diikuti oleh 21 fasyankes dari wilayah 
Cianjur-Sukabumi dan Bogor serta RS Hasan Sadikin 
Bandung.  Masing-masing fasyankes mengrimkan 
3 orang perwakilanya yang terdiri dari dokter, 
perawat dan bidan yang bertugas di instalasi gawat 
darurat. Direktur RSUD R. Syamsudin, SH dalam 
sambutannya menegaskan komitmennya dalam 
implementasi keselamatan pasien dari sejak pasien 
sebelum masuk rumah sakit termasuk dalam proses 
rujukan. Pentingnya berkomunikasi sebelum 
melaksanakan proses rujukan untuk keselamatan 
pasien, sehingga pasien mendapatkan kepastian 
keselamatannya hingga diterima di RSUD R. 
Syamsudin,SH.

Diskusi yang dipimpin drg. Lily Mustapa, Sp. K.G 
(Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan) 
berlangsung dengan hangat, semua peserta memiliki 
semangat untuk meningkatkan keselamatan pasien 
dalam proses rujukan. Pada pertemuan ini RSHS 
Bandung juga berpartisipasi melalui teleconference 
yang memberikan pengalaman terbaiknya dalam 
sistem rujukan berjenjang.

Dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa 
kesepakatan yang harus ditindaklanjuti oleh kedua 
belah pihak antara fasyankes mitra rujukan dan  
RSUD R. Syamsudin,SH. yaitu sebagai berikut :

1. Fasyankes yang akan merujuk menelepon nomor 
kontak RSUD R.Syamsudin, SH untuk memastikan 
fasilitas untuk kebutuhan pasien yang akan 
dirujuk tersedia, jika tempat/ fasilitas tersedia 
pasien dilakukan rujukan. Yang harus menelepon 
untuk proses rujukan adalah petugas fasyankes 
bukan keluarganya, karena petugas di RSUD R. 
Syamsudin,SH akan menanyakan kondisi pasien 
untuk memastikan kebutuhan pasien selama di 
RSUD R. Syamsudin,SH. 

2. Memastikan pasien yang dirujuk secara klinis 
layak untuk proses transportasi. Proses transportasi 

pasien dari fasyankes ke RSUD R. Syamsudin,SH 
dilakukan jika pasien secara klinis telah stabil, 
Fasyankes harus melakukan stabilisasi terlebih 
dahulu  dan memastikan keselamatan pasien 
selama proses transportasi.

3. Melakukan rujukan semata-mata atas indikasi 
klinis tidak berdasarkan indikasi  biaya. Melakukan 
proses rujukan semata-mata atas indikasi klinis 
sesuai dengan kebutuhan pasien. Fasyankes 
tidak dibenarkan merujuk karena pasien telah 
melebihi paket pembiayaannya dengan arti lain 
fasyankes tidak mau merugi.

4. Pasien yang dirujuk wajib didampingi oleh tenaga 
kesehatan yang kompeten. Untuk memastikan 
keselamatan pasien selama proses merujuk, 
pasien wajib didampingi oleh tenaga kesehatan 
yang kompeten. Tenaga kesehatan tersebut 
akan melakukan observasi selama proses rujukan.

5. Menggunakan ambulans yang layak. Pasien 
harus mendapatkan jaminan keselamatan selama 
proses transportasi, oleh karena itu proses rujukan 
harus menggunakan ambulans yang layak baik 
dari kondisi mobil ambulansnya maupun fasilitas 
ambulansnya.

6. Surat rujukan dan catatan perkembangan. Setiap 
pasien yang dirujuk harus dilengkapi surat rujukan 
dan catatan perkembangan pasien hasil observasi 
selama proses diperjalanan. 

7. Operan/ serah terima pasien dilakukan oleh 
petugas kesehatan pendamping dengan petugas 
di RSUD R. Syamsudin,SH. Setelah sampai di 
RSUD R. Syamsudin,SH, petugas fasyankes yang 
mendampingi pasien melakukan operan/ serah 
terima dengan petugas RSUD R. Syamsudin,SH. 
Serah terima pasien tidak boleh dilakukan oleh 
keluarga pasien.

8. Dokter di RSUD R. Syamsudin,SH akan melakukan 
reasesmen kebutuhan pasien, sehingga rencana 
asuhan pasien kemungkinan dapat berubah 
sesuai dengan hasil reasesmen.  Dokter akan 
memberikan informasi kepada pasien dan 
keluarganya tentang rencana asuhan yang akan 
diberikan. 

9. Menjaga etika berkomunikasi selama proses 
rujukan.

10. Nomor Kontak RSUD R. Syamsudin,SH 
a. IGD Umum        : (0266) 211358
b. IGD Kebidanan : (0266) 6220145
c. Call center RS : (0266) 225180Ext : 219 IGD 

kebidanan, 217/218 IGD Umum
d. Ambulans         : (0266) 223429

e. Kontak Person :
- Lalan, S.Kep,Ners. (Administratur Keperawatan 

IGD)    081563721673
- dr. Supriyanto, M.H.Kes (Kasubid.. Pelayanan Medik)          

08161383807

A D V E T O R I A L

Sesi diskusi pada Pertemuan Penguatan Rujukan 
Berkualitas

Presentasi tentang Tatalaksana rujukan oleh Lalan 
Skep.,Ners (Administatur Keperawatan IGD

Peserta Menyimak pemaparan Sistem rujukan oleh 
RSHS melalui teleconference

dr. Bahrul Anwar, MKM (Direktur RSUD R. Syamsudin,SH) 
memberikan sambutan dan arahan

dr. Bahrul Anwar, MKM memberikan tanggapan 
pada sesi diskusi 

drg. Lily Mustapa, Sp. KG (Wadir Pelayanan Medik 
dan Keperawatan) memimpin sesi diskusi

Razia, Eeeh Ada 
Yang Nyuri Motor 

Jamnas 
HTCI 

Berlangsung 
Meriah

SUKABUMI--Kota Sukabumi 
menjadi tuan rumah Jambore 
Nasional (Jamnas) ke-12 Honda 
Tiger Club Indonesia (HTCI). 
Sedikitnya hampir 6 ribu biker 
dari berbagai wilayah di Indonesia 
mengikuti kegiatan yang berlang-
sung sejak Kamis (12/10/2017) 
hingga Minggu (15/10/2017) itu.

 Walikota Sukabumi Moha-
mad Muraz melepas secara resmi 
peserta Jamnas ke-12 HTCI di 
halaman Balai Kota Sukabumi 
menuju ke venue di Hotel Selabin-
tana, Sabtu (14/10).

 Walikota Sukabumi, Mohamad 
Muraz mengapresiasi kegiatan 
Jamnas ke-12 HTCI diselenggara-
kan di Sukabumi. Selain bisa lebih 
memperkenalkan Kota Sukabumi 
ke masyarakat Indonesia, kegiatan 
itu juga bisa menjadi ajang menin-
gkatkan perputaran uang.

SUKABUMI -Aksi percoaan tindak 
pidana pencurian bermotor (Curam-
mor) digagalkan anggota Satuan Lalu 
Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi 
Kota. Aksi nekat itu saat petugas gabun-

gan melakukan operasi di Jalan Raya 
Jalur Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan 
Simpang Pelabuhan II, Sabtu (14/10) 
malam.

 Informasi yang dihimpun Radar 

Sukabumi, tindak pidana aksi perco-
baan Curnmor ini, pertama diketahui 
oleh pemilik kendaraan roda dua saat 
dimintai ketarangan oleh anggota 
Satlantas. Karena, pengendara sepeda 

motor Jupiter MX itu, tidak memiliki 
Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak 
membawa Surat Tanda Nomor Kenda-
raan (STNK).

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

OTOMOTIF: Melepas rolling HTCI di depan Balai Kota Sukabumi, Sabtu (14/10).

DPMPTSP Berikan 
Kemudahan Investor

SUKABUMI-Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Sukabumi terus memberikan  kemu-
dahan pelayanan kepada para ivestor untuk 
menanamkan modalnya di Kota Sukabumi.
Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi, Beni 
Haerani menyebutkan, dari 42 izin, hanya 
dua izin yang dikenakan retribusinya. 
Yakni izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 
trayek, dan yang sisanya dibebaskan (gratis).

 “Itu salah satu untuk memberikan kemu-
dahan pelayanan kepada masyarakat atau 
investor yang akan menanamkan modalnya, 
apalagi kita bebaskan (gratis) beberapa izin 
seperti izin gangguan, dan lainya,” akunya  
kepada Radar Sukabumi, kemarin (15/10).

 Menurutnya dalam permohonan izin, ma-
syarakat atau investor bisa langsung melalui 
online. Sehingga nantinya masyarakat juga 
akan tahu apa saja yang menjadi persyaratan 
untuk mengajukan permohonan.

 “jika admisitrasi pemohon sesuai, izin 
akan cepat juga keluar, apalagi onlien itu 
sangat transparan. Atau kalau ingin  leb-
ih jelas bisa datang langsung ke kantor 
kami,”imbuhnya

 Beni juga tidak memungkiri, jika nanti pem-
bangunan jalur ganda (double track) kereta 
api, Bogor-Sukabumi,  jalan tol dan pemban-
gunan lapangan terbang. Serta pembangunan 
jalan tol Bogor-Kota Sukabumi selesai sekitar 
tahun 2019 dan sampai ke Bandung pada 2020. 
Maka akan banyak para investor yang akan 
berdatangan ke Sukabumi.

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi Beni Haerani, saat 
ditemui di kantonya beberapa waktu lalu.
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FOTO: DENDI/RADARSUKABUMI

RAZIA: Satlantas Polres Sukabumi Kota memeriksa sejumlah pengendara roda 
dua dalam operasi gabungan di Jalan Raya Jalur Lingkar Selatan, tepatnya 
di Jalan Simpang Pelabuhan II, Sabtu (14/10) malam.

Tidak menutup kemungki-
nan akan banyak pelaku usaha 
khususnya di bidang jasa. Saat 
ini saja sudah banyak  investor 
yang menanamkan modalnya 
di bidang jasa, seperti halnya 
properti dan lainya. “Sudah 
banyak hotel  berkelas, pe-
rumahan termasuk dunia per-
bankan berdiri di sini di Kota 
Sukabumi,” ucapnya.

 Apalagi, Kota Sukabumi ter-
golong kota yang menjanjikan 
untuk para investor. Itu baru 
jalan Bocimi, apalagi ditambah 
dengan jalur  ganda (double 
track) kereta api, Bogor-Suk-
abumi serta pembangunan 
lapangan terbang. “Makanya 
Pemerintah pusat meminta 
kepada Badan Koordinasi Pen-
anaman Modal (BKPM) pusat, 
untuk   menyediakan layanan 

khusus untuk di  daerah  dalam 
hal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) Pusat, itu untuk 
memberikan informasi kepada 
investor  mengenai peluang 
investasi di daerah,”jelasnya.

 Sementara itu, Beni menjelas-
kan tentang investasi yang ma-
suk sampai dengan semester 
tiga di tahun 2017 melalui non 
spipise mencapai Rp147 miliar 
lebih dengan penyerapan tena-
ga kerja mencapai 1845 orang. 
“Investasi yang masuk sampai 
semseter tiga itu mencapai 
Rp147 miliar lebih. Jumlah 
sebesar itu bisa dikatakan su-
dah melebihi target yang sudah 
ditentukan,”jelasnya.

 Lebih lanjut Beni menjelas-
kan, maksud dari non spipise 
tersebut, yaitu permohonan 
ijin baru dikeluarkan ole-
hDPMPTSP yang usahanya 
dibawah Rp500 juta, seperti 

usaha mikro kecil menengah 
(UMKM) dan sejenis lainya.

 “Bisa juga dikatakan non 
spipise itu yang datanag lang-
sung ke kentor kami, ber-
beda dengan spipise karen 
itu izinya melalui on line 
langsung,”paparnya.

 Di sisi lain, Beni juga terus 
melakukan konsolidasi ke 
dalam, serta memberikan wa-
wasan untuk para Sumber 
daya manusianya, agar mereka 
betul-betul memahami fungsi 
dari pelayanan itu apa. “Ya, in-
tinya sama-sama belajar saling 
meberikan pengetahuan hal ini 
untuk memebrikan pelayana 
kepada masyarakat yang baik,” 
ujarnya.  Ia juga mengimbau 
kepada pengusaha yang se-
dang menjalankan proyeknya, 
agar memasang papan IMB , 
apalagi jangan sampai terjadi 
adanya pekerjaan tapi IMB 

nya tidak diurus. “Makanya 
saya wanti-wanti agar semua 
menyangkut pembangunan, 
segala izin harus dilengkapi 
dulu,”tegasnya. Jika melihat 
data, lanjut Beni, jumlah pelaku 
investor ke Kota Sukabumi 
selalu meningkat per tahunya. 
Artinya selalu melebihi target 
yang sudah ditentukan. Ke-
cuali untuk penanamn modal 
asing (PMA) sampai sekarang 
kosong, berbeda dengan Pena-
naman modal dalam negeri 
(PMDN) selalu over target. 
“Sebagai gambaran saja selama 
tahun 2016 PMDN mencapai 
Rp309,914,908,491, dengan pe-
nyerapan tenaga kerja menca-
pai 3.826 orang dengan jumlah 
755 perusahaan. Sedangkan 
PMA kosong di Kota Sukabumi 
disebabkan sudah tidak ada ru-
ang untuk investor mendirikan 
pabrik,”tutupnya. (cr11)

DPMPTSP Berikan Kemudahan Investor

  “Dengan jumlah peserta 
hampir 6 ribu orang dan keg-
iatannya hampir empat hari, 
sudah bisa dibayangkan bera-
pa nilai perputaran uangnya 
di sini,” akunya kepada Radar 
Sukabumi, Sabtu (14/10).

 Muraz pun angkat jempol 
bagi HTCI sebagai sebuah klub 
motor yang banyak memberi-
kan manfaat kepada sesama. 
Muraz juga berpesan agar 
HTCI bisa terus membina 
anggotanya agar terus menin-
gkatkan rasa kepedulian mem-
bantu masyarakat lain yang 
lebih membutuhkan.

 “Jaga keselamatan berkenda-

ra dan berlalu-lintas,” pintanya.
 Sementara itu, Ketua Suka-

bumi Tiger Club (STC) Ujang, 
Dani Ramdani alias Mang Olan 
bersyukur kegiatan Jamnas 
HTCI bisa dilaksanakan di 
wilayah Sukabumi. Terseleng-
garanya kegiatan Jamnas ke-12 
HTCI di Sukabumi merupakan 
dorongan dari semua pihak 
saat dilaksanakan Jamnas ke-
11 HTCI di Lombok lalu.

“Kami juga mengucapkan 
terima kasih kepada Pemkot 
Sukabumi yang sudah men-
support kami sehingga acara 
ini bisa terselenggara dengan 
sukses. Tak lupa juga ucapan 
terima kasih kami tujukan 
kepada unsur muspida mau-

pun aparat kepolisian yang 
sudah membantu suksesnya 
acara,” jelasnya.  Jamnas ke-12 
HTCI kali ini bisa juga menjadi 
semacam napak tilas. Pasalnya, 
kegiatan serupa pernah dilak-
sanakan pada 1997 lalu dengan 
lokasi terpusat di Palabuhanra-
tu.  “Alhamdulillah Sukabumi 
terpilih kembali menjadi tuan 
rumah Jamnas HTCI tahun 
ini yang dihadiri hampir 6 ribu 
anggota dari Sabang sampai 
Merauke,” jelasnya.

 Ada tujuan lain diseleng-
garakannya Jamnas HTCI di 
Sukabumi. Menurut Mang 
Olan, wilayah Sukabumi yang 
memiliki banyak potensi wisata 
bisa lebih dikenal luas lagi ma-

syarakat Indonesia.
 “Sehingga nantinya Suka-

bumi jadi tempat tujuan wisa-
tawan dari berbagai daerah di 
Indonesia,” ucapnya.

 Berbagai kegiatan pun dige-
lar dalam acara itu. Tujuannya 
tidak lain untuk lebih memper-
at tali silaturahmi antaranggota 
HTCI di seluruh Indonesia.

 “Banyak kegiatannya. Mis-
alnya ada games-games men-
arik yang bisa mempererat tali 
silaturahmi sesama anggota. 
Tak lupa kami secara organ-
isasi maupun pribadi juga 
meminta maaf kepada warga 
Sukabumi apabila terganggu 
dengan kegiatan kami ini,” 
tutupnya. (cr11/d)

 Kanit Turjawali Polres 
Sukabumi Kota Iptu R Panji 
menjelaskan, saat itu sejumlah 
anggota polisi telah mengh-
entikan kendaraan roda dua. 
Setelah seorang pengenda-
ra berhenti, lalu motor yang 
dikendarainya diparkirkan di 
tempat yang tidak jauh dengan 
lokasi operasi gabungan.   “Saat 
itu, petugas langsung menan-
yakan sejumlah perlengka-
pan administrasi kendaraan. 
Ternyata, ia tidak memiliki SIM. 
Bahkan, waktu kami tanya, ia 
menjawab STNK motor yang 
dikendarainya itu ketinggalan 
di rumah,” jelas Panji.

 Namun, saat itu, lanjut panji, 
seorang pemilik motor yang 
ditilang itu terkejut. Karena 
motor yang ia simpan di ping-
gir jalan, telah diduduki dan 
hendak dibawa oleh seorang 
remaja yang tidak dikenal,” 
jelasnya.  Karena pemilik mo-
tor terkejut, sejumlah petugas 
langsung menghampiri motor 
yang akan dibawa oleh seorang 
remaja yang tidak dikenal itu.   
“Setelah kami sambangi dan 
melalukan penggeledahan, 
ternyata benar orang yang be-
lum diketahui identitasnya ini, 
hendak melakukan percobaan 
curamor. Dugaan kuat seorang 
remaja itu akan melakukan aksi 
curanmor, karena saat dilaku-
kan penggeledahan, terdapat 
kunci motor Jupiter MX yang 
disimpan dalam saku celana 

bagian kanannya,” bebernya. 
 Untuk kepentingan peny-

elidikan. pelaku angsung di-
gelandang petugas Satlantas 
ke Mako Polsek Warudoyong. 
Dalam operasi gabungan ini, 
Satlantas selain menjaring 
puluhan pelanggaran yang di-
lakukan pengendara  roda dua, 
polisi juga mengamankan dua 
orang pelaku lainnya, lantaran 
membawa sejumlah botol 
Minuman keras (Miras) merk 
inti sari dan pil koplo. Kalau 
yang dua orang diamankan 
karena bawa barang terlarang, 
satu orang ini melakukan per-
cobaan pencuriaan barang 
yang terkenan razia. Makanya 
kami amankan juga,” imbuh-
nya.  Ketiga pelaku yang belum 
diketahui identitasnya tersebut 
dibawa ke Polsek Warudoyong 
untuk tindakan selanjutnya. 
Sebab, lokasi razia berada di 
wilayah hukum Polsek Waru-
doyong. “Semua pelaku ini, 
perkaranya telah kami limpah-

kan ke Polsek Warudoyong. 
Memang operasi lalu lintas ini, 
selain untuk menekan tinggin-
ya pelanggaran dan mening-
katkan kesadaran pengendara 
agar tertib berlalu lintas, juga 
untuk meminimalisir aksi ka-
sus tindak pidana pencurian 
bermotor (Curanmor), Pencu-
rian Pemberatan (Curat) dan 
Pencurian Kekerasan (Curas) 
yang terjadi di wilayah hu-
kum Polres Sukabumi Kota,” 
paparnya.   Ketika disinggung 
menganai hasil operasi gabun-
gan tersebut, Panjai menye-
butkan, operasi yang digelar 
selama 2 jam itu, telah menjar-
ing sebanyak 73 pelanggaran. 

 “Dari 73 penilangan ini, 57 
diantaranya telah ditilang oleh 
Satlantas Polres Sukabumi 
Kota, sedangkan 16 pelang-
garan oleh Dishub Kota 
Sukabumi. Kalau kami lebih 
difokuskan terhadap kenda-
raan roda dua. Sementara un-
tuk, kendaraan roda empatnya 

telah ditindak oleh Dishub dan 
mereka lebih ke tonase, dan 
kendaran bak terbuka,” beber-
nya.  Dari hasil raziaan tersebut, 
sebanyak 12 roda dua dan satu 
roda empat telah diamankan 
dan langsung diangkut oleh 
polisi karena, saat dirajia mer-
eka tidak dapat menunjukan 
surat-surat administrasi kenda-
raan. Sementara 7 pelanggaran 
akibat tidak menunjukan SIM, 
dan 37 akibat tidak ada STNK. 
“Dari semua itu, tidak dapat 
menunjukan STNK yang paling 
banyak kami temukan dalam 
razia malam ini,” terangnya.

 Kasi Dalops Dishub Kota Suk-
abumi, Agus Achmad menam-
bahkan, dari 16 yang terjaring 
Dishub, 12 diantaranya karena 
permasalahan KIR. Sementara 
itu, dua kendaraan akibat kele-
bihan tonase dan dua lagi tidak 
laik jalan. “Kendaraan tidak laik 
jalan ini karena lampunya tidak 
menyala. Sedangkan untuk, 
kelebihan muatan, mayoritas 
banyak kendaraan berat melin-
tas dengan membwa pasir dan 
semen,” paparnya.

 Dirinya mengimbau kepa-
da para pengendara untuk 
melengkapi kendaraannya 
dengan surat-surat. Selain itu, 
kelaiakan kendaraan pun ha-
rus sesuai dengan peraturan. 
“Ya harus laik jalan misalnya 
lampu nyala, ban bagus, dan 
rem berjalan dengan baik. Kha-
watir kalau tidak laik jalan, bisa 
menimbulkan kecelakaan,” 
pungkasnya. (cr13/t)

Pengukuhan TACI Sukabumi Raya, Tingkatkan Silaturahmi 
SUKABUMI-- Komunitas 

kendaraan roda empat yang 
tergabung dalam wadah Toy-
ota Avanza Club Indonesia 
(TACI) Sukabumi Raya  me-
meriahkan pengukuhan yang 
diselenggarakan di Lapalma 
Residence Foodcourt, Selabin-
tana, Kecamatan Sukabumi 
pada Minggu (15/10).  

Kegiatan para pecinta mobil 
produk Toyota ini dikemas 
sederhana tetapi berlangu-
sung khidmat. Pengukuhan 
Chapter ke-16 TACI Chapter 
Sukabumi Raya ini dilakukan 
Sekjen TACI Pusat, Riyan Ra-
hadiansyah. 

“Pengukuhan ini yang ke-
16 kali secara nasional. Jadi 
TACI ini sudah ada di seluruh 
Indonesia serta ada 16 kota 
atau pengurus cabang yang 
sudah melakukan deklarasi. 
Tetapi, ada juga pengurus 
cabang yang belum melaku-
kan deklarasi,” jelas Ketua 
Pelaksana Kegiatan, Slamet 
Widodo yang juga menjabat 
Humas TACI Sukabumi Raya 

kepada Radar Sukabumi di se-
la-sela kegiatan berlangsung.  
Menurut Slamet, TACI adalah 
klub mobil yang memiliki 
komitmen sebagai club yang 
mengedepankan nilai-nilai 
silaturahmi. Bahkan, dalam 
kegiatannya tidak terlepas dari 
kegiatan-kegiatan sosial.

  “ Kami berharap klub ini 
dapat menghilangkan imej 
jelek bahwa komunitas mobil 
contohnya selalu memiliki 
gaya glamor, urakan, dan lain 
sebagainya. Bukan hanya itu, 
TACI juga sebagai wadah sila-
turahmi bagi pengguna Toyota 
Avanza yang telah memberi-
kan manfaat bagi anggotanya 
serta berguna bagi masyarakat 
umum dengan berbagai keg-
iatan. Rencananya, pada bulan 
suci Rhamadan, TACI Sukabu-
mi Raya akan melakukan san-
tunan kepada anak yatim piatu 
dan kaum dhuafa. Tentunya 
kami berharap klub ini dapat 
tumbuh di Sukabumi dengan 
imej positifnya,” tuturnya seraya 
berharap. (cr13/s) 

Sekjen TACI Pusat, Riyan Rahadiansyah memotong tumpeng pada acara pengukuhan TACI Chapter Sukabumi 
Raya.

Penerimaan bungkusan kepada salah anggota chapter TACI yang 
berisikan kanebo serta sabun untuk pencuci mobil serta peralatan lain.

Foto bersama TACI Chapter Sukabumi Raya dengan TACI berbagai daerah.
Foto bersama di hadapan mobil komunitas TACI saat hendak melakukan kegiatan 
pengukuhan Chapter ke-16 TACI Chapter Sukabumi Raya.

Jamnas HTCI Berlangsung Meriah

Razia, Eeeh Ada Yang Nyuri Motor Fahmi Jamin 
Kesehatan Diansyah

 SUKABUMI - Wakil Wa-
likota Sukabumi, Achmad 
Fahmi kembali memperli-
hatkan sisi kepeduliannya ter-
hadap sesama. Kali ini, orang 
nomor dua di Kota Polisi ini 
menjamin kesehatan warga 
yang tinggal sebatang kara di 
Kampung Selabatu Nomor 8 
RT 1/1 Kelurahan Selabatu 
Kecamatan Cikole Kota Suka-
bumi, Diansyah (37). Pemuda 
yang tercatat tercatat sebagai 
alumnus SMPN 10 tersebut 
diduga mengidap penya-
kit aneh yang membutakan 
matanya sekitar lima tahun 
yang lalu. 

“Insya Allah, saya yang 
jamin. Sekarang ini Dian-
syah sudah dirawat di RSUD 
Syamsudin SH Kota Suka-
bumi,” kata Fahmi kepada 
Radar Sukabumi, Minggu 
(15/10/2017).

 Menurut pria ramah ini, 
dirinya mengaku iba ter-
hadap kondisi  pemuda 
yang tak bisa melihat itu. 
Pasalnya, pemuda itu ting-

gal seorang diri dan diurus 
tetangganya serta kondisi 
kesehatannya sangat mem-
prihatinkan.

  “Dari informasi, keluarg-
anya tidak ada pas dia (Dian-
sayah, red) mengalami sakit 
yang mempengaruhi pengli-
hatannya. Sebelum ditangani 
medis, Diansyah diurus dan 
numpang tinggal di tetang-
gannya, kasiankan. Untung, 
masih ada tetangganya yang 
dermawan,” terangnya.

 Maka dari itu, kata Fahmi, 
dirinya sangat mendukung 
dan mengapresiasi aksi dan 
kepedulian yang sudah di-
lakukan rekan-rekan se-
jawatnya. Termasuk menu-
rutnya, aksi kepedulian yang 
sudah dilakukan masyarakat 
pada umumnya untuk mem-
bantu biaya pengobatannya.

  “Secara pribadi saya 
mengucapkan terima ka-
sih. Terutama, kepada te-
men-teman SMP-nya dulu. 
Karena, masalah Diansyah 
di samping masalah medis 

juga masalah ekonomi,” 
tuturnya prihatin.

 Pria yang akrab dan hangat 
ini menyampaikan bahwa 
seluruh pembiayaan medis 
Diansyah, di samping diban-
tu dirinya juga dijamin BPJS 
Kesehatan. Maka dari itu, 
untuk pembiayaan secara 
medis sudah ditanggulangi.

  “Jadi, insya Allah semuan-
ya sudah terkover. Hanya, 
untuk kebutuhan sehari-
harinya masyarakat bisa 
ikut membantu dan merin-
gankan bebannya,” katanya.

 Fahmi berharap, pihak 
rumah sakit milik Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Sukabumi 
itu menangani Diansyah 
secara maksimal. Artinya, 
mengupayakan penanganan 
medis secara maksimal ter-
hadapnya.

   “Mudah-mudahnya, tim 
dokter dapat bekerja sacara 
maksimal. Saudara Dian-
syah dapat kembali sem-
buh seperti sediakalanya. 
Aamiin,” harapnya. (sep/d)

BSM Fresh and Fun, Meriah
 SUKABUMI - Bank Sya-

riah Mandiri (BSM) Cabang 
Sukabumi menyelenggarakan 
kegiatan BSM Siaran Fresh 
and Fun, di halaman parkir 
Giant Kota Sukabumi, ke-
marin (15/10). Lebih kurang 
300 peserta memeriahkan 
kegiatan ini.

Kepala Cabang BSM Suka-
bumi, Heriyanto Rukman-
tara mengatakan, di Suka-
bumi BSM Siaran Fresh and 
Fun baru perdana. Namun, 
secara nasional sudah sering 
diselenggarakan. Menurut-
nya, berbagai kegiatan yang 
memeriahkan acara BSM 
Siaran Fresh and Fun yang di-
laksanakan antara lain senam 
sehat berhadiah, cek kesehat-
an gratis, cuci emas gratis, live 
musik, lomba belanja di Giant, 
hingga pembagian puluhan 
doorprize.

Dengan kegiatan tersebut, 
BSM mengedukasi dan men-

gajak masyarakat agar me-
nabung di BSM Sukabumi. 
“Masyarakat jangan ragu lagi 
menabung di  BSM Sukabumi 
sebagai perbankan syariah,” 
pintanya.

Pihaknya sangat mengapr-
esiasi kehadiran masyarakat 
Sukabumi pada kegiatan Fresh 
and Fun. “Kami berharap me-
lalui acara ini masyarakat lebih 
kenal, dan dapat menikmati 
berbagai layanan program 
syariah dari BSM,”tuturnya 
seraya berharap.

Heriyanto kembali menam-
bahkan, salah satu program 
yang saat ini sedang dilang-
sungkan BSM adalah Promo 
Umrah Spesial bagi nasabah 
dan masyarakat. Promo Um-
rah Spesial tergolong umrah, 
imbuhnya, yakni dengan bi-
aya Rp17,95 juta masyara-
kat sudah bisa menikmati 
fasilitas umrah di BSM. Promo 
spesial dengan mengambil 

harga demikian fasilitas yang 
diberikan pesawat ekonomi 
Garuda, hotel bintang 3, Ho-
tel Al Olayan Reyadah yang 
jaraknya sekitar 600 meter 
dari Masjidil Haram, Makkah 
Al Mukaramah. Sedangkan 
biaya umrah yang paling tinggi 
di Promo Umroh Spesial ini 
Rp20,5 juta.

“Promosi Umrah Spesial ini 
sampai Juni 2018,”terangnya.

Ada lagi promo pusat yang 
juga sedang digencarkan BSM 
hingga ke daerah, yakni Pro-
gram Mengalirkan Berkah 
dengan tema Beberes Masjid.

“Alhamdulillah pada acara 
tersebut, BSM sudah men-
galirkan bantuan ini kepada 
dua masjid di Kota Sukabumi. 
Insyaa Allah semakin banyak 
masyarakat yang menabung 
di BSM, maka semakin banyak 
pula bantuan Program Men-
galirkan Berkah ini kepada 
masjid-masjid yang ada. (dit)



SUKABUMI  -- Thalas-
semia ‘jarang’ terdengar di 
telinga masyarakat awam. 
Padahal ‘kehadirannya’ 
bisa mengancam jiwa baik 
anak-anak maupun dewasa. 
Th alassemia sendiri meru-
pakan suatu penyakit ge-
netika yang menyebabkan 
kelainan sel darah merah 
ditandai dengan rendahnya 
kadar hemoglobin, bahkan 
bagi penderita akut harus 
melakukan transfusi darah 
seumur hidupnya.

 Sudah banyak kasus Th al-
assemia terjadi di Indonesia. 
Hal ini menjadi keprihatinan 
tersendiri bagi, PT. Astra 
Internasional Daihatsu Tbk 
sehingga secara rutin setiap 
tahun menggelar sosialisasi 
Thalassemia. Pada tahun 
2017 ini, dengan mengusung 
tema ‘Daihatsu Berbagi’, PT. 
Astra Internasional Daihatsu 
Tbk bekerjasama dengan 
AMIK BSI Sukabumi untuk 
memberikan pemahaman 
penyakit mematukan terse-
but. 

 Kegiatan yang dipusatkan 
di aula Kampus AMIK BSI 

Sukabumi itu, dihadiri ra-
tusan mahasiswa AMIK BSI 
Sukabumi. Adapun pema-
teri kegiatan, disampaikan 
oleh Ketua Th alassemia Kota 
Sukabumi Hasan Basri dan 
berbagi kisah bersama 2 
penderita Th alassemia serta 
seorang ibu yang kehilangan 
dua orang puteranya akibat 
menderita Th alassemia.

 Dalam pemaparannya, 
Hasan menjelaskan, ge-
jala yang dialami penderita 
Thalassemia diantaranya, 
penampilan pucat dan lesu, 
nafsu makan yang buruk, 
urin gelap, pertumbuban 
lambat, penyakit kuning. 

 Menurut dia, ada dua  je-
nis Th alassemia, Th alassemia 
Minor yang tergolong ringan 

dan tidak mengharuskan 
penderita melakukan trans-
fusi darah dan Th alassemia 
Mayor yang mengharuskan 
penderita melakukan trans-
fusi darah seumur hidupnya. 
“Th alassemia ini harus dice-
gah sedini mungkin. Maka 
dari itu, kami terus melaku-
kan sosialisasi untuk beru-
paya mencegah hal-hal yang 

tidak diinginkan,” ujar Hasan. 
 Ia berharap, dengan ad-

anya kegiatan ini, mahasiswa 
bisa mengenali sejak dini 
mengenai penyakit thalas-

semia yang menjadi momok 
menakutkan bagi setiap jiwa 
dan bisa mencegah dengan 
melakukan pola hidup sehat. 

“Mudah-mudahan dengan 

adanya sosialisasi ini para 
mahasiswa bisa menganti-
sipasi dan menangkal pe-
nyakit tersebut,” tukasnya. 
(*/Cr16/t)
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SEMENTARA ITU

RIBUAN ANAK PAUD GELAR MANASIK HAJI

Mahasiswa UMMI 
Terbang  ke Malaysia

SUKABUMI -- Unit Pelay-
anan Teknis (UPT) Kan-
tor Urusan Internasional 
(KUI) dan Language Centre 
Universitas Muhammad-
iyah Sukabumi (UMMI) 
menseleksi mahasiswa yang 
sudah mengikuti perku-
liahan english for specific 
purposes pada akhir tahun 
akdemik 2016-2017, belum 
lama ini.

 Dari hasil penjaringan, 
terdapat 20 mahasiswa yang 
mengikuti test listening. Dari 
20 besar ini, diambil 10 besar 
untuk mengikuti test speak-
ing dan writing. Setelah ber-
bagai tahapan seleksi diikuti 
para mahasiswa lalu diambil 
tiga terbaik. 

 Wakil Rektor I, Reny Suk-
mawani mengatakan, ke-

tiga mahasiswa terbaik ini 
yakni, Rahma Said Barawas 
dari Program Studi (Prodi) 
Administrasi Bisnis, Alfi ah 
Indrian dari Prodi Akuntansi 
dan Kelvira Putri Rahmad-
hany dari Prodi Akutansi. 
Menurut dia ketiganya su-
dah mengikuti tahapan tes 
potensi akademik, kreati-
vitas dan loyalitas sebagai 
mahasiswa UMMI. “ Mer-
eka pun mendapat rewad 
dari UPT KUI dan Language 
Center UMMI dengan jalan-
jalan ke Malaysia selama 
tiga hari. Adapun, dalam 
kegiatan itu mer-

eka diwajibkan untuk men-
gunjungi salah satu kampus 
yang ada di Malaysia yakni 
International Islamic Uni-
versity Malaysia,” kata Reny 
kepada, Radar Sukabumi.

 Reny menambahkan, 
pemberian reward kepa-
da mahasiswa berprestasi 
ini merupakan komitmen 
UMMI. Sebab hal tersebut 
penting diberikan sebagai 
penghargaan atas prestasi 
membanggakan yang ber-
hasil ditorehkan mahasiswa, 
sehingga menjadi motivasi 
bagi mahasiswa lain agar, 

m e n u n j u k a n 

kualitasnya. “UMMI men-
gapresiasi sebesar-besarnya 
bagi mahasiswa berprestasi 
dalam hal kemampuan ba-
hasa Inggris yang menjadi 
salah satu program ung-
gulan UMMI yang wajib 
diambil seluruh mahasiswa 
di semester satu maupun 
dua melalui program ESP 
yang dilaksanakan secara 
khusus oleh Language Cen-
tre UMMI,” paparnya.

 Ia berharap, dengan dib-
erangkatkannya ke tiga ma-
hasiswa ini bisa menambah 
pengalaman dan wawasan 
khususnya. “Pengalaman 
tersebut akan bernilai positif 

bagi mahasiswa 
khususnya 
untuk lebih 
termotivasi 

berprestasi lebih,” tandas-
nya.

 Sementara itu, Kepala UPT 
Kantor Hubungan Internasi-
onal, Saprudin menuturkan, 
ke depannya awardee ini 
dapat diberikan lebih ban-
yak lagi sehingga mahasiswa 
semakin terpacu untuk ber-
saing dalam meningkatkan 
kemampuan Bahasa Ing-
gris. Karena saat ini Bahasa 
Inggris bukan bahasa yang 
dianggap asing tapi sudah 
menjadi kebutuhan dalam 
kehidupan sebagai Masyara-
kat Ekonomi Asean (MEA). 
“Karena MEA ini bukan 
dihadapi tapi sudah dijalani. 
Sesuai dengan visi UMMI 
unggul dalam ke ilmuan 
dan ke Islaman tahun 2022,” 
singkatnya. (Cr16/t)

FOTO: IST

MEMBANGGAKAN: Tiga Mahasiswa UMMI foto bersama di Malaysia

SUKABUMI -- Ribuan anak 
Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) memadati di Lapang 
Yonif 310 Cikembar, Kabu-
paten Sukabumi untuk mengi-
kuti peragaan manasik haji. 
Kegiatan yang sudah menjadi 
agenda tahunan ini, diikuti 
sejumlah PAUD dari dua ke-
camatan. Yakni, Kecamatan 
Cikembar dan Kecamatan 
Cicantayan.

 Dari pantauan Radar Suka-
bumi, para siswa-siswi PAUD 
ini, tidak hanya mengenakan 
pakaian ikhrom layaknya ja-
maah haji di tanah suci Me-
kkah. Namun, peserta juga 
dikelompokan menjadi be-

berapa belas negara. Meski 
berada dibawah terik matahari 
yang menyengat, para peserta 
tetap antusias dan penuh 
semangat mengikuti arahan 
guru dalam melakukan proses 
ibadah haji ini. Para peserta 
bergantian melakukan wukuf 
di Arafah, berdoa di kabin Aro-
fah, melempar jumroh, thawaf 
hingga tawaf ifada, hingga ke 
sumur Zam-Zam.

 Ketua Pengurus Cabang (PC) 
Himpaudi Kecamatan Cikem-
bar, Teti Sumiati mengatakan, 
sebanyak 1650 anak PAUD 
yang mengikuti manasik haji 
kali ini. “Pelatihan manasik 
haji tingkat PAUD ini untuk 

memupuk keimanan serta 
mengenalkan rukun Islam 
yang ke lima yaitu menunai-
kan ibadah haji serta bagaima-
na tata cara dan urutan pelak-
sanaan ibadah haji secara 
sederhana kepada seluruh 
anak didik,” kata Teti kepada 
Radar Sukabumi, belum lama 
ini.

 Teti menambahkan, keg-
iatan rutin yang dilaksanakan 
ini selain untuk memberikan 
wawasan terhadap anak ten-
tang tata cara ibadah haji juga 
sebagai pendidikan karakter. 
Sehingga mereka bisa mem-
peroleh ilmu, sebagai pondasi 
yang akan menguatkan mer-

eka dalam mengarungi ke-
hidupan. “Kami menanamkan 
ke agamaan dari sejak dini, 
setidaknya anak bisa tau ten-
tang manasik haji,” tuturnya.

 Teti menerangkan, dalam 
kegiatan manasik haji ini, 
calon jamaah haji dilatih ten-
tang tata cara pelaksanaan 
ibadah haji yang akan dilak-
sanakannya. Semisal, rukun 
haji, persyaratan, wajib, sunah, 
maupun hal-hal yang tidak 
boleh dilakukan selama pelak-
sanaan ibadah haji. Selain itu, 
para calon jamaah haji juga 
akan belajar bagaimana cara 
melakukan praktik tawaf, sa’i, 
wukuf, lempar jumrah dan 

prosesi ibadah lainnya den-
gan kondisi yang dibuat mirip 
dengan keadaan di tanah suci. 

“Dengan adanya kegiatan 
ini, akan memunculkan awal 
yang baik bagi anak agar ter-
motifasi lebih dalam untuk 
dapat melakukan manasik 
haji secara keseluruhan den-
gan urutan yang benar dan 
ending-nya bisa melakukan 
ibadah haji yang sebenarnya. 
Makna yang terdapat dalam 
ibadah haji dapat terfahami 
dengan baik serta terus ber-
tumbuh semangat sehingga 
ibadah haji menjadi salah 
satu visi hidupnya,” pungkas-
nya. (Cr16/e)

Gandeng AMIK BSI, PT. Astra Ajak Kenali Th alassemia

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

ANTUSIAS: Sejumlah mahasiswa AMIK BSI Sukabumi foto bersama 

Universitas Online 
Diluncurkan

CO-Founder Apple Steve Wozniak mulai 
fokus mengembangkan lini bisnis perusa-
haan dibidang pendidikan. Laman Fortune 
mengabarkan, Wozniak yang juga pakar 
teknologi dan sudah membantu Apple lebih 
dari 40 tahun tersebut akan segera melun-
curkan universitas online bernama Woz U. 
Wozniak juga akan membangun kampus 
secara fi sik pada lebih dari 30 negara di du-
nia, bahkan bisa lebih. Kampus pusat Woz U 
akan berada di Scottsdale, Arizona, Amerika 
Serikat (AS).

 Universitas online tersebut akan menye-
diakan layanan belajar online mempelajari 
Computer Science dan dibidang sejenisnya. 
Tidak hanya itu, kampus juga akan mem-
bantu para lulusannya untuk mendapatkan 
pekerjaan di industri teknologi.

 Woz U sudah bermitra dengan Southern 
Careers Institute yang saat ini sudah ada tujuh 
universitas di Texas. Meski demikian rencana 
Woz U ke depan akan menggandeng kampus 
dan institusi lainnya. “Tujuan kami untuk 
mengedukasi dan mendidik masyarakat se-
hingga memiliki kemampuan digital tanpa 
perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun,” 
kata Wozniak.

 Banyak orang takut menekuni bidang 
teknologi karena beranggapan sulit mengua-
sai ilmu tersebut. Wozniak mengungkapkan, 
semua orang bisa untuk menguasainya dan 
tidak sulit. Selain bekerja sama dengan kam-
pus dalam memberikan kursus dan pelatihan, 
Woz U juga akan merangkul para perusahaan 
teknologi untuk memberikan kesempatan 
kerja atau training.

 Woz U juga memiliki rencana panjang 
ke depan untuk menerapkan kurikulum 
Computer Science di banyak sekolah. Saat 
ini kursus online hanya tersedia untuk 
studi pengembangan perangkat lunak. 
Namun dalam waktu dekat, yakni tahun 
depan sudah bisa menyediakan studi un-
tuk data science, mobile apps, dan cyber 
security. Harga untuk kursus belum tersedia 
di laman resmi kampus. Ketika Fortune 
melakukan konfirmasi pihak kampus hanya 
menjelaskan bahwa biaya kursus disesuai-
kan dengan kebutuhan dan program yang 
diambil mahasiswa. (net)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

SEMANGAT: Sejumlah perwakilan siswa-siswi PAUD nampak antusias mengikuti manasik haji di Lapang Yonif 310 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 581/PL.03.2-Pu/32/Prov/X/2017

UNDANGAN TERBUKA

Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 
Barat Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Barat mengundang masyarakat Jawa Barat yang berniat 
mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 melalui 
jalur perseorangan untuk hadir pada:

Hari/ Tanggal :  Kamis,19 Oktober 2018
Waktu  :  10.00 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat  : Aula Setia Permana Kantor KPU Provinsi Jawa Barat
    Jalan Garut No 11 Bandung
Acara  : Sosialisasi Mekanisme Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan   
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

Untuk kelancaran sosialisasi tersebut, diharapkan bakal pasangan calon perseorangan agar terlebih 
dahulu mendaftarkan diri untuk mengikuti acara dimaksud di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Jalan 
Garut No.11 Bandung dari tanggal 16 s.d 18 Oktober 2017 pada jam kerja.
Bakal pasangan calon perseorangan diharapkan mengikutsertakan tim sebanyak 5 (lima) orang 
yang memiliki kemampuan komputer. Informasi lebihlanjut dapat menghubungi Sdr. Tony Handono 
nomor HP.0811-9673-580 atau Sdr. Cecep Nurzaman dengan nomor HP. 0857-2117-3737.
Demikian, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Bandung,12 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

Ttd

Dr. H. YAYAT HIDAYAT., M.Si

Demiz-Syaikhu 'Obok-Obok' Sukabumi

SUKABUMI-- Bakal Calon 
(Balon) Gubenur dan Wakil 
Gubernur Jawa Barat Deddy 
Mizwar (Demiz) dan Ahmad 
Syaikhu mengunjungi Kota 
dan Kabupaten Sukabumi 
pada Sabtu (14/10) kemarin. 
Meski tidak bersama-sama, 
kedatangan keduanya me-
nimbulkan pertanyaan po-
litik di masyarakat, betapa 
tidak setelah sebelumnya 
pasangan Demiz-Syaikhu 
digadang-gadang sudah 
mendapatkan restu dari Ke-
tua Gerindara dan PSK dan 
kini di  isukan terancam kan-
das setelah Partai Gerindra 
menciptakan Koalisi Men-
dengar, tak membuat kedu-
anya bimbang menanggapi 
hal itu, terbukti dengan me-
lakukan safari politik ke 
Sukabumi. Bahkan, Bupati 
Sukabumi Marwan Hama-
mi, yang juga ketua Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Partai Golkar Kabupaten 
Sukabumi mendoakan agar 
Demiz tepilih menjadi Gu-
bernur Jawa Barat. Pernyata-
an tersebut dilakukan pada 
saat membuka acara Ama-
zing Geopark Adventure 
Taurisme di pantai Cimaja.

  Kedatangan keduanya 
ke Sukabumi secara ber-
barengan merupakan satu 
siyal bahwa pasangan De-
miz-Syaikhu masih menjadi 
acuan pak Prabowo dan 
PKS untuk di bertarung di 
Pilgub Jabar nanti. Bahkan 
menurut PKS kondisi politik 

saat ini sangat dinamis, bah-
kan berdasarkan data yang 
diterima PKS survei yang 
dilakukan 67 pesen masih 
rahasia. 

  "Untuk pertaruhan se-
kelah di Pilgub Jabar, Pak 
Prabowo gak se-Simple itu, 
soalnya akan ada perta-
ruhan untuk Pilpres juga. 
Jadi ketika ada isu PKS akan 
ditinggalkan oleh Gerindra, 
saya rasa saya tidak perlu 
menanggapi yang berlebih-
an, "jelas ketua DPW PKS 
Jawa Barat yang juga sebagai 
Bakal Calon Wakil Gubernur 
Ahmad Syaikhu pada saat 
mengunjungi kantor Graha 
Pena Harian Pagi Radar Su-
kabumi pada Sabtu, kemarin 

(14/10)
  Untuk masalah Gerindra 

yang saat ini menciptakan 
koalisi mendengar. PKS sen-
diri, melihatnya hanya se-
batas dinamika politik. Dan 
PKS sendiri tidak usah mem-
bahas terlalu dalam, karena 
itu internal Gerindra. Tapi, 
meski demikian PKS masih 
yakin bahwa Demiz-Syaikhu 
masih bisa akan terwujud di 
Pilgub Jabar. "Dengan ada-
nya kontalasi politik seperti 
itu saya pastikan tidak akan 
menggangu PKS dalam per-
siapan menghadapi Pilgub 
Jabar nanti, mungkin ada 
bagusnya juga terjadi seperti 
itu. Biar gak datar-datar saja, 
"tegasnya.

  Saat ditanya balon mana 
yang paling berat di Pil-
gub, dirinya mengatakan 
bahwa semua balon yang 
akan maju di Pilgub bukan 
orang sembarangan dan 
pasti berat-berat semua, tapi 
dirinya tidak akan mengang-
gap balon-balon yang maju 
nanti sebagi musuh. "Semua 
berat, ya mereka (balon 
yang akan maju di Pilgub) 
semuanya orang pilihan 
terbaik. Saya akan anggap 
mereka seperti teman be-
rolahraga badminton saja, 
tapi ini beda merupakan 
teman berdmokrasi. Kan jika 
olahraga badminton harus 
punya teman lawannya, ka-
lau tidak tidak bisa bermain, 

"tukasnya. 
  Ditempat terpisah, Bupati 

Sukabumi Marwan Hama-
mi, menilai bahwa sosok 
Demiz (Wakil Gubernur 
Jawa Barat) sudah mem-
berikan kontribusi besar 
bagi Kabupaten Sukabumi, 
dengan demikian tidak ada 
salahnya kalau mendoakan 
Demiz sebagai pemimpin 
jawa barat. "Walaupun ber-
beda partai saya dengan Pak 
Dedi Mizwar, saya doakan 
beliau menjadi Gubernur 
Jawa Barat ke depan, karena 
telah memberikan banyak 
maanfat bagi Kabupaten 
Sukabumi, "jelasnya kepa-
da sejumlah awak media. 
(hnd)

Bupati Ikut 
Doakan 

Wagub Jadi 
Gubernur

BERDAMPINGAN: Bakal Calon (Balon) Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) dan Ahmad Syaikhu 
terlihat akrab pada saat akan melakukan makan bersama, beberapa waktu lalu

Hanura Protes KPU
JAKARTA - Partai Hati 

Nurani Rakyat mempro-
tes ketatnya syarat doku-
men pendaftaran pemilu 
di tingkat Komisi Pemi-
lihan Umum Daerah. 
Partai besutan Oesman 
Sapta Odang itu meminta 
agar KPU lebih gencar 
melakukan sosialisasi 
peraturan terkait syarat 
pendaftaran peserta pe-
milu. "Kami minta agar 
ini disampaikan kepada 
KPU seluruh Indonesia 
agar mengindahkan su-
rat dari KPU RI terutama 
pada angka 4,” kata Ke-
tua DPP Partai Hanura 
Sutrisno, 

  Dia menjelaskan surat 
KPU nomor 580/PL.01.
1-SD/03/KPU/X/2017 
per tanggal 12 Oktober 
2017 poin empat sudah 
jelas mengaturnya. Isi 
poin 4 itu adalah “Apa-
bila sampai dengan ber-
akhirnya waktu pendaf-
taran kekurangan jumlah 
salinan KTA dan KTP 
elektronik/surat kete-
rangan tidak dilengkapi, 
KPU/KIP Kabupaten/
Kota dapat menerima sa-
linan KTA dan KTP elek-
tronik/surat keterangan 
yang ada, sepanjang te-
lah melampaui jumlah 
minimum anggota Par-
tai Politik yang wajib 
dipenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 
10 ayat 1 huruf f peratur-
an KPU nomor 11 tahun 
2017 juncto pasal 177 
huruf f Undang-undang 

nomor 7 tahun 2017 ten-
tang Pemilu”.

  Sutr isno mengaku 
partainya mendapat ke-
luhan dari anggota DPC 
Hanura terkait pendaf-
taran di sistem informasi 
partai politik (sipol). Dia 
meminta KPU bisa ber-
koordinasi dengan KPUD 
mengenai simpang siur-
nya pendaftaran di ting-
kat kabupaten/kota itu. 
“Ini masih ada anggapan 
data keanggotaan yang 
masuk di sipol harus di-
penuhi dengan KTA dan 
KTP," jelasnya.

  Dia menyayangkan 
perdaftaran untuk da-
erah yang mempunyai 
penduduk lebih dar i 
satu juta hanya butuh 
1.000 anggota. Padahal 
yang dibutuhkan hanya 
KTP dan KTA dengan 
jumlah minimum yaitu 
1.000 untuk penduduk 
yang lebih dari satu Juta. 
“Ini masih simpang siur, 
masih banyak pengu-
rus di tingkat kota yang 
belum sepenuhnya bisa 
mendaftar," sesalnya. 
Menurut dia, dalam UU 
disebutkan jumlah mi-
nimum anggota yang 
bisa didaftarkan adalah 
1.000 atau satu per 1.000. 
“Poin 4 itu sudah jelas 
bahwa apabila sampai 
akhir waktu pendaftaran 
kekurangan jumlah KTA 
atau KTP, kabupaten/
kota dapat menerima 
surat keterangan," tutur-
nya.(boy/jpnn)

Teh Desy Dibidik Poros 
Mendengar

JAKARTA - Empat partai 
politik sepakat membentuk 
poros baru untuk mencari 
sosok calon alternatif yang 
akan diusung di Pilgub Jawa 
Barat 2018. Mereka adalah 
PAN, Gerindra, Demokrat, 
dan PPP. Sekjen PAN Eddy 
Soeparno menyatakan, po-
ros baru itu terbentuk untuk 
melahirkan calon gubernur 
alternatif. Poros tersebut 
mencari figur di luar Rid-
wan Kamil, Dedi Mizwar, 
dan Dedi Mulyadi. ”Kami 
merasa perlu memberikan 
alternatif,’’ ujarnya di kantor 
KPU, Jakarta, 

   Eddy menjelaskan, saat 
ini ada sejumlah nama po-
tensial yang sedang digodok 
poros baru. Mulai ulama 

kondang Abdullah Gym-
nastiar, Ketua Kadin Jabar 
Agung Suryamal, anggota 
DPR Dede Yusuf dan Desy 
Ratnasari, hingga mantan 
Bupati Tasikmalaya Uu Ruz-
hanul Ulum.

  Poros baru juga sudah 
melakukan komunikasi. 
Sebagian besar menyatakan 
kesiapannya jika ada jamin-
an dukungan dari partai. 
”Terutama mereka yang tak 
punya dukungan parpol se-
belumnya,’’ imbuhnya.

  Pria kelahiran Jakarta itu 
belum bisa memastikan ka-
pan keputusan akan diam-
bil. Namun, dia memastikan 
bahwa komunikasi terus di-
lakukan. Parpol akan meng-
hormati apa yang menjadi 

keputusan bersama.
  Sementara itu, Sekjen 

Partai Nasdem Johnny G. 
Plate mengakui bahwa ko-
alisi di pilkada Jabar masih 
sangat cair.  Meski demiki-
an, pihaknya memastikan 
bahwa dukungan terhadap 
Wali Kota Bandung Ridwan 
Kamil (RK) sudah bulat. ”Pak 
RK sudah hampir definitif 
menjadi kandidat pilgub 
Jabar,’’ ujarnya.Saat ini, pi-
haknya bersama koalisi se-
dang menggodok sosok yang 
akan menjadi calon wakil 
gubernur. Pertimbangan 
utamanya adalah keinginan 
RK sendiri. ’’Kita serahkan 
kepada RK yang nantinya 
melihat siapa yang cocok,” 
imbuhnya. (far/c17/fat)

Berpeluang Ikuti Jejak 
Dada Rosada

BANDUNG-- Sekretaris Da-
erah (Sekda) Jawa Barat Iwa 
Karniwa dinilai memiliki daya 
tarik tersendiri bagi partai po-
litik maupun masyarakat pe-
milih dalam Pilgub Jabar 2018 
mendatang. Daya tariknya, 
Iwa merupakan satu-satunya 
kandidat yang berlatarbela-
kang birokrat murni. “?Pak 
I w a itu memang 

satu-satu-
nya biro-
krat yang 

muncul 
(di 

Pilgub Jabar). Menarik ten-
tunya sebagai alternatif,” kata 
pengamat politik Universitas 
Parahyangan Bandung, Asep 
Warlan Yusuf,

  Dikatakan, meski Iwa su-
dah mengikuti penjaringan 
bakal Cagub/Cawagub Jabar 
melalui PDIP, tetapi bisa jadi 
bakal dilirik pula oleh partai  
lain. Apalagi berdasarkan ha-
sil survei, nama Iwa Karniwa 
sudah dikenal masyarakat. 
Dalam survei terakhir, lanjut 
Asep, Iwa Karniwa mantap di 
posisi teratas di survei daring 
yang dilaksanakan oleh Ja-
ringan Masyarakat Pemantau 
Demokrasi (JMPD).

  Meski survei tidak bisa dija-
dikan jaminan kemenangan, 
tetapi setidaknya bisa menjadi 
indikator untuk diperhitung-

kan. Menurutnya, tidak sedikit 
sosok birokrat yang sukses di 
dunia politik, seperti Guber-
nur Jawa Timur Soekarwo. 
Contoh lainnya, mantan Wali 
Kota Bandung Dada Rosada 
yang juga sebelumnya men-
jabat Sekretaris Daerah. “Dulu 
Pakde Karwo (Soekarwo) biro-
krat, Dada Rosada juga sekda, 
dua-duanya sama-sama suk-
ses,” kata Asep. Dengan daya 
tarik sebagai birokrat, lanjut 
dia, Iwa Karniwa akan sangat 
tepat jika dipasangkan dengan 
sosok yang berlatar belakang 
politisi, artis, atau pengusaha. 
“Jadi kombinasinya bagus de-
ngan politisi dan dunia usaha 
atau birokrat. Yang penting 
jangan homogen (sesama 
birokrat),” katanya. (atp/po-
jokbandung)

I w a itu memang 
satu-satu-
nya biro-
krat yang 

muncul 
(di

Optimis Menang Di Pemilu 2019!
JAKARTA-- Ketua Umum 

Partai Amanat Nasional (PAN) 
Zulkifli Hasan bersyukur 
berkas pendaftaran pemilu 
partainya sudah dinyatakan 
lengkap oleh Komisi Pemilih-
an Umum (KPU).  "Ini bukti 
keseriusan seluruh pengurus 
dan kader PAN menghadapi 
Pemilu 2019. Kami semua 
optimis menang,” kata Zul-
kifl i kepada wartawan, Sabtu 
(14/10).

  Ia juga menyampaikan 
terima kasih kepada seluruh 
Pengurus, Kader dan Simpa-
tisan PAN yang bekerja siang 
malam untuk melengkapi 
seluruh berkas pendaftaran 
ke KPU Kelengkapan berkas 
ini adalah hasil kerja bersama 
seluruh kader PAN dari tingkat 
ranting, kecamatan, kabupa-
ten sampai pusat. Semuanya 
solid menuju Pemilu 2019,” 
ungkap Ketua MPR itu. PAN 

mendaftarkan diri sebagai 
peserta Pemilu 2019, Jumat 
(13/10). Ketua KPPN PAN 
Hanafi  Rais, Sekjen PAN Eddy 
Soeparno, Sekretaris KPPN 
Viva Yoga Mauladi dan se-
jumlah jajaran pengurus juga 
menyerahkan seluruh doku-
men persyaratan. Hingga saat 
ini, PAN adalah partai politik 
ketiga yang seluruh berkasnya 
telah dinyatakan lengkap oleh 
KPU. (bon/rmol)
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PKS Janji Tak Akan Munculkan Isu Sara
SUKABUMI-- Ketua Dewan Per-

wakilan (DPW) PKS Jawa Barat 
Ahmad Syaikhu berjanji bahwa 
PKS tidak akan memunculkan isu 
isu, suku, agama, ras dan antar 
golongan atau SARA di Pilkada 
serentak 2018 mendatang, menu-
rutnya dengan memunculkan isu 
sara itu akan mencederai sesama 
muslim, belum lagi bisa aja partai 
yang memainkan isu sara akan 
mencederai demokrasi indonesia. 
Hal tersebut disampaikan Syaikhu 
pada saat Kantor Graha Pena Radar 
Sukabumi, pada Sabtu (14/10). 

"Kami (PKS) tidak akan menggu-
nakan isu SARA terutama agama 
untuk menang di Pilkada Jabar 
nanti,” tutur Wakil Walikota Bekasi 
sekaligus bakal calon Wakil Guber-
nur Jawa Barat Ahmad Syaikhu,

Untuk memenangkan Pilkada 
Jabar 2018, PKS justru akan lebih 
mengutamakan program-program 
untuk menjawab segala permasa-
lahan yang ada di Jawa Barat, dari 
permasalahan kemiskinan, peng-
angguran, kerusakan lingkungan, 
dan sebagainya. "Kita di Jabar akan 
bermain secara fair di Pilkada Jabar 
2018, bagaimana menyelesaikan 
permasalahan yang ada di Jabar 
melalui program-program bukan 
isu SARA terutama agama," ka-
tanya.

Soal koalisi PKS, Gerindra dan 

PAN di Pilkada Jakarta lalu yang di-
isukan menggunakan isu SARA un-
tuk menangkan pasangan Anies-
-Sandi, hal tersebut tidak benar dan 
tidak mungkin terjadi di Jawa Barat, 
karena pihaknya melihat dalam 
Pilkada DKI lalu isu agama tersebut 
muncul karena respon perlawanan 
dari masyarakat terhadap kondisi 
yang ada di Jakarta, termasuk de-
ngan kasus petahananya. 

"Dalam hal ini tinggal masing-
-masing kandidat dengan pro-
gramnya bagaimana bisa menang 
di Pilkada Jabar nanti,"tegasnya. 

Saat disinggung soal kunjungan 
ke beberapa tempat yang ada di 
Kota dan Kabupaten Sukabumi, 
orang yang masih menjabat wakil 
walikota Bekasi ini mengatakan, 
bahwa kunjungan tersebut sebagai 
ikhtiar dalam mensosialisasikan 
diri kepada masyarakat khususnya 
di Kota dan Kabupaten Sukabumi. 

  Untuk kunjungan Syaikhu ke 
Graha Pena Harian Pagi Radar 
Sukabumi dirinya didampingi 
Ketua DPD PKS Kota Sukabumi 
Asep Tajul Muttaqin dan jajaran 
pengurus partai PKS. Kehadiran 
bakal cawagub Jabar ini langsung 
disambut oleh General Manager 
(GM) Radar Sukabumi Rawin Su-
rwinoto, Pimpinan Redaksi (Pem-
red) Ahmad Yanadi beserta jajaran 
redaksi. (hnd)

FOTO: HANDI RADAR SUKABUMI

FOTO BERSAMA: Ketua Dewan Perwakilan (DPW) PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu pada saat melakukan foto bersama Ketua DPD PKS Yusuf 
Maulana (H. Aka) dan pengurus PKS Kabupaten di salah satu hotel, Sabtu (14/10)

Pileg, Gerindra Targetkan 10 Kursi 
SUKABUMI-- Ketua Partai 

Gerakan Indobesia Raya (Ge-
rindra) Kabupaten Sukabumi, 
Yudha Sukmagara menarget-
kan 10 kursi DPRD Kabupaten 
Sukabumi pada pemilihan 
legislatif (pileg) 2019 menda-
tang. Ungkapan itu disampai-
kan Yudha selepas menyerah-
kan berkas verifikasi parpol 
ke Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Sukabumi, 
pada Sabtu (14/10). 

  Saat ini, Fraksi Gerindra di 
DPRD mengantongi 10 per-
sen atau 5 kursi dari 50 kursi 
DPRD. 

Targetan dua kali lipat di-
banding dengan pileg 2014 
itu diyakini terwujud lantaran 
berdasarkan hasil survei saat 
ini Gerindra berada di urutan 
ketiga besar. Selain dari efek 
ketokohan ketua umumnya, 
Prabowo Subianto, jajaran 
pengurus DPC, PAC hingga 
ranting sudah siap bergerak. 
Terbukti dalam penyerahan 
berkas verifikasi, partai ber-
lambang garuda itu sudah 
sangat lengkap dengan akun 
sipol 1035.

 "Alhamdulillah hari ini kita 
menyerahkan berkas verifi kasi 
parpol sebagai wujud keseri-
usan kami dalam mengurus 
partai," kata Yudha.  Pria yang 
menjabat sebagai ketua His-
wana Migas Sukabumi ini 
juga menargetkan dua kursi 
DPRD provinsi dan satu kursi 
DPR RI. Saat ini, Gerindra 
mengantongi satu perwakilan 
legislator di DPRD Provinsi 

dan satu di DPR RI. 
Target tersebut, untuk me-

mudahkan dalam merealisasi-
kan visi dan misi paratai untuk 
mensejahterakan rakyat.

 Yudha yang digadang-gadang 
sebagai sosok Prabowo muda 
itu datang ke KPU bersama 
jajaran perngurusnya dan juga 
didampingi sayap partai Kesi-
ra. Menurutnya, penyerahan 
berkas itu setelah melakukan 
verifikasi di DPD Partai Gerin-
dra Jawa Barat. Penyerahan itu 
juga berbarengan dengan Ketua 
Umum DPP Partai Gerindra, 
Prabowo Subianto menye-
rahkan berkas ke KPU pusat.  
"Hari ini kami menyerahkan 
berkas bentuk hard copy ke 
KPU. Alhamdulillah semua-
nya sudah lengkap," ulasnya. 
Ia mengaku bersyukur telah 
menyelesaikan  pemberkasan. 
Sebab, berkas itu sebagai syarat 

parpol untuk ikut pemilu men-
datang. Sementara itu, Ketua 
KPU Kabupaten Sukabumi, 
Dede Heryadie menyebutkan, 
pihaknya telah menerima ber-
kas Partai Gerindra dengan 
lengkap. Saat menerima berkas, 
pihaknya langsung melakukan 
verifikasi. Bagi yang datanya 
masih kurang, ia menyarankan 
untuk segera melengkapi. 

 Di Kabupaten Sukabumi, 
ada delapan parpol yang sudah 
menyerahkan data keanggotan-
nya secara hard copy sebagai 
data verifikasi. Yakni, Perindo, 
PDI-P, PPP, Hanura, NasDem, 
Gerindra, Golkar dan Berkarya.   
"Yang sudah clear dan lengkap 
baru tiga partai. Yaitu, Perindo, 
PDI-P dan Gerindra. Ssemen-
tra yang lima partai lagi masih 
dalam proses melengkapi keku-
rangannya," jelas Dede kemarin 
(15/10).(ryl)

Parpol Dideadline Hingga Pukul 24.00 WIB
SUKABUMI-- Sejumlah 

partai politik (Parpol) tengah 
disibukan menyerahkan ber-
kas verifi kasi parpolnya. Ter-
masuk di Kota dan Kabupaten 
Sukabumi. Diprediksi, nyaris 
kebanyakan parpol mengebut 
kerja semalam. Terlebih Ko-
misi Pemilihan umum (KPU) 
memberi batas waktu (dead-
line) hingga pukul 24.00 WIB 
nanti malam. 

 Ketua KPU Kabupaten Suka-
bumi, Dede Heryadie meng-
aku baru menerima delapan 
parpol yang sudah menye-
rahkan data keanggotannya 
secara hard copy sebagai data 
verifi kasi. Yakni, Perindo, PDI 
Perjuangan, PPP, Hanura, Nas-
Dem, Gerindra, Golkar dan 
Berkarya.  "Yang sudah clear 
dan lengkap baru tiga partai. 

Yaitu, Perindo, PDI-P dan 
Gerindra. Sementra yang lima 
partai lagi masih dalam proses 
melengkapi kekurangannya," 
jelas Dede kemarin (15/10).

 Hingga kini, dari 30 partai 
masih banyak yang belum 
menyerahkan berkasnya. Se-
dangkan berkas verifi kasi ha-
rus masuk (dideadline) hingga 
Senin (16/10) pukul 24.00 
WIB. Dikarenakan, Senin me-
rupakan batas akhir tahapan 
pendaftaran dan penyerahan 
serta verifikasi bagi partai 
peserta pemilu 2019.

  Untuk partai Gerindra, Dede 
menyebutnya sudah sangat 
lengkap. Akun sipolnya 1.035, 
sedangkan syarat minimalnya 
1.000. Selain delapan parpol 
itu, ada dua parpol baru yang 
melakukan konsultasi. Yakni 

PSI dan Partai Republik.
  Sementara itu, Komisioner 

KPU Kota Sukabumi Divisi 
Hukum Dedi Setiadi, menye-
butkan, baru ada tiga parpol 
yang memenuhi syarat. Yakni 
Perindo, PDI-P dan NasDem. 
Sedangkan PSI, PPP, Gerin-
dra, Hanura dan PKS sudah 
menyerahkan namun belum 
lengkap. "Untuk PPP kele-
bihan dua anggota. Jadi akan 
diperbaiki Senin (hari ini),"   

  Ia menambahkan, Senin 
dipastikan sejumlah parpol 
bakal menyerahkan berkas 
verifikasi. Terlebih deadli-
nenya pukul 24.00 WIB. Kita 
akan kerja ekstra hingga ma-
lam," imbuhnya seraya me-
nyebutkan, akun sipol batas 
minimalnya sebanyak 334 
anggota. (ryl)

FOTO: PERIL / RADAR SUKABUMI

MENYERAHKAN DATA: Ketua Partai Gerindra Kabupaten 
Sukabumi, Yudha Sukmagara menyerahkan berkas verifi kasi 
parpol kepada Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Dede 
Heryadie.
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Setahun Beroperasi, 
Omzet Rp 103,7 M

JAKARTA - Sejak diluncurkan pada perten-
gahan 2016, Toko Tani Indonesia (TTI) pada 
Oktober 2017 telah mencapai omzet Rp 
103,739 miliar. Hal ini disampaikan oleh Ke-
pala Badan Ketahanan Pangan Kementerian 
Pertanian Agung Hendriadi.

“TTI hingga minggu kedua Oktober 2017 
telah mencapai Rp 103,739 miliar,” kata 
Agung di Outlet TTI Center depan SMAN 
28 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemarin 
(15/10).

Rincian transaksi, kata Agung, meliputi TTI 
sebesar Rp 64,473 miliar dan di TTI Center 
mencapai Rp 34,266 miliar. Sejauh ini, outlet 
TTI di Indonesia sebanyak 2.839 unit di 32 
provinsi. Hanya Kepulauan Riau dan Kali-
mantan Utara yang belum dioperasikan TTI.

Menurut Agung, angka tersebut menunjuk-
kan bahwa animo masyarakat sangat besar 
bertransaksi di TTI. Pasalnya, harga jual yang 
berada di bawah dan kualitas yang terjamin 
membuat masyarakat memilih TTI.

“Kemudahan masyarakat untuk memperoleh 
pangan murah berkualitas tersebut, tidak hanya 
pembelian langsung melalui outlet. Namun, 
bisa menggunakan Gojek , sehingga pembelian 
mudah dan cepat,” tandas dia.

Agung mengungkapkan, pembelian pangan 
TTI via online sejauh ini cukup baik. Meski 
baru melayani wilayah Jabodetabek, tercatat 
sejak Mei 2017 hingga akhir September telah 
mencapau Rp 25 juta.(Mg4/jpnn)

FT:FATHAN SINAGA/JPNN.COM

RAMAI: Suasana jual beli pangan di Outlet TTI Center Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan, kemarin (15/10)

Bagaimana untuk 
Unregistrasi?

JAKARTA - Kementerian 
Komunikasi Informasi (Ke-
menkominfo) secara resmi 
mewajibkan registrasi ulang 
bagi seluruh nomor seluler 
prabayar, sampai 31 Oktober 
2017. Ini adalah jawaban dari 
banyaknya kejahatan yang 
timbul dimulai dari bebasnya 
pemakaian nomor seluler, di 
tanah air.

Kemenkominfo resmi mela-
hirkan Permen Kominfo no.14 
tahun 2017 sebagai perubahan 
dari Permen Kominfo no.12 
tahun 2016 tentang registrasi 
pelanggan jasa telekomuni-
kasi.

Pokok dari Permen yang baru 
adalah kewajiban melaku-
kan registrasi ulang dengan 
nomor induk kependudukan 
(NIK). Lalu juga setiap orang 
maksimal hanya mempunyai 
tiga nomor seluler. Para pro-
vider diwajibkan mengikuti 
aturan ini, Kominfo sendi-
ri menyiapkan sanksi bagi 
provider yang tidak patuh.

Dalam keterangannya, 
pakar keamanan siber Prata-
ma Persadha menyambut 
baik langkah Kominfo ini. 
Menurutnya, Indonesia sudah 
cukup menjadi bulan-bulanan 
para pelaku kejahatan siber, 
yang banyak memanfaatkan 
kebebasan membeli nomor 
seluler prabayar. Dalam be-
berapa penggerebekan oleh 
aparat kepolisian, memang 
ditemukan barang bukti no-

mor prabayar yang jumlahnya 
bisa ratusan bahkan ribuan 
digunakan oleh para pelaku 
kejahatan.

“Langkah ini sudah baik, 
namun memang pelaksanaan 
teknis di lapangan tidak mu-
dah. Berbeda dengan Singa-
pura yang penduduknya tak 
seberapa banyak, Kominfo 
juga harus memikirkan apakah 
dalam waktu yang kurang dari 
20 hari ini, Permen ini bisa 
efektif dilaksanakan,” jelas 
chairman lembaga riset ke-
amanan siber CISSReC (Com-
munication and Information 
System Research 
Center) ini, ke-
marin (15/10).

P r a t a m a 
menjelas-

kan, kewajiban memakai NIK 
KTP ini ada banyak celah di 
pelaksanaan teknis. Mulai dari 
siapa yang memang berhak 
melakukan registrasi. Di luar 
negeri pendaftaran nomor 
seluler langsung di gerai milik 
provider.

“Salah satu celah pelaksa-
naan paling rawan adalah 
terkait informasi NIK. Karena 
selain si pemilik KTP sendiri, 
kita ketahui banyak lembaga 
maupun individu yang meme-
gang informasi, fotocopy 

bahkan foto asli KTP. Mereka 
ini bisa saja mendaftarkan no-
mor dengan NIK oran lain,” 
terang pria asal Blora Jawa 
Tengah ini.

Pratama menambahkan, bila 
ada penyimpangan pelaksa-
naan di bawah terutama pe-
nyalahgunaa NIK, tentu akan 
menimbulkan masalah baru. 
Akan banyak laporan pemilik 
NIK yang tidak bisa mendaf-
tarkan nomornya, karena su-
dah maksimal terdaftar tiga 

nomor, didaftarkan oleh 
pihak tak bertang-

gung jawab.

“Banyaknya kerawanan di 
pelaksanaan teknis bukan 
berarti ini mustahil. Harus 
dilakukan integrasi dengan e-
KTP dan ada sertifi kat digital 
bagi warga negara. Nantinya 
akan sangat berguna mewu-
judkan Single Identity Num-
ber, seluruh urusan informasi 
dan administrasi menjadi 
satu di e-KTP. Aman karena 
ada otentikasi dari sertifikat 
digital yang dimiliki tiap warga 
negara,” jelasnya.

Dengan regulasi yang ada 
saat ini, masyarakat hanya bisa 
melakukan registrasi. Unregis-
trasi masih belum difasilitasi. 
Padahal ini penting, mengan-
tisipasi adanya nomor asing 
yang didaftarkan oleh orang 
lain. Juga sebagai fasilitas saat 
masyarakat ingin berganti no-
mor. Apalagi ada praktek daur 
ulang nomor oleh provider. 
Nomor yang hangus kembali 
lagi dijual, sehingga masyara-
kat perlu fasilitas melakukan 
unregistrasi nomor seluler 
prabayar. (jpg)

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)

DIJUAL

DIJUAL RMH.LUAS TANAH:539 
METER PERSEGI.SURAT HAK 
MILIK.DI JL.CIKIRAY 9, SUKABUMI 
(BELAKANG SMA MARDI YUANA) 

HUB : 0858 464 97821 BAPAK 
DEDE

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)

DIJUAL

DIJUAL RMH.LUAS TANAH:539 
METER PERSEGI.SURAT HAK 
MILIK.DI JL.CIKIRAY 9, SUKABUMI 

(BELAKANG SMA MARDI YUANA) 
HUB : 0858 464 97821 BAPAK 
DEDE. 

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F -4723 -UAN  AN.REZAL 
DESTRIYANDI

HLG STNK F -4994 -VJ  AN.EGI 
PRAYOGA

HLG STNK F -2476 -QB  AN.AIM

KULINER

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

KURSUS

JULIANA JAYA, tempat Kursus 
Menjahit Terkemuka Jl. 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

PGN Incar Kawasan Industri
JAKARTA - PT Perusahaan 

Gas Negara Tbk (Persero) 
terus berupaya memperluas 
pemanfaatan gas bumi ke 
berbagai daerah. Salah satu-
nya dengan menyasar seluruh 
kawasan industri di penjuru 
tanah air.

Misi PGN menyalurkan gas 
bumi di seluruh kawasan 
industri ini, sejalan dengan 

rencana pemerintah untuk 
menggenjot peningkatan 
investasi baru yang terinte-
grasi dalam satu kawasan. 
Apalagi, pemanfaatan bahan 
bakar gas yang terbukti lebih 
efi sien, memberi keuntungan 
bagi pelaku usaha. Hal itu bisa 
menekan ongkos produksi 
dan otomatis mendorong 
daya saing industri nasional.

”Pasokan gas bumi di ka-
wasan industri ini adalah 
upaya kami merealisasikan 
program konversi energi ke 
gas bumi. Pemanfaatan gas 
bumi yang efisien, ramah 
lingkungan, dan aman ter-
bukti berhasil mendorong 
daya saing sektor industri 
nasional terus meningkat,” 
kata Direktur Komersial 

PGN Danny Praditya, kema-
rin(15/10).

Saat ini, penyaluran gas 
bumi PGN sepanjang triwu-
lan ketiga 2017 mengalami 
peningkatan sebesar 17 pers-
en dibandingkan triwulan 
kedua.

”Kenaikan ini dikontribusi-
kan dari peningkatan kon-
sumsi gas baik yang berasal 

dari sektor industri maupun 
dari sektor kelistrikan,” kata 
Danny.

PGN punmemperluas jar-
ingan gas bumi ke kawasan 
industri Modern Cikande, 
Serang, Banten. Kawasan 
yang dikelola oleh PT Mod-
ernland Realty ini menjadi 
salah satu pasar yang poten-
sial. Pasalnya, dari total la-

han 3.175 hektare, sekitar 30 
persennya telah dikembang-
kan. Di dalamnya berdiri 
lebih dari 200 perusahaan, 
baik lokal maupun multi-
nasional. Jenis industrinya 
pun beragam. Di antaranya, 
perusahaan makanan dan 
minuman, industri kimia, 
industri alat berat, dan ma-
terial bangunan.

Danny mengatakan, selain 
Cikande, PGN juga sudah me-
masok gas bumi ke kawasan 
industri yang dikelola PT 
Nusantama Properta Panbil 
di Batam, Kepulauan Riau. 
”Penggunaannya sebagai 
bahan bakar pembangkit 
listrik tenaga gas di kawasan 
industri Panbil di Batam,” ujar 
Danny. (ydh)

FT:NET

ILUSTRASI: Kartu SIM.
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Kini, Tiap Hari Berjalan 30-40 KM
Ia Tak Mudah Lelah

Sudah menjadi hal biasa bila di usia senja banyak mengalami keluhan karena penyakit. 
Demikian pula yang dialami oleh kakek delapan cucu ini. Penyakit apa yang diderita 
oleh ayah enam anak bernama Karyono Sugiarto ini? Mag. Apa yang dirasakan olehnya 
akibat 10 tahun menderita sakit lambung itu? “Kembung, begah, mau muntah bisa saya 
rasakan sampai 2-3 hari,” keluh lelaki 71 tahun tapi masih ngojek ini. Masih adakah 
keluhan lain? Masih. Apa itu? “BAB tak lancar. Tak bisa makan pedas. Tak bisa ngopi, dan 
minum es lagi,” beber lelaki yang pernah berjualan tahu di Jakarta selama 20 tahun ini. 
Wah, pasti menggangu sekali rasanya. Lantas, apa yang dilakukan oleh warga Kampung 
Pesanggrahan, RT 003 RW 009, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, 
Jawa Barat, ini? Pergi ke dokter dan alternatif, tapi kesembuhan yang sementara. Puas? 
Tentu tidak. Lalu, ia mencari cara lain. Beruntung, pada suatu kesempatan, ia membaca 
tulisan tentang manfaat madu hitam dalam kemasan MADU BIMA 99 dalam sebuah 

koran lokal. Tertarikah? Dicobanya madu pahit itu. Setelah beberapa kali dicoba terasa badannya lebih segar, mulailah 
ia mengonsumsinya hingga sekarang. Apa yang dirasakannya? Berbagai keluhan magnya jauh berkurang. “Kini, sudah 
bisa makan pedes, ngopi dan minum es. Kini, tiap hari jalan 30-40 KM tak mudah lelah,” ungkapnya di akhir pertemuan 
21 Februari 2017 lalu.

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

Saat ini berbagai madu pahit dengan berbagai merek telah beredar di pasaran. Tapi, yang banyak digemari, karena 
manfaatnya yang nyata, memang Madu Bima 99. Apalagi, dari hasil uji laboratorium Fakultas Farmasi UI dan Sucofindo 
September 2014, Madu Bima 99 terbukti bebas dari bahan kimia obat, patogen, logam berbahaya, dan zat berbahaya 
lainnya. Bahkan, saat ini juga tersedia Madu Bima 99 khusus, yakni Madu Kesuburan Pria, Madu Kesuburan Wanita, dan 
Madu Kecerdasan Otak. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek, toko obat, dan outlet-outlet lainnya di 
kota Anda. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi  @madubima99, www.madubima.com, dan www.
facebook.com/Madu Bima 99.
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 gotong royong dikalangan 
warga menjadi modal utama 
dalam membangun perada-
ban desa. Menurut dia, ket-
erlibatan warga sangat dibu-
tuhkan, sehingga tidak ada 
manipulasi dan pandangan 
negatif terhadap pemerin-
tahan desa. “Saya rasa, gotong 
royong merupakan modal 
utama bagi saya, jika kelak 
ditakdirkan menang,” ujar 
Kang Ojang kepada Radar 
Sukabumi. 

 Ia menambahkan, misi lain-
nya yang diusung yakni ingin 
menyelenggarakan pemerin-
tahan yang bersih, ternenas 
daro korupsi serta bentuk-
bentuk penyelewengan lain. 
Selain itu, dirinya ingi meny-
elenggarakan urusan pemer-
intahan desa secara terbuka 
dan bertanggung jawab sesuai 
dengan peraturan dan perun-
dang-undangan. “Saya pun 
ingin meningkatkan pereko-
nomian masyarakat melalui 
pendampingan berupa pe-
nyuluhan khusus kepada UK, 

wiraswasta dan petani. Menin-
gkaykan mutu kesejahteraaan 
masyarakat untuk mencapai 
taraf kehidupan yang lebih baik 
dan layak, sehingga menjadi 
desa yang maju dan mandiri,” 
tambahnya.

 Tidak hanya itu, terban-
gunnya tata kelola pemer-
intahan desa yang baik dan 
bersih guna mewujudkan 
kehidupan masyakat desa 
yang adil, makmur, agamis 
serta sejahtera menjadi visi 
dirinya. “Saya pun mewu-
jdukan profesionalisme yang 

transparan dalam penyeleng-
garaan pemerintahan. Dan 
saya juga ingi adanya peles-
tarian, pelestarian serta pen-
ghujauan lingkungan hidup,” 
imbuhnya. 

 Sementara disinggung 
soal optimisme pemenan-
gan, calon nomor urut 2 ini 
meyakini bisa menang pada 
pemilihan kepala desa. Se-
bab, diakui dia, ada beberapa 
wilayah yang merupakan 
basis pendukung dirinya. 
“Insya Allah yakin menang,” 
pungkasnya.   (why)

Kang Ojang, Usung Gotong Royong

“Di Sukabumi banyak 
anak-anak atau tunas muda 
yang berprestasi khusus-
nya olahraga sepak bola. 
Bagi anak-anak yang ter-
lihat bakatnya, akan kami 
jembatani untuk menuju 
jenjang tingkat nasional. Di 
open turnamen ini akan dik-
etahui siapa saja dari mer-
eka yang berbakat menjadi 
pemain sepak bola handal,” 
ujarnya kepada Radar Suka-
bumi (14/10).

 Menurut Sutanto, even 
sepak bola U-11 ini dis-

elenggarakan FOSSBI secara 
mandiri tanpa bantuan dari 
pemerintah maupun kerja 
sama dengan pihak swasta 
lainnya. Kendati begitu, ha-
rap dia, ke depan pemerin-
tah hadir untuk memberikan 
dukungan terhadap kegiatan 
pencarian bakat dibidang 
olahraga sepak bola anak-
anak. “Meskipun pertand-
ingan sepak bola U-11 ini 
belum ada dukungan dari 
pihak-pihak tertentu, tapi 
kami tetap menyelenggara-
kannya,” jelasnya.

 Semantara itu, Pelatih 
Persikabumi, Acep Engkus 

mengapresiasi penyeleng-
garaan open turnamen U-11 
yang digelar FOSSBI. Apala-
gi, lanjutnya, pertandingan 
ini salah satu ajang pencar-
ian bibit pemain sepak bola 
anak-anak di Kota maupun 
Kabupaten Sukabumi. “Saya 
mendukung penuh kegiatan 
yang diselenggarakan FOSS-
BI sebagai mitra PSSI dan 
Kemenpora ini. Memang 
di Sukabumi itu banyak 
anak yang berbakat dibidang 
sepak bola. Mudah-muda-
han banyak bermunculan 
bibit pesepakbola umur 11 
tahun di daerah kita ini,” 

harapnya.
 Salah seorang pemain 

Klub SSB Galaxy Palabu-
hanratu, Moehammad Raya 
Maulana Shiddiq (11) atau 
biasa disapa Kakak Raya 
mengaku baru pertama kali 
ikut pertandingan sepak 
bola U-11 di luar daerah 
tersebut. “Kalau ikut per-
tandingan sepak bola antar 
klub seperti ini, baru. Tapi 
kalau pertandingan lokal 
di Palabuhanratu sering 
ikut, karena pelatih selalu 
mendaftarkan nama saya 
sebagai pemain inti,” pung-
kasnya. (cr15/t) 

FOSSBI Cari Bibit Pesepakbola

Sagaranten. Gerombolan 
itu menggunakan jaket ber-
tuliskan GBR. Entah apa 
alasannya, gerombolan ini 
langsung membabi buta 
melukai korban dengan 
senjata tajam jenis samurai. 
Akibat serangan itu, kedua 
korban mengalami luka 
bacok yang cukup serius 
dibagian kepala dan harus 
dilarikan ke Rumah Sakit 
Sagaranten.  “Korban atas 
nama Rival mengalami luka 
bacok di kepala sekitar lima 

centimeter, sedangkan Vier 
Firmansyah mengalami luka 
serupa dengan panjang 10 
centimeter,” ujar Kapolsek 
Sagaranten, AKP T Daulay 
saat dihubungi Radar Suka-
bumi, kemarin. 

 T Daulay mengaku, saat ini 
pihaknya masih memburu 
para pelaku. Ia belum bisa 
menyampaikan yang motiv 
pelaku melakukan pem-
bacokan terhadap korban. 
“Kami masih menyelidiki 
kasus ini,” pungkasnya. 

 S ementara  i tu,  Acep 
(48)  warga Cibaregbeg 

mengaku resah dengan 
keberadaan gerombolan 
motor tersebut. Dirinya 
berharap, pihak kepolisian 
dapat segera menertibkan 
gerombolan motor yang 
membuat resah warga itu. 
“Dikira hanya di kota saja 
ada geng motor, ternyata 
sekarang sudah merambah 
ke kampung-kampung. 
Saya minta polisi dapat 
segera menangkapnya, 
kami pun masyarakat bakal 
ikut andil untuk menjaga 
keamanan lingkungan,” 
timpalnya singkat. (cr15/t) 

mendapat serangan dari pela-
jar sekolah lain. “Sempat terjadi 
aksi saling lempar. Kami yang 
melihat itu, langsung bergerak 
mengamankan mereka. Dari 
sekian puluh pelajar yang ter-
libat tawuran, sembilan orang 
berhasil kami amankan,” ujar 
Kili kepada Radar Sukabumi, 
kemarin.

 Diakui Kili, di jalur Cibadak 
ini, setiap akhir pekan rawan 
terjadi aksi tawuran. Karena 
hal itu, mengantisipasi in-

siden yang tidak diinginkan, 
pihaknya terus melakukan 
pemantauan disetiap jalur Ci-
badak, khususnya dititik yang 
kerap terjadi tawuran. “Setiap 
akhir pekan memang sering 
terjadi tauran, untuk itu kami 
ikut membantu dalam men-
gantisipasi terjadinya tawuran,” 
imbuhnya. 

Dari sembilan pelajar yang 
diamankan, anggota menemu-
kan satu buah gir motor diikat 
dengan sabuk karate. Diduga, 
alat tersebut akan digunakan 
pada saat tawuran. “Mereka 

kami berikan pembinaan su-
paya ada efek jera, selanjutnya 
pihak sekolah dan orang tua 
siswa kami panggil untuk men-
jemput mereka,” bebernya. 

 Dari pengakuan pelajar, 
masih kata Kili, kesembilan 
siswa itu diajak oleh salah 
seorang murid untuk naik 
kendaraan terbuka saat pu-
lang ke arah Cibadak. “Pen-
gakuannya hanya jalan-jalan 
saja. Namun setelah diintro-
gasi, ternyata ada pihak yang 
mengajak mereka,” pung-
kasnya. 

 Sementara itu, Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kesiswaan 
SMPN 1 Kadudampit, Asep Budi 
tak menampik bahwa sembilan 
pelajar yang diamankan ang-
gota TNI itu merupakan peserta 
didik di lembaga pendidikannya. 
Dengan kejadian itu, Asep men-
gaku akan lebih memperketat 
pengawasan dan pembinaan 
kepada seluruh muridnya. “Ini 
memang peserta didik di sekolah 
kami, dengan kejadian ini kami 
bakalmeningkatkan pembinaan 
dan pengawasan kepada mere-
ka,” pungkasnya singkat. (cr15/t) 

Sukabumi, antara lain, santu-
nan yatim piatu di dalam dan 
luar panti, santunan terhadap 
orang tua lanjut usia, pembi-
naan kepada organisasi-or-
ganisasi sosial di Kabupaten 
Sukabumi, menghimpun 
dana CSR untuk kegiatan 
bakti sosial, memberikan 
bantuan rehabilitasi sosial 
Rumah Tak Layak Huni, serta 
khitanan massal yang dis-

elenggarakan rutin setiap 
tahun. “Ini dapat terlaksana 
berkat kolaborasi dan ker-
jasama antara LKSS Kabu-
paten Sukabumi, Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi, dan 
dukungan dari CSR serta para 
donatur,”sebutnya pada rilis 
yang diterima Radar Suka-
bumi. 

 Melalui khitanan massal 
ini, Yani berharap, LKKS 
Kabupaten Sukabumi dapat 
membantu Pemerintah Ka-

bupaten Sukabumi dalam 
upaya penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dan 
memberikan manfaat khu-
susnya baik anak-anak yang 
tidak mampu. Sementara 
itu, sekadar diketahui khi-
tanan massal LKSS Kabu-
paten Sukabumi disupport/
disponsori oleh donatur 
seperti toko mas Family, BJB, 
SCG, Engineers & Consul-
tant Cipta Bangun, dan lain 
sebagainya. (dit) 

Sukabumi melalui saluran 
telepon, kemarin (14/10). 

 Untuk itu, kata Amin, jika 

kepala desanya tetap tidak 
dipulangkan, maka pe-
nyegelan kantor desa oleh 
warga akan terus berlan-
jut sampai ada kejelasan. 

“Kami tidak akan berhenti 
sebelum ada kejelasan,” 
singkatnya.   Di  tempat 
terpisah, Subowo men-
gatakan, sejauh ini proses 

tidak ada masalah. Dan 
bahkan secepatnya ia akan 
pulang. “Sekarang sudah 
selesai dan saya akan kem-
bali pulang, mohon do’anya 

hujan deras sering melanda. 
Kami khawatir sewaktu-
waktu pohon yang dahan-
nya mencolok ke jalan itu 
tumbang,” ujar Pusdal Ops 
BPBD Kabupaten Sukabumi, 
Yana Rusyana kepada Radar 
Sukabumi.

 Menurut Yana, sebetul-
nya daerah yang rawan ter-
jadinya pohon tumbang itu 
tidak hanya di jalur menuju 
Palabuhanratu saja, melain-
kan juga akses menuju dae-
rah Pajampangan. Kondisi 
cuaca yang terus hujan ini, 

semakin rentan terjadinya 
pohon tumbang dan ke-
celakaan lalu lintas. “Daerah 
Pajampangan juga sama 
rawan cuma lebih dominan 
bencana longsornya, kalau 
yang di-empat kecamatan 
tadi banyak pepohonan 
yang rawan tumbang karena 
usianya sudah tua,” jelasnya.

 Mengungat kondisi itu, 
Yana menghimbau kepa-
da para pengendara untuk 
waspada saat melintasi jalan. 
Terlebih lagi, saat melintasi 
jalan yang kerap pohon ber-
jejer pohon berusia senja 
dan tebing saat kondisi hu-

jan deras. “Terkait peneban-
gan, itu bukan kewenangan 
kami melainkan Pemerintah 
Provinsi dan Pusat. Kami 
sudah sampaikan persoa-
lan ini. Sehingga, sebagian 
sudah ada yang ditebang, 
sebagian lagi belum. Kami 
harap, dinas terkait segera 
kembali melakukan pene-
bangan pohon supaya tidak 
ada kejadian yang tidak di-
inginkan,” tandasnya.

 Sementara itu, salah satu 
warga Warungkiara, E Kus-
nadi (40) mengaku, belum 
lama ini, di perlintasan 
Ubrug terjadi pohon tum-

bang yang menelan satu 
korban jiwa. Ia khawatir, 
bila pepohonan yang men-
colok ke jalan tidak segera 
ditebang, kejadian serupa 
akan kembali terjadi. “Saya 
yakin, pengguna jalan lain 
pun sama khawatirnya saat 
melintasi jalan saat hu-
jan deras. Kami berharap, 
pemerintah segera melaku-
kan pemotongan atau pene-
bangan pada pohon yang 
sudah tua dan membahay-
akan pengguna jalan su-
paya tidak ada lagi insiden 
yang memakan korban jiwa,” 
singkatnya berharap. (ren)

Jalur Palabuhanratu Rawan Pohon Tumbang

88 Anak Dikhitan 

Dua Pemuda Dibacok Geng Motor

TNI Amankan Sembilan Pelajar

saja,” singkatnya. 
 S ementara i tu,  Kanit 

Tipikor Polres Sukabumi, 
I P T U  D e n i  Mi ha r ja  t i -
dak berkomentar terlalu 
banyak. Ia mengarahkan 
pewarta koran ini supaya 
langsung mewawancarai 
Subowo. “Tanya langsung 
kepada orangnya,  saya 
tidak bisa berkomentar 

banyak,” ungkapnya.
 Informasi terakhir, seta-

lah melakukan penyegelan 
Kantor Desa Pangumba-
han, Kecamatan Ciracap, 
ratusan warga pendukung 
Subowo langsung men-
datangi  rumah mantan 
Kepala Desa Pangumba-
han, yang diduga men-
jadi  otak ditangkapnya 

Subowo.
 Aksi warga tersebut pun 

m e n d a p at  p e n gaw a l a n 
ketat dari  personil Polisi, 
TNI Koramil 2214/Surade, 
Camat Ciracap,  Satuan 
Polisi Pamong Praja (Sat 
Pol PP) berjaga di lokasi, 
dan dipimpin langsung 
oleh Kapolsesk Ciracap, 
AKP Solikhin. (Cr10/t). 

Kantor Desa Pangumbahan Disegel

KOMUNITAS
LKKS Kabupaten 
Selenggarakan 

Khitanan Massal
 LEMBAGA Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) 

Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan khitanan massal 
pada Jum’at, 13 Oktober 2017 di Palabuhanratu. Sebanyak 
88 anak yang tersebar di Warungkiara, Bantargadung, Sim-
penan, Palabuhanratu, Cikakak, dan Cisolok mengikuti khi-
tanan massal ini. Puluhan anak-anak itu juga memperoleh 
santunan yang diberikan. Adapun tim medis yang melaku-
kan khitanan berasal dari RS Islam Assyifa Sukabumi.(*)

Bupat i  Sukabumi ,  Marwan Hamami 
memberikan sambutan pada pembukaan 
khitanan massal. 

Pemberian penghargaan kepada para donatur 
dari toko mas Family dan Bank BJB.

Penyerahan bingkisan secara simbolis 
kepada perwakilan peserta khitanan 
massal.

Foto bersama, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, istri Bupati Sukabumi,Yani Jatnika 
Marwan, dengan para tim medis dari RSI Assyifa.

Foto bersama bupati,  Ketua LKKS Kabupaten Sukabumi,  ketua panitia kegiatan, dengan para donatur 
serta perwakilan peserta.

Foto bersama panitia yang juga pengurus LKKS Kabupaten Sukabumi pasca kegiatan.
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Kantor Desa Pangumbahan Disegel
CIRACAP - Ratusan warga Desa 

Pangumbahan, Kecamatan Cira-
cap menyegel kantor desa pada 
Sabtu (14/10) sekitar pukul 20.30 
WIB. Aksi itu sebagai bentuk pro-
tes atas dibawanya Kades Pang-
umbahan non aktiv, Subowo oleh 
Unit Tipikor Polres Sukabumi 
akhir pekan kemarin.

 Pantauan Radar Sukabumi, 
spanduk bertuliskan ‘Kantor Ini 
Disegel Masyarakat’ sampai saat 
ini masih terpampang di pintu 
utama kantor desa. Mencegah 
aksi yang tidak diinginkan, aparat 
kepolisian dari enam Polsek 
wilayah enam beserta TNI siaga 
untuk mengamankan situasi di 
lokasi kejadian.

 Salah seorang warga, Amin (43) 
mengaku, langkah penyegelan 

dinilai tepat untuk menunjukan 
ketidakpuasan dan kekecewaan 
warga terhadap langkah kepoli-
sian yang menjemput kepala desa 
non aktiv, Subowo atas tuduhan 
penyelewengan anggaran dana 
desa. Warga yakin, Subowo tidak 
bersalah seperti yang dituduh-
kan. “Kami kecewa dan meminta 
aparat segera mengembalikan ke-
pala desa. Kami menilai dia tidak 
bersalah dan menjadi korban atas 
sistem yang selama ini berjalan,” 
paparnya saat dihubungi Radar 

TNI Amankan 
Sembilan Pelajar

CIBADAK - Sembilan pelajar SMP Negeri 
1 Kadudampit terpaksa diamankan anggota 
TNI dari Koramil 0711 Cibadak, akhir pekan 
lalu. Diduga, para anak baru gede (ABG) ini 
akan melakukan tawuran dengan sekolah lain 
di wilayah Cibadak. 

 Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, 
diketahuinya para pelajar itu akan melakukan 
tawuran, setelah anggota TNI mendapati 
mereka disebuah truk dan berpapasan 
dengan pelajar dari sekolah lain. Sempat 
terjadi baku hantam, namun beruntung tidak 
berlangsung lama karena langsung dilerai 
anggota TNI. 

 Anggota Koramil 0711 Cibadak, Peltu Kili 
Bati Tuud menjelaskan, peristiwa yang terjadi 
sekitar pukul 13:00 WIB itu sempat terjadi aksi 
saling lempar. Pelajar yang berada di truk, 

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

MALU: Sembilan pelajar dari SMPN 1 Kadudampit 
tertunduk malu setelah diamankan Koramil 0711 
Cibadak, akhir pekan lalu. 

JALUR PALABUHANRATU RAWAN POHON TUMBANG

Dua Pemuda 
Dibacok Geng Motor

SAGARANTEN - Setelah kisruh geng motor 
di Kota Sukabumi mereda, kini gerombolan 
motor mulai meresahkan di pelosok daerah. 
Sabtu (14/10) sekitar pukul 17.30 WIB kema-
rin, dua pemuda di Kampung Cibaregbeg, 
Kecamatan Sagaranten menjadi korban pem-
bacokan kelompok pemuda bermotor. Pihak 
kepolisian sampai saat ini masih memburu 
pelaku pembacokan yang diduga dilakukan 
oleh lebih dari 15 orang.

 Informasi yang dihimpun Radar Suka-
bumi, kedua pemuda nahas itu ialah M Rival 
Pratama (16), warga Kampung Margaluyu, RT 
02/01, Desa Margaluyu dan Vier Firmansyah 
(20), warga Kampung Ciherang, Desa Marga-
luyu, Kecamatan Sagaranten. Saat kejadian, 
keduanya tengah nongkrong di tepi jalan.

 Namun tiba-tiba, dari arah Purabaya 
sekitar 15 sampai 20 orang melaju dengan 
menggunakan 10 sepeda motor menuju 

FOSSBI Cari Bibit 
Pesepakbola

CIKEMBAR - 32 tim sepak bola dari 20 
Sekolah Sepak Bola (SSB) mengikuti open 
turnamen sepak bola U-11 yang diselengga-
rakan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia 
(FOSSBI) Koordinator Daerah Kabupaten 
Sukabumi. Pertandingan sepak bola antar 
klub SSB tersebut digelar di Lapang Sepak 
Bola, Kompleks Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sukabumi, Desa Cimanggu, Kecamatan 
Cikembar, belum lama ini.

 Ketua Umum FOSSBI Korda Kabupaten 
Sukabumi, Sutanto mengatakan, pertand-
ingan sepak bola ke-2 ini digelar untuk 
mempererat tali silaturahmi antar klub SSB 
di Kota maupun Kabupaten Sukabumi, ter-
masuk mencari bibit atlet pesepakbola anak 
berumur 11 tahun. 

FOTO: IST 

BERLAGA: Atlet sepak bola saat bertanding di Lapang 
Sepak Bola Kompleks Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sukabumi, Kecamatan Cikembar.

Kang Ojang, 
Usung Gotong Royong

88 Anak Dikhitan 
  PALABUHANRATU--Lembaga 

Koordinasi Kesejahteraan Sosial 
(LKSS) Kabupaten Sukabumi me-
nyelenggarakan khitanan massal 
pada Jum’at, 13 Oktober 2017 
di Palabuhanratu. Sebanyak 88 
anak yang tersebar di Warungki-
ara, Bantargadung, Simpenan, 
Palabuhanratu, Cikakak, dan Ci-
solok mengikuti khitanan massal 
ini. Puluhan anak-anak itu juga 
memperoleh santunan yang di-

berikan. Adapun tim medis yang 
melakukan khitanan berasal dari 
RS Islam Assyifa Sukabumi.

Ketua LKKS Kabupaten Suka-
bumi, Yani Jatnika Marwan men-
erangkan bahwa LKSS adalah lem-
baga independen non pemerintah 
yang bergerak di bidang sosial. 
Adapun kegiatan lainnya yang 
diselenggarakan LKSS  Kabupaten 

NYALINDUNG-- Desa/Keca-
matan Nyalindung bakal meng-
helat pemilihan kepala desa 
baru. Sejumlah calon pun ber-
siap menggelar kampanye guna 
mencari simpati warganya. Tak 
pelak, setiap calon menginginkan 
perubahan di pemerintahan 

desanya berjalan lebih baik lagi. 
 Namun bagi salah seorang Calon 

kepala desa Naylindung, Ujang 
Jamjuri atau yang karib disapaan 
Kang Ojang ini, selain memper-
baiki mekanisme di  desanya, rasa 

IST 

KOMPAK: Calon kepala desa Naylindung, Ujang Jamjuri atau yang karib disapaan 
Kang Ojang (ketiga kanan) foto bersama warganya. 

CIBADAK - Saat ini, intensitas 
hujan yang mengguyur Sukabumi 
masih cukup tinggi. Musibah 
bencana alam pun di sejumlah 
daerah kerap terjadi, baik puting 
beliung, longsor, banjir maupun 

pohon tumbang. Untuk daerah 
rawan pohon tumbang, Badan 
Penanggulangan Bencana Dae-
rah (BPBD) Kabupaten Sukabumi 
menyebutkan ada empat keca-
matan yang rawan terjadi pohon 

tumbang. BPBD pun meng-
himbau kepada masyara-
kat pengguna jalan supaya 
waspada dan berhati-hati 
saat melintas.

Informasi yang dihimpun, 

keempat kecamatan yang 
rawan pohon tumbang itu 
ialah Kecamatan Cikembar, 
Warungkiara, Bantargadung 
dan Palabuhanratu. Sepan-
jang perlintasan ini, terdapat 

deretan pohon mahoni yang 
usianya sudah lapuk dan 
rawan tumbang. “Cuaca saat 
ini sudah terbilang ekstrim, 

FOTO: RENDI// RADAR SUKABUMI 

WASPADA: Jalan perlintasan Warungkiara menuju Palabuhanratu rawan pohon tumbang.

KETAT: Sejumlah anggota kepolisian 
m e n j a g a  k e t a t  K a n t o r  D e s a 
Pangumbahan, Kecamatan Ciracap 
setelah disegel ratusan warga.

FOTO: IST
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