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Petenis Sukabumi 
Terbang ke Manila

Dua Pria Cabul Terancam 
15 Tahun Penjara

“Alhamdulillah, aya oge ning atlet 
Sukabumi nu bisa ngaharumkeun 
ngaran daerah di luar negeri”

“Makana ari kalakuan teh jaga, 
tong sok ngagugulung ku nafsu”

 PENGALAMAN...Baca Hal 4

 REVISI...Baca Hal 4

 MBOK...Baca Hal 4

 MASAGI...Baca Hal 4

 GURAUAN...Baca Hal 4

Kegigihan Kapolsek di Sulawesi Tengah Mengevakuasi Warga Suku Terasing

Gurauan Warga yang Mengiringi Jadi Penyulut Semangat

Aya-aya wae

Iptu Candra harus memang-
gul Isak Linggi melewati gunung, 

hutan, dan sungai selama berjam-
jam. Isak mengalami luka bakar 

sejak Maret lalu dan belum sekali 
pun tersentuh perawatan medis. 

ASNAWI ZIKRI-STEVEN
 LAGUNI, Banggai

LUKA bakar di kaki kanan pria itu sudah demiki-
an memburuk. Tulang keringnya sampai terlihat. 
Sementara kulit dan daging pada bagian yang 
terluka telah pula membusuk.  Tapi, tetap saja 
tawaran pertolongan dari dua polisi yang men-
datangi rumahnya, Iptu Candra dan Aipda Basuki 

Pengalaman Diculik 
dan Diteliti Alien

MELIHAT penampakan aneh di langit yang 
diduga UFO saja sudah menjadi pengalaman 
yang mengesankan, apalagi kalau diculik 
alien. Pasti keren kalau  dibukukan. Hal itulah 
yang terlintas di pikiran Alan Godfrey, 70.

 Mantan polisi tersebut mengisahkan 
dirinya yang diculik alien 37 tahun silam. 
Godfrey mengaku sempat dibawa dan diteliti 
para makhluk extra-terrestrial itu.

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 / 30 MUHARRAM 1439 H

PERJUANGAN: 
Kapolsek 
Bunta Iptu 
Candra, 
bermodalkan 
sebatang kayu 
untuk menahan 
beban saat 
menyeberang 
sungai.
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Dinding SCG Jebol 
Bikin Banjir

GUNUNGGURUH - Lagi-lagi keberadaan PT Semen Jawa Siam 
Cement Grup (SCG) Sukabumi ‘menyengsarakan’ warga. Tak 
hanya itu, warga yang rumahnya berdekatan di lokasi pabrik 

asal Th ailand tersebut kini dihantui ketakutan.  Hal itu menyu-
sul, pagar panel yang terbuat dari beton jebol setelah diterjang 
banjir, (19/10). Akibatnya, salah satu rumah warga di Kampung 
 Nyalindung, RT 3/14, Desa Kebonmanggu, Kecamatan Gunung-

guruh, dipenuhi air dan lumpur.

FOTO:DENDI/RADARSUKABUMI

Masagi Mengkerucut ke Mulyono?

KONSOLIDASI: 

Bakal Calon Walikota 
Sukabumi Mulyono bersama 

pengurus DPD Partai 
NasDem Kota Sukabumi.

FOTO: IKBAL RADAR SUKABUMI

 DINDING...Baca Hal 4

Revisi PM 26 
Berlaku 1 November

JAKARTA – Pemerintah melakukan revisi 
terhadap Peraturan Menteri (PM) Perhubun-
gan 26/ 2017. PM yang mengatur tentang 
tata cara Penyelenggaraan Angkutan Orang 
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak 
dalam Trayek atau taksi online itu rencanan-
ya akan mulai diberlakukan pada 1 November 
mendatang. Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi mengatakan, ada sembilan 
poin yang direvisi dalam PM tersebut. 

SUKABUMI- Pengajuan rekomen-
dasi untuk usungan calon Walikota 
atau Wakil Walikota Sukabumi dari 
DPC PPP Kota Sukabumi nampak-
nya belum sampai ke tingkat DPP 
PPP. Sampai saat ini calon usungan 
PPP di Pilwakot masih digojlok di 
tingkat daerah.  “Rekomendasinya 
belum  diterima, ya bisa secepat-

KENA DAMPAK : Warga sekitar PT SCG menunjukan dinding pembatas antara warga dan perusahaan yang jebol akibat tak kuat menahan arus air. (foto kecil) warga saat membersihkan aliran air agar 
tak masuk rumah.

Mbok Jamu 
Menuju Jepang

JAKARTA – Satu lagi perwakilan Indonesia 
bersiap menuju kontes kecantikan interna-
sional. Dia adalah Kevin Lilliana, runner-up 
1 Puteri Indonesia 2017 sekaligus Puteri 
Indonesia Lingkungan 2017.

Kevin LillianaKevin Lilliana



Registrasi Kartu 
Tak Perlu Nama Ibu 

PENYEBARAN hoax selama ini sering memanfaatkan 
kebijakan baru yang sedang disosialisasikan pemerintah. 
Hoax disebarkan dengan tujuan menipu atau sekadar 
membingungkan publik. 

Contohnya hoax soal registrasi kartu prabayar telepon seluler 
yang akan dimulai pada 31 Oktober mendatang. Sejak 
munculnya kebijakan registrasi kartu prabayar dengan validasi 
data kependudukan, berbagai hoax ikut bermunculan. 
Seolah-olah pesan itu resmi dari Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemenkominfo). 

Dalam beberapa pesan berantai disebutkan, registrasi 
kartu prabayar harus menyebutkan nama ibu kandung. 
”Berikut cara registrasi kartu yang berlaku saat ini, yaitu: 
REG(spasi)No_KTP#NoKartuKeluarga atau REG(spasi)
No_KTP#Nama Ibu Kandung.” Begitu bunyi salah satu 
pesan yang kini banyak beredar di grup-grup aplikasi 
chatting maupun timeline media sosial. 

Cara itu tentu tidak sesuai yang ketentuan dari Kemenkominfo. 
Sebab, ketentuan registrasi hanya mencantumkan nomor induk 
kependudukan yang ada di e-KTP dan nomor kartu keluarga. 
Format registrasi untuk pengguna kartu prabayar baru ialah 
NIK#NomorKK# kirim ke 4444. Sedangkan untuk pelanggan 
lama, formatnya ULANG#NIK#NomorKK#. Jadi, tak ada 
permintaan untuk menyebutkan nama ibu kandung. 

Jika Anda mendapat permintaan untuk mengirim nama ibu 
kandung, lebih baik berhati-hati. Sebab, data Anda justru 
akan disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. 
Tapi, bagi yang masih lajang, kalau calon mertua meminta 
nama ibu kandung Anda, ya kasih saja. Siapa tahu itu 
digunakan untuk keperluan melamar. (gun/eko/c11/fat) 

Geger Formulir Kelahiran Lama
TANGAN dingin tukang hoax 

memang sangat lincah meramu 
kabar palsu. Apalagi yang ber bau 
agama. Meski, si tukang ho ax 
hanya berbekal dokumen la was 
yang sudah tidak berlaku. Sa lah 
satunya terkait dengan pe laporan 
kelahiran yang meng gu nakan 
formulir tanpa kete rang an agama 
Islam di dalamnya.

Kabar itu merebak melalui 
posting-an di media sosial seperti 
Facebook. Keterangannya ber-
macam-macam. ’’Negara sudah 
menghapus Islam dari negeri ini, 
bermula dari sini,’’ tulis pemilik 
akun Rohmad Widianto. Kete-
rangan dari sini merujuk pada 
unggahan gambar formulir pe-
laporan kelahiran.

Dalam lembaran formulir ter-
sebut, pemilik akun meling kari 
poin yang dipermasalahkan. 
Yaitu, keterangan dalam form 
yang menyebutkan keturunan. Di 
sana ada beberapa pilihan. Se cara 
berurutan, disebutkan Ero pa, 
Tiongkok/Timur Asing Lain nya, 
Pribumi Nasrani, Pri bumi Non-
Nasrani, dan Lainnya.

Pemilik akun memperma-
salahkan tidak adanya pencan-
tuman keturunan Islam dalam 
pilihan yang disediakan. Karena 
itulah, dia menuduh negara 
berusaha menghapus Islam yang 
diawali dengan tidak mencan-
tumkan pilihan keturunan Islam 
dalam formulir tersebut.

Pesan itu tersebar luas. Ter-
uta ma oleh akun-akun yang se-
la ma ini berseberangan dan 
sering mengkritik pemerintah. 
Fatalnya, ada yang ikut menye-
barkan meski tidak tahu-mena-
hu substansinya. Tidak ada 
upa ya pengecekan kebenaran 
informasi tersebut. Tidak ter-
hitung lagi berapa banyak pe-
san serupa yang disebarkan. 

FAKTA

Formulir 
pelaporan 

kelahiran yang 
menggolongkan 

penduduk 
berdasar 

keturunan dan 
agama tidak 

berlaku sejak 
2006. Formulir 

yang berlaku 
saat ini hanya 
membedakan 

WNI dan orang 
asing (WNA).
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2010 tentang Formulir dan Buku 
yang Digunakan da lam Pen-
daftaran Penduduk dan Penca-
tatan Sipil. ’’Dalam Permendagri 
Nomor 19 Tahun 2010, formulir 
F-2.01 sudah tidak mencantum-
kan penggo longan penduduk 
sebagaimana formulir di atas. 
Sekarang penduduk hanya 
dibedakan atas WNI dan orang 
asing (WNA),’’ jelas Zudan.

Hanya, kabar lawas yang dija-
dikan bahan hoax itu sudah 
digoreng sedemikian rupa se-
hingga memunculkan tanggap-
an dan komentar minor terha-
dap pemerintah. Padahal, 
informasi tersebut keliru dan 
dipastikan tidak benar.

Posting-an itu memang tidak 
mendatangkan keuntungan 

materi bagi pembuatnya secara 
langsung. Misinya sangat terli-
hat bahwa pesan tersebut dise-
barkan untuk membuat kere-
sahan di kalangan peng guna 
medsos. Sebab, jika dilihat se-
kilas, pemerintah memang 
tidak mencantumkan pilihan 
ke turunan Islam dalam formulir 
tersebut. Meski, sebenarnya 
for mulir itu tidak berlaku lagi.

Bukan mustahil, posting-an 
serupa muncul lagi beberapa 
bulan kemudian dengan format 
baru. Terlebih lagi jika mene-
mukan momentum yang seo-
lah-olah sesuai dengan doku-
men tersebut. Informasi nya 
bisa digoreng hingga mem buat 
siapa pun yang membacanya 
’’gosong’’. (eko/gun/c14/fat)

Satu akun saja sudah menye-
barkan lebih dari 500 kali 
posting-an tersebut.

Mengetahui hal itu, Kemen-
terian Dalam Negeri (Kemen-
dagri) tidak tinggal diam. 
Dalam siaran persnya, Dirjen 
Dukcapil Kemendagri Zudan 
Arif Fakrulloh menegaskan 
bahwa formulir pelaporan kela-
hiran yang tersebar di media 
sosial itu tidak benar. ’’Itu hoax 
atau kabar bohong,’’ tulisnya 
dalam website Kemendagri.

Menurut dia, formulir yang 
tersebar di media sosial berlaku 
sebelum 2006. Formulir terse-
but tidak berlaku lagi sejak dite-
tapkannya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. 
Peraturan itu pun sudah diubah 
lagi melalui Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013.

Aturan tentang kependudukan 
lebih diperjelas lagi melalui Per-
aturan Menteri Dalam Ne ge ri 
(Permendagri) Nomor 19 Tahun 

ILUSTRASI WAHYU KOKANG/JAWA POS

NASIONAL

HOAX ATAU BUKAN

RATU TISHA DESTRIA
FIGUR
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PANTAI Tangsi tidak sera-
mai pantai lain pada umum-
nya. Pantai tersebut juga ja-
rang dikunjungi oleh para 
wisatawan. Sebab, tempatnya 
yang terpencil di pucuk uta-
ra Desa Tanjung Pecinan. 
Sebelum sampai ke pantai, 
juga harus melewati puluhan 
area tambak yang mangk-
rak dan sepi. Banyak pohon 
waru yang tumbuh di pesisir 
Tangsi. Namun, hal unik yang 
menggelitik mata, adalah 
adanya masjid tua dan be-

kas-bekas pondasi rumah di 
sekitarnya. Serta pohon waru 
yang mengelilingi masjid.

Salah satu penduduk Tang-
si, Marijo,75, menjelaskan, 
dahulu sekitar tahun 2000an 
masjid tersebut ramai dengan 
anak-anak yang mengaji di 
sore hari. Namun, sejak pa-
ceklik ikan terjadi di 10 tahun 
terakhir, menyebabkan ba-
nyak nelayan yang banting 
setir. Tidak lagi melaut men-
cari ikan, melainkan bekerja 
di daratan. Apapun itu. Hal 

tersebut berdampak pada 
keramaian di pesisir Tangsi. 
“Yang semula ramai, akhirnya 
sepi. Karena, banyak orang 
yang pindah ke area selatan 
Dusun Tangsi. Yang lebih 

dekat dengan pusat pemerin-
tahan desa,” paparnya. 

Anak-anak yang semula 
rajin mengaji di sana, lambat 
laun berkurang jumlahnya. 
Karena mereka ikut pindah 

bersama orang tuanya. Hing-
ga akhirnya, rumah warga 
yang berada di sekitar masjid 
pun turut dibongkar. “Batu-
-bata yang bentuknya ma-
sih bagus dibawa ke tempat 
pendirian rumah yang baru,” 
jelasnya.

Menurutnya, julukan “Kota 
Santri” telah menghilang 
dari pesisir Tangsi. Karena, 
masjidnya tidak hidup dan 
terurus. Nama masjidnya 
yakni Anwar. Para pengurus 
masjid yang biasa mengurus 
juga pindah ke area Dusun 
Tangsi bagian selatan. “Di 
sana ada dua musala yang 
berdiri. Anak-anak juga me-
ngaji di sana,“ cetusnya. 

Angin semilir menggoyang-
kan daun-daun waru. Suara-
nya terdengar khas di telinga. 
Meski ada beberapa warung 

yang berdiri disana, tetap saja 
terlihat sangat sepi. Selain 
warung juga berdiri rumah 
kecil berukuran sekitar 3x4 
dari bambu. 

Namun, rumah-rumah itu 
kosong. “Rumah itu diguna-
kan nelayan yang beristira-
hat malam di sana, sebelum 
pulang keesokan harinya,” 
ulasnya. 

Di setiap rumah bambu, 
pasti ada dua hingga tiga 
motor yang diparkir. Tak ber-
tuan. Pemiliknya berlayar 
mencari ikan di tengah la-
utan. “Nelayan di sini biasa 
meninggalkan motornya di 
sini. Kemudian pergi melaut,” 
bebernya.

Marijo dahulunya tinggal di 
pesisir Tangsi bersama Mina, 
70, istrinya. Mereka memiliki 
empat orang anak. Semua 

anaknya memilih untuk ting-
gal bersama keluarganya di 
luar dusun Tangsi. Menurut 
mereka, dusun itu sepi dan 
jauh dari peradaban kota. 
“Rumah kami dulu juga disi-
ni, akhirnya juga ikut pindah 
ke Tangsi bagian selatan,” 
bebernya.

Setiap sore Marijo dan Mina 
berkunjung ke pesisir Tangsi. 
Mereka memiliki beberapa 
ayam kampung yang di lepas 
disana. Sebagian besar warga 
juga melakukan hal yang se-
rupa. Ayam-ayam kampung 
dibiarkan lepas sejak pagi 
hingga sore. 

“Kalau mau magrib, banyak 
warga yang datang untuk me-
masukkan ayam ke kandang-
nya masing-masing. Di sini 
lingkungannya masih aman,” 
tandasnya.(bw/ily/als/JPR)

Situbondo terkenal dengan nama Kota 
Santri, meski demikian ada satu masjid tua 

yang tidak terurus di dusun Tangsi, Desa 
Tanjung Pecinan, Mangaran. Masjid tersebut 

pernah jaya pada era 2000an. 

LAILY MASTIKA, Mangaran.

Menengok Warga Pesisir Tangsi di Mangaran

Warga yang Pindah ke Selatan, Masjid pun Tak Terurus

FT: JAWAPOS.COM

SEPI: Seorang nenek membakar ranting pohon tidak jauh 
dari masjid tua yang tidak terurus di dusun Tangsi, Desa 
Tanjung Pecinan, Mangaran.

Pakai Ojek Tembus 
Macet

BERKANTOR di bilangan 
Kuningan, Jakarta Selat-
an,  S ekj en PSSI  Ratu 
Ti s ha  D e s t r i a  s u d a h 
akrab dengan kema-
cetan. Namun, Tisha 
punya kiat jitu untuk 
menembus macetnya 
ibu kota.

’’Agar tidak terje-
bak macet, kalau 
mau  ke  ma na -
- m a n a ,  d a r i 
Kuningan saya 
m e n g g u n a k a n 
o j e k  o n l i n e . 
Dengan sepeda 
motor lebih lin-
cah untuk me-
nembus kema-
cetan Jakarta,’’ 
katanya.

B u k a n  s e k a l i 
atau dua kali Tis-
ha naik ojek, tapi berkali-
-kali, tak terhitung. ’’Karena macet di Jakarta 
seperti sudah permanen,’’ imbuhnya.

Tisha mengungkapkan, ojek online sering 
digunakan bila ada pertemuan dengan pihak 
ketiga yang menjadi rekanan otoritas terting-
gi sepak bola di tanah air itu. Tapi, sering juga 
dia pergi ke Makostrad di Gambir, Jakarta 
Pusat, di mana pertemuan PSSI kerap digelar.

Nah, karena sering menggunakan jasa ojek 
online, mobilnya kerap berlama-lama parkir 
di kantor PSSI.

 ’’Kalau pun naik mobil, biasanya kalau 
sudah larut malam, menunggu jalan sepi. 
Lagi pula, kalau pulang malam-malam, naik 
sepeda motor kan juga tidak aman,’’ sam-
bung perempuan 32 tahun tersebut. (ben/
c17/oki)
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Dugaan Korupsi Bupati 
Minut Mengendap

JAKARTA - Jaksa Agung Re-
publik Indonesia, HM Praset-
yo didesak segera mencopot 
Kepala Kejaksaan Tinggi Su-
lawesi Utara, lantaran diduga 
sengaja mengendapkan dan 
tidak mengusut tuntas laporan 
kasus dugaan korupsi Bupati 
Minahasa Utara.

Ketua Sulut Corruption Wat-
ch (SCW) Novie Ngangi me-
ngatakan, sudah berkali-kali 
pihaknya bersama Masyarakat 
Minahasa Utara (Minut) dari 
Sulawesi Utara menyampai-
kan kepada pihak kejaksaan, 

agar mengusut tuntas adanya 
dugaan korupsi yang dilakukan 
Bupati Minahasa Utara Vonny 
Anneke Panambunan bersama 
para kroninya, yang diduga 
telah merugikan keuangan 
negara hingga ratusan miliar 
rupiah.

"Jaksa di sana tidak tanggap 
dan malah kami mendapat 
informasi bahwa Kepala Kejak-
saan Tinggi Sulawesi Utara ada 
main dengan Bupati Minut. 
Sudah tidak netral dan sudah 
tidak bisa dianggap sebagai 
penegak hukum, malah melin-
dungi korupsi yang dilakukan 
Bupati dan kroni-kroninya,” 
jelasnya dalam surat elek-
tronik yang diterima redaksi, 
kemarin.

Novie menjelaskan, sebaik-
nya Jaksa Agung HM Prasetyo 
segera mencopot Kepala Ke-

jaksaan Tinggi Sulawesi Utara 
(Kajati Sulut) Mangihut Sinaga, 
yang baru setengah tahun lebih 
dilantik sebagai orang Kejak-
saan Nomor Satu di Provinsi 
Nyiur Melambai itu.

"Meski masih belum ada satu 
tahu, tetapi Kajati ini malah 
sudah membungkam semua 
perkara dan laporan korupsi 
yang kita laporkan ke Kejaksa-
an di Sulut. Sebaiknya Pak Jaksa 
Agung HM Prasetyo segera saja 
mencopot yang bersangkutan, 
sebab akan menimbulkan con-
fl ict of interest dalam penegak-
an hukum. Sudah tidak netral 
sebagai penegak hukum,” ujar-
nya.Dibeberkan Novie,  sejak 
tahun 2016 hingga kini 2017, 
kasus korupsi Bupati Minahasa 
Utara yang diduga telah meru-
gikan keuangan negara hingga 
Rp 8 miliar itu tidak ditangani 
oleh Kejaksaan di Sulut.Novie 
pun meminta Jaksa Agung HM 
Prasetyo segera mengambil 
alih penanganan perkara itu, 
dikarenakan ada dugaan kuat 
bahwa Bupati Minahasa Utara 
Vonny Anneke Panambunan 
dan konco-konconya telah 
bermain mata dengan Kepala 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi 
Utara Mangihut Sinaga. Per-
sekongkolan Bupati Minahasa 
Utara (Minut) dengan pihak 
Kejaksaan di Sulawesi Utara, 
lanjut dia, mengakibatkan 
kasus korupsi itu tidak akan 

pernah diusut.Bahkan, Novie 
pun menunjukkan adanya se-
lembar foto berkaitan dengan 
pertemuan tersembunyi antara 
Bupati Minahasa Utara Vonny 
Anneke Panambunan dengan 
Kepala Kejaksaan Tinggi Sula-
wesi Utara Mangihut Sinaga.

"Ada foto pertemuan gelap 
mereka. Ini indikasi kuat bah-
wa memang sudah berkomplot 
mereka untuk korupsi dan 
tidak akan mengusut perkara 
yang berkaitan dengan Bupati 
itu. Padahal, bukan hanya ko-
rupsi Proyek Penahan Ombak 
itu yang kami laporkan dan 
berkali-kali kami desak segera 
diusut, sudah banyak peram-
pokan keuangan dilakukan 
Bupati Minut dan konco-kon-
conya, tetapi didiamkan saja 
oleh Jaksa,” ungkap Novie.

Dia mendesak Jaksa Agung 

HM Prasetyo yang bisa meng-
ambilalih perkara itu dan di-
lakukan pengusutan secara 
tuntas terkait adanya dugaan 
tindak pidana korupsi Proyek 
Penahan Ombak di Kabupaten 
Minahasa Utara, Sulawesi Uta-
ra, tahun 2016 dengan mem-
pergunakan dana bencana Rp 
15,2 miliar yang telah jauh hari 
dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Utara.

Novie juga mengingatkan, se-
belum menjadi Bupati di Mina-
hasa Utara, kejahatan korupsi 
yang dilakukan Vonny Anneke 
Panambunan pun sudah ba-
nyak. "Bupati Minahasa Uta-
ra Vonny Anneke Panambu-
nan pernah divonis 1,5 tahun 
penjara dalam kasus korupsi 
pembangunan Bandara Laoa 
Kulu, Kutai Kartanegara Tahun 
2008,” ujarnya.Kepala Pusat 

Penerangan Hukum Kejaksaan 
Agung (Kapuspenkum) M Rum 
menyampaikan, semua lapor-
an dan aspirasi warga dari da-
erah ke Kejaksaan Agung akan 
ditampung. Menurut mantan 
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi 
DKI Jakarta ini, laporan dari 
masyarakat Minahasa Utara itu 
pun akan ditindaklanjuti."Kita 
tampung dan kita lihat dulu 
sejauh mana laporan ini ditin-
daklanjuti,” ujarnya.Kepala Ke-
jaksaan Tinggi Sulawesi Utara 
(kajati Sulut) Mangihut Sinaga 
menampik tuduhan bahwa di-
rinya mengendapkan perkara 
itu. Dia mengatakan bahwa 
proses penyidikan di Kejati 
Sulut sudah dilakukan sesuai 
dengan prosedur. "Penyidikan 
di Kejati telah dilaksanakan 
sesuai dengan prosedur,” ujar 
Mangihut Sinaga.(sam)



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 :
Ridwan Subagja
Wakil Ketua PC NU 

Kabupaten Sukabumi

Jalan Lingsel Rawan Kecelakaan
ASSALAMULAIKUM, mim-

bar publik Radar Sukabumi. 
Jalan Lingkar Selatan (Lingsel) 
sangat rawan kecelakaan, 
selain sebagian jalan yang 
bergelombang hingga monim 

rambu-rambu membuat para 
pengendara kurang waspada. 
Saya berharap jalan lingsel 
kembali diperbaiki titik-titik 
jalan yang bergelombang, 
agar tidak menimbulkan ke-

celakaan lagi. 
Semoga cepat diperbaiki, 

karena saya setiap hari pulang 
jalan sana, terima kasih

085894899088 Sampai Kapan 
Bogor-Sukabumi 

Tidak Macet
ASSALAMULAIKUM, mim-

bar publik Radar Sukabumi. 
Saya ingin bertanya kepada 
pemerintah, sampai kapan 
kemacetan jalur Sukabumi-
Bogor terjadi, saya setiap pu-
lang dari Bogor sangat merasa 
ruwet dengan lalu lintas jalan 
yang seperti ini. Kalaupun ini 
akibat pembangunan jalan, 
kenapa gak sedari dulu dilaku-

kan pengaturan lalu lintas atau 
simulasi lalu lintas dengan 
menciptakan jalan lain agar 
tidak terjadi macet panjang 
sebelum jembatan itu diban-
gun, semoga tuduhan ini sen-
gaja dilakukan tidak terbukti. 
Mohon untuk diperhatikan, 
terima kasih

085723314551

Mari Hijaukan Sukabumi
KAMI menerima ban-

tuan 150,000 bibit pohon 
untuk acara baksos pena-
naman penghijauan pe-
nyelamatan lingkungan 
hidup dan konservasi alam 
yang dilakukan oleh LSM 
Dampal Jurid jurig peduli 
dalam rangka hari sumpah 
pemuda dan hari puspa 
satwa sedunia yang akan 
di tanam di sembilan desa 
se-Kecamatan Kalibunder 
yang sebelumnya meru-

pakan lokasi yang terkena 
bencana banjir antara per-
batasan Kecamatan Tegal-
buleud, Waluran, Ciracap, 
Ciemas, Cimanggu, Leng-
kong, Jampang Tengah dan 
lain-lain. 

Untuk lokasi yang ditana-
mi lahan kritis gundul rawan 
longsor bekas galian emas 
ilegal dan sumber mata 
air kanan kiri jalan secara 
ber tahap. Acara ini terse-
lenggara atas kerjasama 

BPLHDS KLHK RI, Pemkab 
Sukabumi, LSM Dampal 
Jurig, Pramuka peduli dan 
lain-lain yang ada di Keca-
matan Kalibunder. 

Salam bumi lestari alam 
terjaga lingkungan hidup 
terselamatkan. Insya allah 
dilaksanakan mulai hari 
besok (hari ini) di Sembi-
lan desa dan lima keca-
matan secara bertahap.

085217066014

Potret Santri Nusantara
KATA  yang mendadak 

ngetop belakang ini tiada 
lain adalah SANTRI yang 
dulu di tengan hegemoni 
rezim orde baru senantiasa 
dicibir nyinyir tanpa apr-
esiasi sedikit pun. Pada-
hal sejarah tak terbantah 
bahwa kiprah santri begitu 
heroik mempertahankan ke-
daulatan dan kemerdekaan 
negara ini dengan terbit-
nya Fatwa resolusi Jihad 
yang merupakan produk 
ijtihad siyasi yang begiti bril-
lian ditempuh oleh Hadro-
tussyeikh KH.Hasyim Asy 
Ari besama-sama dengan 
KH.Wahab Hasbullah dan 
KH.As.ad Syamsul Arifi n.

Tak kurang dari seorang 
Presiden Jokowi dan Pan-
glima TNI Gatot Nurmantio 
begitu simpuh mendudukan 
Santri sedemikian mulia 
hingga yang sangat monu-
mental  adalah ditetapkan-
nya Hari  Santri Nasional 

tiap 22 Oktober. Namun 
demikian, sulit dimengerti 
masih terdapat segelintir 
santri (oknum santri) yang 
tetap ngeyel mengusik har-
moni pesantren dengan na-
fas pemerintah dengan kata 
lain komitmen ke-Islaman 
acapkali dibenturkan den-
gan loyalitas kebangsaan.

Jelas ini potensial mer-
emukkan soliditas dan in-
tegrasi bangsa. Momentum 
Hari Santri Nasional 22 Ok-
tober sejatinya mengemba-
likan kewarasan nalar kita 
sebagai anak bangsa bahwa 
konstribusi santri dalam 
mempertahankan NKRI dari 
arogansi imperialis adalah 
nyata dan sungguh tak ter-
kira.

Betapa tidak, pekik Takbir 
Jihad Bung Tomo begitu 
lantang dan menggelorakan 
semangat Nasionalisme 
adalah semata dibakar oleh 
Fatwa resolusi Jihad  para 

Elit Ulama NU kala ltu. Maka 
tentunya tidak berlebihan 
jika Presiden Jokowi langsug 
mengukuhkan tiap tanggal 
22 Oktober sebagai Hari 
Santri Nasional. Dan hal ini 
perlu disambut baik sebagai 
ungkapan syukur atas ke-
berpihakan beliau kepada 
kaum santri dan Pesantren 
tentunya dengan menjel-
makan diri sebagai POTRET 
SANTRI NUSANTARA.

Siapa mereka?. Adalah 
sosok muslim berbasis ilmu 
ke Islaman klasik (Salafi-
yah) dengan tetap luwes 
mengakomodir perubahan 
kekinian yang mengand-
ung kemaslahatan syar’ie 
tanpa menapikan silsilah 
keilmuan gurunya hingga 

Rosulullah SAW. Ini pent-
ing mengingat paradigma 
keIslaman secara langsung 
diwarnai oleh kualitas keil-
muan yang ia kuasai secara 
mumpuni.

Tak ayal akhir - akhir ini 
begitu menjamur sosok 
Ustadz dadakan yang di-
dongkrak oleh kepentingan 
rating tanpa mengindahkan 
terlalu serius barometer 
kualitas keilmuan yang di-
miliki. Cilakanya masyarakat 
terlanjur memposisikannya 
sebagai idola Da’i selebritis 
yang dirujuk hatta ke ranah 
fatwa ilmiah fi qih sekalipun.

Sehingga, tidak jarang 
memantik  kejengkelan 
kalangan santri betulan. 
POTRET SANTRI NUSAN-
TARA diidamkan sebagai 
sosok penggiat agama se-
benarnya untuk masa yang 
akan datang dengan bekal 
mendasar penguatan ilmu 
kepesantrenan yang utuh 

menyeluruh serta ditopang 
oleh kecerdasan olah nalar 
berbasis akademik yang 
mumpuni adalah garansi 
melahirkan generasi ideal 
yang mampu memesrakan 
KOMITMEN KE ISLAMAN 
DENGAN LOYALITAS KEIN-
DONESIAA.

SELAMAT HARI SANTRI 
NASIONAL 2017. SANTRI 
MANDIRI NKRI HEBAT. 15 
Oktober 2017. (*)

Perbaiki 
Draenase 
Mampet

MUSIM hujan kini telah 
tiba, mau tidak mau warga 
harus direpotkan dengan 
teror banjir, terutama yang 
rumahnya tak jauh dari ali-
ran sungai. Nah, yang saya 

harapkan kepada pemerin-
tah atau masyarakat segera 
untuk melakukan drainase 
yang mampet, terima kasih 

085864817282

Jalan alternatif 
Jadi Korban

ASSAL AMUAL AIKUM, 
mimbar publik Radar Suka-
bumi akibat kemacetan yang 
disebabkan oleh perbaikan 
jalan di Jalur Sukabumi-Bo-
gor. Jalan alternatif menjadi 
korban, banyak jalan-jalan 
alternatif yang saat ini kondis-
inya rusak, akibat dari kenda-
raan besar yang melintas. 

Mohon kepada petugas untuk 
tidak memasukan kenda-
raan besar seperti Bis ke Ja-
lan alternatif, karena selain 
mempercepat kembali jalan 
rusak, juga rawan kecelakaan, 
cukup kendaraan pribadi saja, 
terima kasih.

081617413945

Jangan Buang Sampah 
Sebarangan

K E PA D A  w a r g a  y a n g 
merasa suka membuang 
sampah sembarangan di 
Jalan Nagrak Selatan Ka-
bupaten Sukabumi dan 
pada umumnya semua 

warga Kabupaten agar 
tidak melakukan pence-
maan lingkungan dengan 
tidak membuang sampah 
sembarangan di jalan atau 
di Sungai. Karena, selain 

dapat menimbulkan pe-
nyakit juga bisa menimbul-
kan bencana, terima kasih

085721852976

Ajari Anak Gunakan Medsos 
Dengan Sehat

AKHIR-akhir ini banyak 
sekali kasus yang disebab-
kan oleh media sosial (med-
sos) hingga membawa orang 
yang update sembarangan 
dibawa meja hijau. Con-
tohnya kasus Buni Yani, yang 
membuat bangsa ini ramai 
akibat penyebaran sebuah 
video dugaan penistaan yang 

dilakukan oleh Gubernur 
non-aktif DKI Jakarta Ahok. 
Belajar dari sana, mari kita 
bersama-sama mengajarkan 
kepada masyarakat khusus-
nya anak-anak agar diberikan 
pengetahuan tentang cara 
menggunakan medsos yang 
sehat dan tidak untuk mem-
provokasi ataupun membuat 

perpecahan atarkelompok, 
agama, ras dan yang lainnya. 
Bukankah kita menginginkan 
kedamaian dalam hidup, 
maka sudah seharusnya kita 
hidup berjalan berdampin-
gan meski berbeda. Salam 
dan terima kasih.

08562295524



Rahmat Hidayat, tak langsung 
diterima. Isak Linggi, pria terse-
but, bersikukuh untuk dirawat 
di rumah saja. Menggunakan 
obat-obatan tradisional.  Candra 
yang didampingi aparat Desa 
Doda Bunta, Kabupaten Banggai, 
Sulawesi Tengah (Sulteng), butuh 
waktu sekitar setengah jam untuk 
memberikan pemahaman kepada 
Isak dan keluarga. Bahwa biaya 
pengobatan mereka akan ditang-
gung pemerintah. ”Barulah ke-
mudian dia bersedia untuk diajak 
berobat,” ujar Candra yang juga 
Kapolsek Bunta kepada Luwuk 
Post (Jawa Pos Group).  Tapi, per-
soalan tidak lantas selesai di situ. 
Isak dan keluarga merupakan 
warga suku terasing, suku Saluan, 
yang mendiami kawasan sangat 
terpencil di Dusun Mumpe. Jara-
knya sekitar 5 kilometer dari pusat 

Desa Doda Bunta. Dengan jalur 
sangat berat: naik turun gunung, 
melintasi hutan dan semak, serta 
menyeberangi sungai. 

 Itu pula yang membuat luka Isak 
memburuk selama ini. Sulitnya 
medan, plus kesulitan ekonomi, 
membuat luka yang dialami pada 
Maret lalu itu tak tersentuh per-
awatan medis.   Sampai kemu-
dian Candra dan anggota Polsek 
Bunta mendengar kondisinya. 
Setelah berkoordinasi dengan 
aparat desa, pemerintah Keca-
matan Simpang Raya, serta Dinas 
Kesehatan dan RSUD Luwuk, 
berangkatlah Candra dan Basuki 
yang merupakan babinkamtib-
mas Doda Bunta serta aparat desa 
setempat. ”Kami berangkat jam 6 
pagi (Senin lalu, 16/10) dari Doda 
Bunta dan sampai jam 9 pagi di 
Mumpe,” kata Candra. 

 Mereka berangkat  tanpa 
membawa pasien. Bagaimana 

baliknya yang akan melewati 
rute yang sama? Saat Isak harus 
dibawa menuju tempat ambulans 
menunggu di Bunta untuk mem-
bawanya ke puskesmas. Padahal, 
pria 43 tahun tersebut tak mung-
kin diminta berjalan. Digotong 
dengan tandu juga sulit dilakukan 
di medan seberat itu. 

 Akhirnya Isak didudukkan 
di atas kursi yang terbuat dari 
bambu. Lalu diikat. Candra yang 
secara sukarela menawarkan 
diri kemudian memanggulnya 
layaknya tas ransel.  Kapolsek 
yang terkenal humoris itu hanya 
bermodal sepotong kayu yang dia 
pegang. Tujuannya, menahan be-
ban saat menanjak dan menuruni 
gunung, melewati hutan dan se-
mak belukar, serta menyeberangi 
sungai.  Bisa dibayangkan betapa 
sulit dan beratnya. Bergantian 
memanggulnya juga tak mudah 
dilakukan. Karena bisa jadi akan 

memperburuk kondisi Isak jika 
harus dinaikturunkan. 

 Anggota rombongan lain akh-
irnya hanya bisa membantu men-
dorong bokong Iptu Candra saat 
harus menanjak. Sesekali keluar-
ga dan warga Dusun Mumpe yang 
ikut mengantar menyemangati 
melalui canda gurau.

 ”Candaan mereka itu lebih 
memberikan semangat buat saya 
untuk segera tiba di Desa Doda 
Bunta,” kenang alumnus SPN 
Karombasan Manado angkatan 
1997 yang menyelesaikan sekolah 
perwira pada 2012 itu. 

 Setelah menempuh perjalanan 
tiga jam lebih, akhirnya mereka 
tiba di tempat mobil ambulans 
yang telah disiapkan. Dari sana 
Isak yang didampingi istri dan 
kedua anak lelakinya langsung 
dilarikan ke Puskesmas Bunta.

 Kegigihan Candra dalam mem-
bantu warga itu pun langsung 

menuai banyak apresiasi. Bukan 
hanya dari internal kepolisian di 
jajaran Polres Banggai. Tapi juga 
masyarakat dan pemerintah Ka-
bupaten Banggai.

 Meski tengah berada di Ar-
gentina, Bupati Banggai Herwin 
Yatim tak lupa turut menyam-
paikan terima kasih. ”Atas nama 
pribadi dan pimpinan di daerah 
ini, saya mengucapkan terima 
kasih kepada Kapolsek Bunta Iptu 
Candra yang telah membantu dan 
mengorbankan dirinya untuk 
mengantarkan warga dari rumah 
hingga ke Puskesmas Bunta,” kata 
Herwin seperti dikutip Radar 
Sulteng (Jawa Pos Group). 

 Dukungan lain datang dari Ke-
pala Rumah Sakit Umum Daerah 
Luwuk dr NHD Gunawan dan Ke-
pala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banggai Dr dr Anang Otoluwa. 
Keduanya berjanji memberikan 
pelayanan prima dan gratis ke-

pada Isak.  Dari Jakarta, Kapolri 
Jenderal Polisi Tito Karnavian 
juga telah memerintah jajaran 
pimpinan Polda Sulteng mem-
berikan penghargaan kepada 
Candra. Namun, Kapolda Sulteng 
Brigjen Rudy Sufahriadi yang 
dikonfi rmasi Jawa Pos tadi malam 
(18/10) belum bersedia menjelas-
kan secara detail kapan dan peng-
hargaan apa yang akan diberikan 
kepada anak buahnya itu. ”Nanti 
kalau sudah dikabari,” ucapnya.

 Meski berterima kasih, Candra 
mengaku sama sekali tak pu-
nya niat mendapatkan apresiasi 
serta penghargaan saat tergerak 
menolong Isak. Semata-mata 
karena ingin warganya tersebut 
bisa segera mendapatkan per-
awatan. ”Alhamdulillah, kami 
masih bisa diberi kesempatan 
untuk membantu warga yang 
membutuhkan pertolongan,” 
tuturnya. (*/JPG/syn/c9/ttg)
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Gurauan Warga yang Mengiringi Jadi Penyulut Semangat

Pengalaman Diculik dan Diteliti Alien

Masagi Mengkerucut ke Mulyono?

Mbok Jamu Menuju Jepang

Revisi PM 26 Berlaku 1 November

 ”Ini adalah kisah serangan 
rahasia dan tertutup, serta upaya 
mengerikan untuk menghancur-
kan karir seorang petugas kepoli-
sian yang  berani,”  klaim  Godfrey  
di bukunya.  Gara-gara serangan 
alien pada 28 November 1980, 
nama pria asal West York shire 
itu melambung. Namun, karirnya 
juga hancur. Dia dipecat setelah 
sembilan tahun mengabdi.

 Sang kakek masih ingat betul 

detail  kejadiannya.  Waktu itu, 
dia menangani kasus sapi hilang. 
”Di atas mobil patroliku, ada 
UFO seukuran bus bertingkat,” 
ucapnya. Godfrey bahkan sem-
pat mencatat dan menggambar 
benda asing tersebut.

 ”Setelah itu, aku diculik. Aku 
ingat sempat melihat makhluk-
makhluk kecil dan seorang pria 
tinggi berjanggut yang memer-
iksaku. Saat sadar, aku sudah 
terlempar sekitar 30 meter dari 
tempat awal aku berdiri,” lanjut-

nya. Saking berkesannya, setiap 
kali melalui lokasi ”penculikan”, 
dia merasakan sensasi yang aneh.

 Gara-gara pengalaman itu, dia 
dianggap tukang bohong. Karena 
terlalu sering menerima tuduhan 
tersebut, Godfrey kini bungkam. 
”Aku memutuskan menulis buku 
setelah sempat sakit tahun lalu. 
Aku ingin cucuku tahu kejadian 
yang sebenarnya,” tegasnya. 
Mungkin Godfrey baper banget 
setelah ditinggal si alien. (Mir-
ror/fam/c18/na)
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 Perempuan asal Bandung itu 
mengikuti kontes Miss Interna-
tional 2017 di Tokyo, Jepang. Kev-
in dijadwalkan bertolak ke Negeri 
Sakura pada Minggu malam 
(22/10).  Sebelum berangkat, dia 
memamerkan beberapa busana 
yang bakal dikenakan selama 
kontes. Ada lima busana yang 
dia perlihatkan di Aula Sasono 
Wiwoho, Menteng, Jakarta Pusat, 
pada Rabu lalu (18/10). Yakni 
cocktail dress, gaun malam, gaun 
kasual, kebaya, dan national 
costume.   Yang paling menarik 
perhatian adalah national cos-
tume. Jika kebanyakan kostum 
puteri-puteri sebelumnya berupa 
outfit yang megah dan berat, 
punya Kevin lebih simpel. Baju 
rancangan desainer Banyuwangi 
Annisa Feby itu diberi judul 
Mbok Jamu and Ancient Secret 
Potion. Wujudnya kebaya modi-
fi kasi ungu yang dipadu dengan 

bawahan bermotif batik dilem 
sempleh Banyuwangi.   Untuk 
aksesori, Kevin menggunakan 
caping berhias payet dan mem-
bawa keranjang berisi botol-botol 
jamu dengan selendang yang 
diikat di pundak. Ada delapan 
botol, tapi yang berisi jamu sung-
guhan hanya satu botol. Sisanya 
adalah botol yang dicat. ”Kalau 
semua ada isinya, nanti bisa re-
pot bawanya,” kata Annisa. Kevin 
melengkapi kostum itu dengan 
ember kecil yang dihias. Berja-
lan di catwalk, Kevin berlagak 
seperti penjual jamu sungguhan. 
”Jamu…jamu…” ujarnya. 

 Annisa mengungkapkan, in-
spirasi national costume berasal 
dari ide seorang pageant lover, 
Imam Syafei. Di akun media so-
sialnya, Imam mengunggah de-
sain yang mirip dengan kostum 
penjual jamu gendong. Oleh 
Annisa, desain itu lantas dimodi-
fikasi sehingga jadilah kostum 
yang dipakai Kevin. Dengan 

mengangkat tema jamu, Yayasan 
Puteri Indonesia (YPI) ingin 
mengenalkan salah satu warisan 
nenek moyang yang sudah turun-
temurun tersebut. 

 Selain itu, sebagai Puteri Indo-
nesia Lingkungan, Kevin akan 
mengampanyekan gerakan anti-
global warming. Sebagai persiapan 
mengikuti kontes tersebut, Kevin 
mengobrolkan banyak hal dengan 
Felicia Hwang, wakil Indonesia di 
Miss International 2016. Tahun lalu 
Felicia meraih gelar runner-up 2 
dan Miss Best Dresser. Itu menjadi 
motivasi Kevin untuk bisa meng-
harumkan nama Indonesia. ”Tar-
get saya mau bawa pulang mahkota 
Miss International 2017,” ujar Kevin 
dengan mantap.   Proses karan-
tina dimulai pada 25 Oktober. 
Kevin akan bersaing dengan 65 
kontestan dari berbagai negara. 
Malam puncak event itu ber-
langsung di Tokyo Dome City 
Hall, Tokyo, pada 14 November 
mendatang. (len/c11/ayi)
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 ”Dalam rumusan ini ada sem-
bilan substansi yang diatur yaitu 
mengenai agrometer taksi, tarif, 
wilayah operasi, kuota atau per-
encanaan kebutuhan, bukti kepe-
milikan kendaraan bermotor, 
domisili TNKB, SRUT, dan peran 
aplikator,” papar Budi dalam 
konferensi pers di Kantor Kemen-
terian Perhubungan, kemarin 
(19/10).

 Budi menjelaskan, poin yang 
membahas mengenai tarif batas 
bawah dan menjadi poin terpent-
ing. Tarif batas bawah akan me-
lindungi penumpang sekaligus 
perusahaan angkutan. Pada poin 
lain mengani peran perusahaan 
aplikasi, Budi juga menegaskan 
bahwa perusahaan aplikasi tidak 
boleh memberikan promosi tarif 
di bawah tarif batas bawah yang 
telah ditetapkan.

 Aturan tersebut, kata Budi, 
diharapkan bisa menghindari 
monopoli oleh satu pihak. Aturan 
itu juga harus diterapkan agar ter-
jadi kesetaraan. ”Dengan keseta-
ran ini, semua pihak bisa hidup 
berdampingan. Kami juga sudah 
memikirkan bagaimana untuk 
mengontrol berlakukan tarif ba-
tas bawah dan atas ini, nanti juga 
akan ada transisi waktu,” ungkap 
Budi.

 Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman (Menko Maritim) 
Luhut Binsar Pandjaitan yang 
turut hadir pada konferensi pers 
itu juga melontarkan hal serupa. 
Dia mengatakan, rumusan revisi 
peraturan memang dihadirkan 
untuk kesetaraan. 

 ”Kami ingin melihat adanya 
keseimbangan. Jangan sampai 
ada yang ke pengadilan lagi atau 
lain sebagainya. Saya udah bicara 
sama teman-teman Go-jek, Uber, 
kita juga melihat untuk ketertiban 
semua, jangan sampai ada aneh-
aneh lagi,” tutur Luhut.

 Luhut menegaskan, rumu-
san tersebut sudah melalui 
pertim,bangan panjang. Terma-
suk masukan dari semua pihak 
terkait. Aturan tersebut merupak-
an jalan tengah untuk kebaikan 
semua pihak. Dia mengatakan, 
hal-hal seperti itu merupakan 
hal yang muncul sebagai dampak 
dari berkembangnya teknologi. 

 ”Saat saya jadi Menkopolhu-
kam, ini tidak diantisipasi. Ke 
depannya, masih banyak lagi hal 
yang belum ditangkap undang-

undang 10-20 tahun lalu. Harus 
ada perbaikan dan penyesuaian 
undang-undang agar mengikuti 
perkembangan teknologi,” kata 
pria 70 tahun itu.

 Di luar sembilan poin yang 
menjadi panduan untuk para 
penyelenggara angkutan taksi on-
line, Budi mengatakan ada tiga hal 
yang berbeda dengan PM 20/2017 
sebelumnya yang telah dicabut 
Mahkamah Agung (MA). Ketiga 
poin tersebut mengenai aturan 
adanya stiker ASK (Angkutan 
Sewa Khusus), SIM umum bagi 
para pengemudi, asuransi untuk 
pengguna dan pengemudi, dan 
kewajiban aplikasi memberikan 
akses Digital Dashboard kepada 
Direktur Jenderal, Kepala Badan, 
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai 
dengan kewenangannya.

 Menkominfo Rudiantara men-
gatakan, pemberian akses digital 
dashboard perlu dilakukan agar 
pemerintah bisa memonitor 
pergerakan taksi online di la-
pangan. ”Misalnya nih sudah 
ditentukan kuotanya 10 mobil. 
Tahunya di dashboard ada 15 mo-
bil. Itu langsung kami tanyakan 
ke penyedia aplikasinya. Kok ini 
jadi 15? Kan harusnya 10,” kata 
Menkominfo Rudiantara.

 Budi menuturkan, nantinya 
revisi PM 26/2017 itu juga akan 
mengatur sanksi jika ada yang 
tidak mau mengikuti aturan. Un-
tuk pelanggaran yang dilakukan 
perusahaan aplikasi, Kemenk-
ominfo lah yang nantinya akan 
berwenang melakukan teguran. 
Sementara untuk pelanggaran 
yang dilakukan perusahaan pe-
nyedia angkutan online, teguran 
akan dilakukan oleh Kemenhub.

 ”Ya tentunya nanti akan ada 
semacam sanksi-sanksi apabila 
mereka tidak bisa memenuhi,” 
ujar Budi.

 Sementara itu Ketua Umum Or-
ganda Andrianto Djokosoetono 
mengajak semua pihak untuk 
tetap kondusif. Andrianto meny-
etujui jika ada aturan yang me-
nyerupai PM 26/2017. Alasannya 
agar tetap ada keseimbangan. 
Tidak ada yang merasa dirugikan.

 Ketika ditanya mengenai per-
aturan baru yang tengah digodog 
Kemenhub, Andrianto mengaku 
tidak keberatan. ”Semua kan bu-
tuh aturan. Kita ikuti saja sesuai 
aturannya,” ucapny.

 Sekjen Dewan Pengurus Pusat 
(DPP) Organda Ateng Aryono me-
nambahkan jika hingga berita ini 

ditulis, pihaknya belum perhan 
melihat revisi PM 26 yang akan 
digunakan untuk menggantikan 
peraturan tersebut. ”Kami belum 
lihat PM persisnya,” ujarnya saat 
dihubungi Jawa Pos kemarin 
(19/10).

 Walaupun demikian, dia telah 
melihat butir-butir yang akan 
diperbaharui. Menyikapi hal itu 
Ateng merasa masih ada ket-
impangan. Pasalnya, perusahaan 
aplikasi tidak dipersyaratkan 
harus ijin ke Kemenhub. ”Mereka 
“dagang” yang komoditinya ang-
kutan umum, tapi seolah Cuma 
dikasih rambu larangan. Padahal 
dari kapapun mereka eksism 
larangan (PM 32/2016 atau PM 
26/2017) selalu diterjang, tanpa 
peduli aturan,” ujarnya.

 Besar harapannya jika revisi 
peraturan menteri tersebut harus 
adil dan setara antara angkutan 
umum konvensional dengan 
angkutan online. Selain itu, kej-
elasan dan kepastian hukumnya 
pun harus benar-benar ditaati. 
”Mengingat (peraturan menteri 
sebelumnya) belum pernah ada 
penegakannya,” katanya. 

 Sementara itu, menanggapi 
tentang revisi peraturan angkutan 
transportasi online Head of Com-
munication Uber Indonesia Dian 
Savitri mengaku pihaknya belum 
bisa memberi banyak komentar. 
”Saat ini kami masih mengkaji 
revisi tersebut sehingga belum 
dapat memberikan informasi 
lebih lanjut. Kehadiran aplikasi 
berbagi tumpangan (Ridesharing) 
memberi manfaat bagi Indonesia 
dan kami berkomitmen untuk 
bekerja sama dengan pemerin-
tah untuk memastikan kerangka 
kebijakan yang mengedepankan 
manfaat bagi penumpang dan 
mitra pengemudi,” ujar Dian.

 Head of Public Affairs Grab 
Indonesia Tri Sukma Anreian-
non, sebagai perusahaan Grab 
berkomitmen untuk mengikuti 
apa yang telah ditetapkan pemer-
intah melalui PM 26/2017 itu. 
Namun, terkait tarif batas atas 
dan batas bawah, dia belum bisa 
memberikan komentar. 

 ”Kita tadi dengar bahwa pemer-
intah akan menetapkan tarif atas 
dan bawah. Tapi angkanya berapa 
berdasarkan peraturan yang baru 
ini juga kita belum tahu. Jadi pada 
intinya, sebagai perusahaan yang 
baik kita akan mengikuti apa yang 
ditetapkan pemerintah,” tuturnya. 
(and/lyn/agf)
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nya,” kata Ketua Fraksi PPP DPR 
RI, Reni Marlinawati kepada 
Radar Sukabumi, usai menghad-
iri acara di Pendopo Kabupaten 
Sukabumi, kemarin (19/10).

  Informasi mengenai mantan 
Wakil Walikota Sukabumi, Mulyo-
no dikabarkan akan diusung oleh 
koalisi PPP dan PAN (Masagi), 
Reni mengaku belum mengetahui 
dan memastikannya. Pasalnya, 
mekanisme usungan dan koalisi 
di partai berlambang kabah itu  
memberikan kelulasaan kepada 
DPC Kota Sukabumi.   “Kota Suka-
bumi belum diputuskan calonnya 
siapa. Kita memberikan kelelua-
saan penjaringan dan penetapan 
calon kepada DPC PPP,” ujar 
politisi ramah ini.  Setelah itu, kata 

Reni baru DPP menetapkan calon 
yang akan diusung oleh PPP. 
Tentu saja penepatan terakhir itu 
dilihat dari survei popularitas dan 
elektabilitas kandidat yang nanti 
akan maju.   “Pak Mulyono bagus, 
Fahmi bagus dan yang lainnya 
sedang digadang-gadangpun ba-
gus,” akunya.  Namun untuk Kota 
Sukabumi, Reni menginginkan 
Walikota dan Wakil Walikota yang 
visi dan misinya bisa menjadi 
Kota Sukabumi lebih maju dan 
menjunjung tinggi religius. Apa-
lagi saat ini sudah ada kawasan 
Geopark Ciletuh yang menjadi 
objek wisata internasional, pe-
mimpin ke depan harus bisa 
mempersiapkan Kota Sukabumi 
ini sebagai kota penyangga.

 “Memang Geopark (Ciletuh) 
itu di Kabupaten, tapi Kota Suka-

bumi penting sebagai penyangga 
seperti fasilitas hotel-hotel dan 
lainya, Makanya Kota Sukabumi 
bisa turut serta memajukan  dae-
rah sekitarnya,” ucap Reni.

 Sementara itu, Ketua DPC PPP 
Kota Sukabumi, Ima Slamet men-
gaku masih melakukan pematan-
gan calon usungan dan koalisi di 
Pilwalkot nanti. Jadi ketika usulan 
dari DPC ke DPP itu tidak  ada 
lagi alternatif-alternafi f lain.   “Kita 
matangkan dulu disini, apa yang 
kita temukan di bawah ini akan dik-
erucutkan tidak ada alternatif lain. 
Yang harus didukung adalah A, B 
dan C, jadi jelas DPP juga,” ungkap-
nya.  Hanya butuh satu langkah lagi 
kata Ima untuk menentukan reko-
mendasi yang akan diberikan ke 
DPP. “ Ada satu tahapan lagi yakni 
evaluasi akhir,” pungkasnya. (bal)
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 Selain menerjang rumah war-
ga, air disertai lumpur yang 
berasal dari dalam perusahaan 
tersebut, telah merusak dua 
sarana air bersih umum. Dapur 
warga serta kebun yang meru-
pakan lahan produktif juga ikut 
terkena dampak banjir dari PT 
SCG.

 Ketua RT 1 Kampung Nyalind-
ung, Apun (64) mengatakan, 
peristiwa itu terjadi sekira pukul 
13.30 WIB saat wilayah tersebut 
dilanda hujan deras.

 “Awalnya pagar penel yang 
lokasinya berada di atas pemu-
kiman penduduk jebol. Pagar 
yang memiliki panjang den-
gan lebar sekitar 2,5 meter itu 
sepertinya tak kuat menahan 
tekanan air dan tanah di dalam 
pabrik. Seketika, air dan lumpur 
itu menerjang pemukiman dan 
kebun warga,” jelas Apun saat 
disambangi Radar Sukabumi 
sambil menunjukan pagar beton 
yang merupakan alat pembatas 
antara pemukiman penduduk 
dengan PT SCG.

 Warga Kampung Nyalindung, 
Desa Kebonmanggu mengaku, 
telah banyak dirugikan oleh 
keberadaan perusahaan terse-
but. Warga menuntut adanya 
ganti rugi secara merata setelah 
pemukiman mereka diterjang 
banjir dan lumpur tersebut.

 “Hampir setiap hujan lebat, air 
dan lumpur pasti akan meng-
hadang rumah warga. Berun-
tung saat banjir warga langsung 
memberishkannya. Sehingga, 
air yang masuk rumah warga 
hanya dengan ketinggian seki-
tar 10 sampai 20 centimeter. 

Sementara, kalau diluar rumah, 
air itu meluap hingga 40 sampai 
50 centimeter. Kami sebagai 
perwakilan dari masyarakat su-
dah berulang kali mengajukan 
permohanan agar peristiwa itu 
tidak terulang kembali. Tapi, 
tidak tahu kenapa hingga saat 
ini, belum mendapatkan respon 
yang jelas,” keluh Apun.

 Warga menuduh, PT SCG 
sebagai penyebab terjadinya 
banjir tersebut. Sebab, lokasi 
pemukiman warga tepat berada 
dibawah bangunan perushaan 
yang tempatnya berjarak sekitar 
10 meter. “Sebelum ada perusa-
haan ini, pemukiman kami tidak 
pernah diterjang banjir. Air itu 
meluap dari saluran pembuan-
gan air PT SCG dan langsung 
masuk ke pemukiman yang 
letaknya hanya beberapa meter 
saja,” imbuhnya.

 Apabila pihak perusahaan 
tidak memenuhi tuntutan war-
ga, mereka mengaku tak akan 
segan-segan untuk melakukan 
aksi demo besar-besaran kepada 
PT SCG. “Sudah sewajarnya 
kami menuntut pihak perusa-
haan. Sebab, sampai dengan 
saat ini belum ada kepastian 
dari mereka untuk mengganti 
rugi. Memang waktu peristiwa 
banjir, saya langsung laporan 
kepada PT SCG. Selang beberapa 
menit, sedikitnya 10 karyawan 
yang merupakan perwakilan 
dari perusahaan menyambangi 
pemukiman penduduk. Mereka 
selain meninjau, juga telah me-
nyatakan akan mengganti rugi 
semua kerusakan akibat ben-
cana tersebut. Mudah-mudahan 
janji mereka bisa dipegang dan 
tidak berbohong,” pinta Apun.

 Sementara itu, Mimin (17) 
yang merupakan korban dari 
bencana banjir itu menjelaskan, 
saat kejadian ia tengah berada 
didalam rumah beserta ibu dan 
anaknya yang masih berumur 
empat bulan. “Sebelumnya, saya 
tidak tahu peristiwa ini. Namun 
tetangga saya berteriak meny-
uruh keluar rumah karena air 
dan lumpur tengah menghadang 
rumah saya. Setelah itu, saya liat 
rumah memang sudah tergeng 
air dengan ketinggian sekitar 10 
centimeter,” ucapnya.

 Karena dikhawatirkan air se-
makin meluap dirumahnya yang 
terbuat dari anyaman bambu 
itu, ia langsung bergegas keluar 
rumah dengan menggendong 
bayi  berserta ibunya.  “Saat 
saya keluar,  ternyata dapur 
juga sudah terendam. Bahkan, 
sejumlah peralatan memasak 
telah berantakan akibat diter-
jang banjir dan lumpur,” beber 
Mimin.  Setelah hujan reda, 
puluhan warga langsung ber-
jibaku untuk memberisihkan 
lumpur dan air  ya ng men-
erang pemukiman penduduk. 
“Alhamdulillah sekarang su-
dah pada bersih. Tapi, kalau 
tadi siang kondisinya sangat 
memprihatinkan.  Saya ber-
harap pihak perusahaan dapat 
memikirkan nasib warga yang 
terdampak, karena bagaiman 
pun juga, peristiwa ini akibat 
dari saluran air PT SCG meluap 
hingga menjebol pagar panel. 
Seharusnya perushaan besar 
itu, membuat pembuangan air. 
Tidak seperti sekarang, hampir 
setiap hujan lebat pasti pemu-
kiman warga dilanda bencana,” 
pungkasnya. (cr13.e)

Dinding SCG Jebol 
Bikin Banjir
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DUEL:  striker Persib Ezechiel N'Douassel saling tarik menarik dengan lawannya.

Lupa Cara Menang
PERSIB Bandung kembali 

menelan hasil imbang saat 
bermain di kandang. Kali 
ini, mereka ditahan Madura 
United (MU) 0-0 di lanjutan 
Liga 1 Indonesia, di Stadion 
Si Jalak Harupat, kemarin 
(19/10). 

 Bagi Persib, ini hasil im-
bang kelima mereka ber-
turut-turut saat tampil di 
kandang. Total, Persib tak 
pernah menang di tujuh 
pertandingan terakhir. Per-
tandingan diawali dengan 
mengheningkan cipta (mi-
nutes of silences) untuk 
mengenang kiper Persela 
Lamongan, Choirul Huda 
yang wafat pada Minggu 
(15/10). Kedua tim juga 
mengenakan kostum kiper 
berwarna kuning dalam pro-
sesi ini, warna kostum yang 
biasa dipakai Huda.

 Baru dua menit pertan-
dingan babak pertama 
berjalan, Persib mendapat 
hadiah tendangan sudut. 
Cornerkick Supardi masih 
bisa dihalau pemain MU. 
Semenit kemudian, giliran 
gawang tuan rumah yang 
terancam akibat serangan 
balik. Bayu Gatra melepas-
kan tembakan namun masih 
tipis di atas mistar.

 Greg memberikan um-
pan tarik pada menit ke-29, 
tapi Thiago Furtuoso tak 
menyambutnya dengan be-
nar di depan kotak penalti. 
Menit ke-38 striker Persib 
Ezechiel N'Douassel ga-
gal mencetak gol dari jarak 
dekat di depan gawang. 
Bola assist dari Supardi tak 

bisa diselesaikan dengan 
baik oleh pemain asal Chad 
tersebut. Skor bertahan 0-0 
pada babak pertama.

 Pada babak kedua, gilir-
an Slamet Nur Cahyo yang 
melakukan tembakan on 
target pada menit ke-47. 
Tapi kiper Persib Bandung 
Muhammad 'Deden' Natshir 
masih berhasil mengang-
kap bola sepakan Slamet. 
Madura United mencoba 
menekan dengan sebuah 
sepakan Andik Rendi Rama 
pada menit ke-62. Namun 
dia gagal mengarahkan bola 
lebih rendah agar masuk ke 
gawang.

 Setelah dibombardir oleh 
MU, bek tengah Achmad 
Jufriyanto mendapat dua 
kali peluang dari set piece 
sepak pojok. Namun set 
piece yang disambut Jupe 
dengan sundulan belum 
tepat sasaran. Pada menit 
ke-80 Persib harus berma-
in dengan 10 orang. Dedi 
Kusnandar diberi kartu me-
rah karena menyikut wajah 
Greg. M Natshir melakukan 
pelanggaran tak perlu di 
menit-menit akhir. Wasit 
menghadiahi kartu kuning 
pada sang kiper karena men-
dorong Bayu Gatra di luar 
garis lapangan. Pertanding-
an akhirnya selesai dengan 
skor 0-0. Hasil ini membuat 
Persib mengecap hasil seri 
di kandang dalam lima laga 
terakhir.

 Menanggapi hasil per-
tandingan, Asisten pela-
tih Persib, Herrie Setiawan 
mengaku kerja keras pasuk-

annya kembali tidak berbuah 
hasil positif. Padahal, Kim 
Jeffrey Kurniawan dan ka-
wan-kawan dinilainya sudah 
berusaha main maksimal. 
"Hari ini kami meleset lagi 
untuk meraih tiga poin di 
kandang. Kami sebenarnya 
sudah bermain maksimal. 
Memang babak pertama kami 
kesulitan untuk menekan 
mereka karena justru mereka 

banyak peluang," ujar Herrie 
usai pertandingan.

 Kegagalan meraih tiga poin 
di kandang diakui Herrie 
tidak lepas dari hilangnya 
satu pemain, Dedi Kusnan-
dar karena menerima kar-
tu merah dari wasit Alireza 
Faghani (Iran) pada menit 
ke-80. "Kehilangan satu pe-
main Dado (Dedi Kusnan-
dar) karena kartu merah ada 

pengaruh juga. Namun, saya 
tidak mau komentar panjang 
soal keputusan wasit. Secara 
tim saya apresiasi kerja keras 
anak-anak, hanya saja hasil 
yang mengecewakan karena 
imbang lagi di kandang," 
ungkap Jose.

 Disinggung kinerja Ezec-
hiel, Jose mengakui bahwa 
kurangnya dukungan ke lini 
depan menjadi kendala bagi 

Persib. Apalagi pada laga 
ini Persib tidak diperkuat 
Michael Essien dan Raphael 
Maitimo. "Masalah fi nishing 
pun menjadi kendala kami 
dan memang beberapa pe-
main kurang fit, sehingga 
Ezechiel kurang support," je-
las Jose. Sebenarnya sambung 
Jose, ia dan tim pelatih sudah 
membuat skema mengha-
dapi Madura United yang 

kehilangan Asep Berlian dan 
Dane Milovanovic. "Tapi kami 
masih kurang menekan walau 
mereka hanya satu gelandang 
bertahan. Ya, mungkin ini ja-
lan yang terbaik yang dikasih 
Allah karena semua pemain 
sudah berusaha maksimal 
dan ingin menang. Semoga 
ke depan kami lebih baik," 
harap asisten pelatih Persib 
ini. (net)

Star Mulus di 8 Besar
PERSIB U-19 membuka Babak 8 Besar Liga 

1 U-19 dengan mulus. Meladeni Perseru Serui 
U-19, Maung Ngora menang 2-0 di Stadion Sili-
wangi, Bandung, kemarin (19/10).

 Gol Maung Ngora diciptakan oleh Beckham 
Putra di menit 37 dan Jeni Jatnika di menit 69. 
Bertanding di bawah guyuran hujan, permain-
an tetap berjalan seru. Sejak awal peluit babak 
pertama dibunyikan wasit asal Medan, Suprapto, 
kedua tim langsung bermain terbuka.

 Dukungan ratusan para Bobotoh yang tampak 
di tribun stadion semakin memompa semangat 
skuat asuhan Budiman Yunus sore itu. Di menit 
7, Maung Ngora langsung mengancam gawang 
Kuda Laut Jingga Muda yang dijaga Kevin Arga. 
Sayang, umpan terobosan Beckham kepada Jeni 
Jatnika ke daerah pertahanan Perseru Serui lebih 
dekat kepada Kevin Arga.

 Tak terima ditekan, Perseru Serui U-19 mem-
balasnya dari kaki Gosner Papua. Sepakan kaki 
kanan Gosner Papua hampir mengoyak jala 
gawang Ade Chandra. Beruntung tendangan-
nya hanya membentur mistar gawang Ade. Jual 
beli serangan terjadi di 20 menit pertama. Dan 
tempo permainan tak menurun hingga gol yang 
ditunggu-tunggu datang di menit 37. Tendangan 
bebas Wildan yang dimuntahkan Kevin Arga 
berhasil dikonversi menjadi gol oleh Beckham 
Putra yang berdiri bebas tanpa kawalan. Gol itu 
menjadi gol keenam Beckham di Liga 1 U-19 
musim ini. Perseru Serui yang bermain tanpa tiga 
pemain kuncinya, terus mencari celah. Sampai 
peluit turun minum dibunyikan wasit Suprapto 
tak ada lagi gol tambahan yang tercipta.

 Di babak kedua, tempo permainan sedikit 
melambat. Namun Persib U-19 tetap memegang 
kendali pertandingan. Beberapa peluang berha-
sil diciptakan tim tuan rumah. Di menit 60, Syafril 
Lestaluhu nyaris memperbesar keunggulan 
Maung Ngora. Tendangan bebasnya dari jarak 
kurang lebih 30meter berhasil ditepis Kevin Arga.

 Tak lama kemudian, Stadion Siliwangi, Ban-
dung kembali bergemuruh di menit 62. Umpan 
Asep Saepul Mumin di depan mulut gawang 
Perseru Serui U-19 disambut Jeni Jatnika dan 
tak dapat diselamatkan Kevin Arga. 2-0 Maung 
Ngora unggul. Budiman Yunus perlahan mulai 
menurunkan intensitas serangan timnya dengan 
memasukkan Wandi yang menggantikan Ilham 
Qolba. Dan di menit 85, Ceceng Ahmad masuk 
menggantikan Indra Mustafa.

 Perseru Serui U-19 hampir memperkecil ke-
tertinggalan di menit-menit akhir pertandingan 
setelah memanfaatkan serangan balik cepat. 
Namun sepakan Fichri Fatur Rahman masih 
bisa dimentahkan Ade Chandra. Sampai dengan 
peluit panjang dibunyikan, tak ada tambahan 
gol tercipta dan Maung Ngora mengakhiri laga 
perdana babak 8 besar dengan kemenangan 2-0 
dari skuat Kuda Laut Jingga Muda. 

 Pelatih Persib U-19, Budiman mengungkap-
kan, kedisplinan menjadi kunci kemenangan 
timnya atas Perseru Serui pada pertandingan 
pembuka Grup B babak 8 Besar Liga 1.

"Kunci permainan kami di pertandingan ini 
adalah kedisiplinan. Terbukti, anak-anak bisa 
bermain baik dan kami bisa meraih keme-
nangan perdana walaupun kondisi lapangan 
sedikit licin," tuturnya dalam jumpa pers usai 
pertandingan.

 Budiman mengaku sudah mempersiapkan 
skema untuk mengantisipasi gaya permainan 
Perseru Syang mengandalkan serangan balik. 
"Kami sudah tahu, mereka akan mengandalkan 
counter attack. Kami bersyukur bisa menganti-
sipasinya," pungkasnya. Dengan kemenangan 
ini, Persib U-19 berhasil mengoleksi 3 poin dan 
berada di puncak klasemen sementara Liga 1 
U-19 Babak 8 Besar Grup B. (net)

IST

PERTEMUAN: Manajer Persib, Umuh Muchtar akan melakukan pertemuan untuk evaluasi 
performa di Liga 1 2017 dan membahas rencana musim depan pada pekan depan.

Gerak Cepat untuk Musim Depan
BANDUNG - Para petinggi 

PT Persib Bandung Bermar-
tabat (PBB) akan melakukan 
pertemuan untuk evaluasi 
performa di Liga 1 2017 dan 
membahas rencana musim 
depan pada pekan depan. 

 Menurut Manajer Persib, 
Umuh Muchtar, kemungkin-
an besar akan digelar pada 
Rabu (25/10) di Jakarta atau 
Bandung. "Rencana pekan 
depan kami semua dari ja-
jaran PT PBB akan melaku-
kan pertemuan membahas 
persiapan musim depan, 
termasuk masalah pelatih 
dan pemain-pemain musim 
depan," ujar Umuh.

 Dikatakan Umuh, para pe-
tinggi di PT PBB juga sudah 
memegang beberapa nama 
pemain termasuk pelatih 
yang masuk dalam pem-
bahasan untuk musim de-
pan. Namun, Umuh enggan 
menyebutkan siapa sosok 
pelatih musim depan dan 

pemain yang menjadi bidik-
an. "Saya tidak akan sebut-
kan nama-namanya karena 
baru sebatas rencananya saja 
dan kompetisi Liga 1 masih 
berjalan. Tapi memang dari 
sekarang manajemen mulai 
bergerak, jangan sampai 
terlambat seperti musim ini," 
ucap Umuh.

 Disinggung soal pemain bi-
dikan, Umuh mengaku sudah 
ada pemain asing maupun 
lokal yang diincar. "Kalau 
bidikan memang ada, tapi 
belum pasti karena nanti kami 
harus berembuk dulu dengan 
jajaran manajemen lainnya, 
seperti Pak Glenn Sugita, ter-
masuk dengan pelatih terpilih 
nanti," kata Umuh.

 Di sisi lain, Umuh menilai 
aksi yang dilakukan bobotoh 
pada Selasa (17/10), terbilang 
wajar dan jadi bukti rasa cinta 
fans pada klub. "Saya juga 
berada di Persib ini berangkat 
dari seorang bobotoh juga. 

Jadi, saya merasakan dan 
saya pikir wajar para bobotoh 
melakukan aksi. 

Kami dari manajemen dan 
pemain pun pasti ingin me-

nang, siapa yang tidak mau 
menang," ujarnya. 

 Umuh juga berharap para 
pemain Persib bermain mak-
simal hingga akhir musim 

walau ia merasa untuk masuk 
posisi lima besar cukup sulit. 
Persib saat ini menempati 
peringkat ke-11 klasemen 
sementara Liga 1 2017. (pra)

MU Ungkapkan 
Keprihatinan Untuk Persib

RAIHAN Persib yang hanya terpa-
ku di papan tengah memang tidak 
diprediksi. Belanja pemain jor-joran 
di awal musim, financial dikatakan 
baik, sponsor melimpah, pemain kelas 
nomor satu, namun tak menjamin tim 
berjuluk Maung Bandung itu bersaing 
di jalur juara. Berstatus sebagai juara 
bertahan Persib  terseok-seok menca-
tat rekor demi rekor buruk.

 Salah satunya adalah rekor 14 kali 
draw dalam semusim. Angka yang 
hasil imbang tertinggi di Liga seja kom-
petisi Liga Indonesia sejak 1994/1995 
menyamai track record Pupuk Kaltim 
(PKT) Bontang dan Persita Tangerang 
(2003).

 Madura United, tim yang baru saja 
memberi hasil seri ke-14 kalinya pada 
Kamis (19/10) turut prihatin capaian 
kompetitornya tersebut. Melalui sang 
pelatih Gomes de Olivera menyebut-
kan tidak sepantasnya Persib jadi tim 
medioker seperti saat ini. 

“Seharusnya mereka tetap di papan 

atas karena materi dan perjuangan 
mereka saya lihat sangat baik,” imbuh 
pelatih asal Brasil itu usai pertanding-
an yang berkesudahan 0-0 di Si Jalak 
Harupat.

 Pemainnya, Bayu Gatra bernada 
sama, bahwasannya Persib dihuni oleh 
pemain-pemain berpengalaman dan 
mentereng. Bahkan Maung Bandung 
adalah salah satu tim unggulan dengan 
materi pemain berlabel Timnas atau 
pernah merasakan perkuat tim merah 
putih. Sebut saja I Made Wirawan, M 
Natshir Mahbuby, Achmad Jufriyanto, 
Supardi, Tony Sucipto, Hariono, Gian 
Zola hingga Febri Hariyadi. “Buat 
Persib mereka punya materi bagus 
mantan pemain Timnas juga, kita 
bermain agresif semua, tapi belum ter-
cipta gol di hari ini,” sesal dia. Sisa lima 
pertandingan lagi, diprediksi akan ada 
lagi rekor-rekor baru tercipta untuk 
Persib. Mereka akan jajal kekuatan 
Persela, Mitra Kukar, Persija, Perseru, 
dan Borneo FC. (net)

Momen unjuk Gigi
BANDUNG - Persib Bandung  

tinggal menyisakan enam per-
tandingan di Liga 1. Dengan 
sisa laga ini, pemain berlomba-
-lomba untuk 'menjual diri'. 
Hal itu diakui gelandang muda 
Persib Gian Zola. Menurutnya, 
jelang kompetisi usai, persaingan 
makin ketat. Pasalnya, semua 
pemain ingin masa depannya 
terjamin. "Semua pemain ber-
lomba menunjukan kemampuan 
terbaiknya. Saya juga tidak mau 
kalah bersaing dengan yang 
lain," kata pemilik nomor pun-
ggung 8 itu.

 Untuk itu, Zola ingin menam-
pilkan permainan ciamiknya 
apabila dipercaya untuk tampil 
alam sebuah laga. Seperti dike-
tahui, Maung Bandung tinggal 
menyisakan enam laga sampai 
dengan akhir musim. "Pokok 
saya ingin menampilkan yang 
terbaik," tegasnya.

 Disinggung mengenai jam 
terbangnya bersama Persib, Zola 
terhitung minim. Dari 28 pertan-
dingan yang sudah dilakoni, diri-
nya baru bermain dalam 10 laga, 
baik itu tampil starter ataupun 
dari cadangan. Kendati begitu, 
pemain jebolan Diklat Persib itu 

enggan berpikir terlalu jauh. Ia 
mengaku masih menghormati 
kontraknya bersama Persib. 
"Saya belum berpikir ke sana 
(hengkang). Saya harus hormati 
kontrak yang ada. Hanya me-
mang hidup adalah pilihan. Jadi 
diputuskan nanti usai kompetisi 
berakhir," ucapnya. (pra)

Aksi untuk Legenda
BANDUNG - Seluruh pemain yang 

tampil pada laga Persib Bandung vs 
Madura United mengenakan kaos 
kuning. Hal itu untuk mengenang 
kepergian almarhum Choirul Huda, 
kiper Persela. 

Kaos tersebut bertuliskan Choirul 
Huda dan bernomor satu. Nomor 
tersebut sering digunakan mending 
saat berlaga bersama Laskar Joko 
Tingkir. 

"Itu bentuk penghormatan terha-

dap Choirul Huda," kata General 
Coordinator Panpel Persib, Budi 
Bram Rachman.

 Selain mengenakan kaos kuning 
di laga sore kemarin, para pemain 
terlihat mengenakan ban hitam 
sebagai tanda berduka. 

Tidak hanya pertandingan Persib 
versus Madura saja, seremonial 
tersebut juga dilakukan serempak 
di pertandingan pekan 30 Liga 1 
oleh semua tim. (pra)
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Satpol PP "Sikat" 
Ratusan APK Tak 

Berizin
PURWAKARTA - Dianggap tidak memiliki izin, Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purwakarta 
tertibkan ratusan alat peraga kampanye (APK) bakal calon 
kepala daerah setempat, Rabu (18/10). Baliho dan spanduk 
yang ditertibkan oleh petugas tersebut tepasang di tiang 
listrik dan pohon disepanjang Jalan Ciganea hingga Sadang.

 "Penertiban dilakukan terhadap APK yang dipasang di ja-
lan protokol," ujar Kasi Dalops Satpol PP Purwakarta, Teguh 
Juarsa kepada awak media.

 Menurutnya, APK yang terpasang ditiang listrik dan 
pohon merupakan tindakan yang merusak tatanan kota 
serta menjadi sampah visual. "Kalau pemasangan APK pada 
papan reklame milik swasta atau pada titik lain yang sudah 
berizin silahkan, karena mereka juga memiliki hak untuk 
itu," ujarnya.

 Tak hanya itu, petugas juga akan melakukan penertiban 
dibeberapa titik lain di wilayah Purwakarta. "Nanti kita se-
lusuri tempat-tempat lain yang terdapat APK tidak berijin," 
tandasnya. [bon] 

BOP PAUD 2017 Terus 
Bermasalah

TASIKMALAYA - Perma-
salahan pelaksaaan BOP 
PAUD 2017 di Kabupaten 
Tasikmalaya terus menu-
ai permasalahan. Kali ini, 
sejumlah kepala lembaga 
PAUD di sejumlah Keca-
matan gelisah dengan da-
tangnya kiriman sejumlah 
barang berupa buku pel-
ajaran dan rapot disertai 
dengan tagihan yang harus 
ditanggung lembaga.

 Sementara pihak lembaga 
tidak merasa memesan ba-
rang yang sudah terlanjut 

datang kepada phak Dinas 
Pendidikan dan Kebudaya-
an maupu pihak pengusaha 
penyedia barang. "Kami 
menilai ketidakberdayaan 
pihak dinas dalam menjem-
batani pelaksaan BOP PAUD 
yang bersih dan transparan 
serta tepat sasaran sesuai 
keinginan pihak lembagg 
tanpa ada paksaan maupun 
pngkondisian," kata Ketua 
Tasikmalaya Budgeting Mo-
vement (TBM) Opan Ham-
bali, Kamis (19/10).

 Opan menilai, Dinas Pen-

didikan dan Kebudayaan 
lemah dalam mengawal 
pelaksaan BOP PAUD ter-
utama dalam hal pembe-
lanjaan media belajar yang 
merupakan kewenangan 
kepala sekolah atau pihak 
lembaga sebagai kuasa ang-
garan dan penanggung ja-
wab anggaran. "Ini bisa di-
nilai pelaksaan BOP PAUD 
di lapangan telah melabrak 
azas ekonomi lembaga," 
kata dia.

 Barang yang sudah dite-
rima lembaga sementara 

belum memesan barang, 
Opan menilai hal itu jauh 
dari keinginan baik dalam 
segi harga secara rasional 
jauh lebih mahal dari harga 
eceran tertinggi ataupun 
dari segi jenis. 

" Ko n d i s i  i n i  s e m a k i n 
m e m p e r p a r a h  d e n g a n 
adanya tagihan dari pihak 
perusahaan yang telah di-
kantongi rekemendasi dari 
pihak dinas. Lembaga pun 
harus membayar tagihan 
Alat Peraga Edukatif (APE) 
yang lembaga sendiri tidak 

pernah melihat apalagi me-
nerimanya," tuturnya.

 Sementara itu, Kebid Dik-
mas Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten 
Tasikmalaya Dedi Mulyadi 
mengaku akan mengecek 
ke lapangan sekaligus me-
minta kepada Pengurus 
Cabang (PC) PAUD atau TK 
memantau perkembangan. 
"Kami sarankan kepada se-
luruh lembaga untuk tidak 
membayar barang barang 
yang tidak dipesan," tan-
dasnya. [nif ]

Truk Terbakar 
di Tol Jagorawi

BOGOR - Satu truk bermuatan penuh terbakar 
di jalan tol Jagorawi tepatnya di KM 46.00 Jalur 
A Jakarta-Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten 
Bogor,  Kamis (19/10). Kasubag Humas Polres 
Bogor, AKP Ita Puspita Lena, mengatakan, saat 
melaju di jalan berbayar, truk tiba-tiba me-
ngeluarkan asap dan terbakar saat berada di 
KM.46.000 Jalur A.

 Petugas kepolisian Satlantas Polres Bogor yang 
tiba dilokasi, berusaha menarik truk Hino No-
pol.F-9879-Z yang dikemudikan oleh Dedi Sur-
yadi ke tepi, agar tak mengganggu arus lalulintas. 
Usai olah TKP, perugas meminta keterangan dari 
Dedi. Kepada petugas, warga Kampung Cibantal 
Desa Munjul RT 03/06 Kecamatan Cilaku Kabu-
paten Cianjur ini mengaku, truk yang dikenda-
rainya tiba-tiba mengeluarkan asap.

 Dari hasil penyelidikan petugas di lokasi truk 
Hino yang bergerak dari arah Jakarta menuju 
Ciawi yang bergerak di lajur I, diduga menga-
lami konsleting arus pada bagian mesin depan. 
Hubungan arus pada kabel ini mengakibatkan 
kebakaran pada bagian mesin kendaraan di jalan 
lurus. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, 
namun kerugian materil diperkirakan mencapai 
puluhan juta rupiah. "Kerugian materi sekitar 
Rp20 juta. Setelah api dipadamkan, perugas 
mengamankan truk ke kantor Laka Ciawi," tan-
dasnya. [nif] 

Lilis Karlina Bupati 
Purwakarta 2018?

PURWAKARTA - Pedangdut asal Purwakarta, 
Lilis Karlina berharap pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Purwakarta 2018 mendatang da-
pat menghasilakan pasangan pemimpin yang 
bisa menjaga dan melanjutkan apa yang telah 
dilakukan oleh Dedi Mulyadi. "Saya berharap 
bupati periode selanjutnya adalah sosok yang 
mampu menjaga apa yang telah dilakukan Pak 
Dedi Mulyadi," ujarnya kepada awak media, 
belum lama ini.

 Ia juga mengungkapkan kondisi Purwakarta 
saat ini sangat asri. "Lihat Purwakarta sekarang. 
Sangat asri kan? Taman ada di mana-mana. Ob-
yek wisata seperti Air Mancur Taman Sri Baduga 
menjadi magnet bagi para pelancong. Ini buah 
tangan Pak Dedi," tuturnya.

 Menurutnya, infrastruktur seperti jalan sudah 
bagus. Penataan kota juga sudah bikin betah. 
"Sayangnya, di Purwakarta belum ada pusat per-
belanjaan (mall) yang representatif. Padahal saya 
kira Purwakarta sudah layak memiliki mall. Daya 
beli masyarakat kita sudah tinggi kok," harapnya.

 Biduan yang memiliki kediaman di Desa Ciwa-
reng Kecamatan Babakan Cikao Purwakarta itu 
juga menambahkan, ada beberapa bidang yang 
harus jadi prioritas Bupati Purwakarta men-
datang. "Pendidikan misalnya. Itu hal penting 
yang harus dikedepankan. Orang-orang menjadi 
pintar karena sektor pendidikan harus dipriori-
taskan," demikian Teh Lilis. [nif]

Penjaga Tahanan Gagalkan 
Penyelundupan Ganja

BANDUNG  - Pengawal 
tahanan Kejaksaan Negeri 
Bandung gagalkan penye-
lundupan narkotika jenis 
ganja ke seorang tahanan 
yang akan menjalani persi-
dangan di Pengadilan Negeri 
Bandung, Kamis (19/10). 
Ganja kering yang beratnya 
diperkirakan 50 gram disem-
bunyikan dalam dua buah 
charger telepon genggam. 

 Seorang pemuda, Hardi-
ansyah alias Ugi (21), berha-
sil diamankan oleh petugas 
pengawal tahanan. Semen-
tara, seorang lainnya yang 
belum diketahui identitas-
nya berhasil melarikan diri. 

 Pengungkapan berawal 
dari kecurigaan petugas 
terhadap dua pemuda yang 

akan menjenguk seorang 
terdakwa perkara penyalah-
gunaan narkotika. Salah satu 
petugas pengawal tahanan, 
Imam Suhada menuturkan, 
saat itu pelaku membawa 
kantong plastik yang beri-
sikan makanan kecil untuk 
diberikan kepada tahanan 
bernama Hendra. "Kami 
belum curiga, tetapi gerak-
-geriknya makin mencuri-
gakan, kami periksa lebih 
jauh barang bawaan yang 
bersangkutan," tutur Imam.  

 Ternyata, setelah ditelu-
suri lebih lanjut, kecurigaan 
petugas tahanan terbukti 
dengan ditemukannya dua 
buah charger berwarna pu-
tih yang di dalamnya beri-
sikan ganja kering. Charger 

itu terletak di bagian paling 
bawah kantong plastik ber-
warna hijau tertutup oleh 
beberapa bungkus makanan 
kecil. "Yang bersangkutan 
terlihat mondar-mondir, 
kemudian saya panggil dan 
minta perlihatkan barang 
bawaannya lebih jauh. Ter-
nyata, pas dibongkar ada 
daun yang diduga ganja," 
ungkap Imam.  

 Karena kepergok, salah 
seorang pemuda berhasil 
melarikan diri. Namun be-
gitu, identitas pemuda yang 
kabur sudah diketahui oleh 
polisi. 

Ugi sendiri kemudian di-
amankan ke kantor polisi 
terdekat untuk dimintai ke-
terangan lebih lanjut. [nif]

Cellica Ancam Cabut 
Izin Perusahaan

KARAWANG - Bupati Ka-
rawang mulai gerah dengan 
keberadaan sejumlah pabrik 
pembuang limbah berbahaya 
ke Sungai Citarum. Bupati pe-
rempuan yang dikenal tegas 
ini siap mencabut izin perusa-
haan yang nekad membandel 
tersebut. "Kepala Dinas Ling-
kungan Hidup dan Kebesihan 
(DLHK) sudah rapat dengan 
Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman Luhut Binsar 
Pandjaitan dan di hadiri Gu-
bernur Jawa Barat membahas 
masalah sungai citarum yang 
tercemar limbah perusahaan 
dan normalisasi sungai cita-
rum,” ungkap Cellica.

 Selain itu cellica menyam-
paikan bahwa ia terus men-
cari data perusahaan yang 
membuang limbah baik me-

lalui media maupun dari 
penggiat lingkungan.

 Sampai saat ini saya terus 
masih mencari data atau bukti 
perusahaan yang membuang 
limbah sembarangan apabila 
sudah peringatan satu, peri-
ngatan dua, dan peringatan 
tiga tidak digubris maka akan 
saya tutup perusahaan terse-
but," tandasnya.

 Diketahui  akibat dibu-
angnya limbah oleh oknum 
perusahaan ke sungai yang 
ada di Karawang, berdam-
pak pada sungai tidak dapat 
dimanfaatkan oleh masyara-
kat sebagaimana biasanya. 
Anehnya, meski sering men-
dapatkan keluhan dari warga, 
pemerintah terkesan tutup 
mata melihat permasalahan 
tersebut. [bon]

Nangis, Dirut dan Dirum 
PDAM Akhiri Perseteruan
KARAWANG - Perseteruan in-

ternal antara Direktur Utama (Di-
rut) dan Direktur Umum (Dirum), 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tarum, Karawang 
berakhir damai. Keduanya diper-
temukan oleh owner PDAM Tirta 
Tarum, Cellica Nurrachadiana, 
Kamis (19/10), di depan kantor 
PDAM dengan disaksikan lang-
sung oleh seluruh pegawai dan 
Dewan Pengawas (Dewas).

 Plt Dirut PDAM Tirta Tarum, 
Yogi Patriana Alsyah dan Direktur 
umum, Tatang, langsung ber-
pelukan usai diberikan arahan 
oleh Cellica, yang juga menjabat 
Bupati Karawang tersebut. Ke-
duanya nampak terlihat haru. 
Bahkan Yogi sempat meneteskan 
air mata ketika memeluk tubuh 
Tatang, sambil diiringi bacaan 
sholawat oleh para pegawai yang 
hadir. Bupati Karawang, Cellica 
Nurrachadiana berharap, perse-

teruan keduanya bisa berakhir. 
Kedepan, kata Cellica, jangan ada 
lagi pegawai PDAM kubu Yogi dan 
kubu Tatang. 

 Bahkan dia mengancam untuk 
memecat siapapun pegawai yang 
berani membuat kisruh di tubuh 
PDAM. "Persoalan PDAM ini jadi 
perhatian serius bagi saya. Semua 
kebijakan di PDAM itu hak saya," 
ujar Cellica.

 Setelah pertemuan itu, Cellica 
berjanji segera melakukan per-
temuan dengan mengumpulkan 
semua direksi. 

Dalam pertemuan nanti, kata 
dia, akan dibahas semua perma-
salahan internal PDAM, terma-
suk soal pengangkatan Pejabat 
Sementara (PJS) Dirut PDAM ke 
depan. "Tapi kan gak bisa dibahas 
disini. Nanti saya telpon mereka 
satu-satu termasuk menghadir-
kan dewan pengawas," tandas-
nya. [nif ]

Hakim Usir Wartawan
KARAWANG - Sejumlah wartawan 

merasa geram akibat ulah seorang 
hakim di Pengadilan Negeri Karawang. 
Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan 
(PN) Karawang melarang wartawan 
melakukan peliputan sidang perkara 
penistaan agama yang digelar, Rabu 
(18/10) ini. 

 Wartawan sempat melakukan protes 
karena tidak boleh mengambil gambar 
dalam persidangan dengan menda-
tangi Humas PN Karawang, Jajuli, na-
mun tetap dilarang. "Alasan apa kami 
tidak boleh mengambil gambar, kita 
ini kan wartawan televisi seharusnya 
dibolehkan mengambil gambar da-
lam persidangan tersebut. Baru kali 
ini pengadilan melarang wartawan 
meliput sidang yang terbuka untuk 
umum, apalagi perkara ini menarik 
perhatian masyarakat,” ujar Dadang, 
salah seorang wartawan media online.

 Menurut Dadang, bukan hanya dia 
wartawan lainnya tidak bisa masuk ka-
rena Humas PN Karawang. Jajuli tetap 
dengan pendiriannya atas perintah 
Ketua Pengadilan yang juga Ketua Ma-
jelis Hakim yang menangani perkara 

Aking Saputra tidak boleh mengambil 
gambar. "Kita sudah berupaya komu-
nikasi tapi mereka tetap melarang 
dengan berbagai alasan,” katanya.

 Sementara itu Humas PN Karawang, 
Jajuli ketika dikonfi rmasi mengatakan 
majelis hakim bukan melarang warta-
wan melakukan peliputan. Hanya saja 
demi tertibnya persidangan wartawan 
boleh meliput sebelum sidang dimulai 
setelah itu tidak boleh lagi mengambil 
gambar. "Kan majelis hakimnya sudah 
memberikan kesempatan mengambil 
gambar sebelum sidang setelah itu ya 
tidak boleh karena itu perintah Ketua 
pengadilan," singkatnya. [bon]
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Inspirasi
 dari Idola

SPIRIT guys, ketemu lagi bareng kita tentunya masih di kolom anak muda 
 Sukabumi yaitu Zetizen. Udah lama ya kita udah enggak ngomongin seseorang 

yang menginsipirasi dalam kehidupan kita. Nah, kali ini waktunya kita ngomon-
gin someone itu he..he..Seseorang yang menginspirasi itu bukan soal pacar ya. 

Siapa dong? Hayoo tebak siapa. Penasaran enggak? Yah udah langsung aja mari.

SESEORANG yang bisa menginsiprasi bisa 
dari idola kita sendiri. Siapa idola kamu? 

mengidolakan itu enggak terbatas yah 
guys, bisa artis, penyanyi, komika, 
ibu bahkan sosok kartun juga bisa 
kamu idolakan. Terpenting positif 

yah jangan sampai berlebihan 
enggak karuan. Di bawah ini ada 

beberapa zetizen cerita tentang 
idola mereka masing-masing.(n1)

IBU IDOLA NOMOR SATU
BANYAK banget idola aku, tapi semua terkalahkan sama 

satu nama yaitu ibu. Dia idola yang paling disegani, kerana 
dia rela mengorbankan apa saja demi anaknya tanpa meng-

harapkan imbal balik dari anaknya sendiri, ibu juga yang 
begitu mengasihi aku sebagai anaknya dengan sepenuh 

hati, ibu mengandung salama sembilan bulan, ibu juga men-
didik aku selama ini, pokoknya ibu enggak bisa tergantikan 

dia yang terbaik.(n1)

Syifa Ulhag 
19 Tahun 

PUNYA CIRI KHAS
DARI SMP aku udah mengidolakan Ariana 

Grande, dia itu punya suara yang bagus, fashion-
nya itu yang bikin aku sudah punya ciri khas 

sendiri. Dia juga enggak akut nunjukin ini jati diri, 
sosok anak muda yang berbakat dan terkenal 
sampai ke Indonesia pasti tahu, lagu-lagunya 

juga booming banget , aku sering dengerin lagu-
lagunya. (n1)

Ina Maudina
Siswi SMK PGRI 1 Sukabumi

BERMIMPI JADI KENYATAAN
KARENA aku sering nonton drama korea, ada dimana aku 

nonton dama korea yang judulnya DOTS. Didrama itu ada laki-
laki yang bernama Soong Jong ki, aktingnya bangus ganteng 

pula kulitnya putih bersih dan tinggi, aduh impian semua wanita 
banget. Dari situ aku mengidolakan dia, ada sih angan-angan 
pengen punya pacar mirip-mirip dia gituh tapi mimpi kali yah..

he..he.(n1)

Selma Syadillah
19 Tahun

MENGINSPIRASI DIRI 
HARLEY William, vokalis paramour salah satu idolaku. Aku 
tahunya dari youtube sejak 2010. Pas melihat dia pertama 

kali banyak banget keunikan dari dirinya. Dia itu konyol, 
kecil-kecil cabe rawit, gokil dan suaranya keren banget 
roker yang manis, selain itu dia punya ciri khas dengan 

gunta-ganti style rambut dengan warna-warna yang sedang 
tren, jadi bikin menginspirasi aku, kalau aku bisa ketemu 

dia aku bakalan minta foto bareng diajak keliling paris..he..
he.(n1)

Carla Elisa 
20 tahun 

CARA 
MENJADI
IDOLA 

MENJADI Idola, dikenal banyak orang, memiliki 
banyak penggemar merupakan gambaran yang 
akan dibahas dalam artikel ini. Agar judul serta 
isinya semakin menarik, tentu tergantung dari intuisi 
Anda dan yang tahu hanyalah Anda sendiri.

Jika Anda berpikir bahwa dengan mambaca artikel 
ini Anda akan mendadak terkenal dan menjadi idola, 
itu adalah hak Anda pribadi. Tapi sayangnya Anda 
belum mendapatkannya disini, karena masih banyak 
yang harus Anda lakukan untuk menjadi Idola seperti 
publik fi gur, artis atau orang penting. Kuncinya ada pada 
diri Anda sendiri bukan pada artikel yang sedang Anda 
baca sekarang!!

Ada banyak aspek yang wajib Anda ketahui sebelum 
Anda memutuskan untuk Menjadi Idola. Terkadang 
proses inilah yang membuat kita, termasuk Anda 
dan saya untuk melakukan jalan pintas yang di-
anggap pantas. Kita cenderung tidak sabar untuk 
mengikuti proses yang benar, hingga akhirnya 
yang datang hanyalah kekecewaan.

Berikut ini adalah cara-cara yang dapat Anda 
lakukan untuk menjadi idola versi Catatan 
Inspirasi, diantaranya:

1. MENENTUKAN TUJUAN

Berpikir sebelum bertindak, itulah yang selalu 
terbersit dalam benak kita ketika akan memulai 
sesuatu. Namun tahukah Anda, jika terlalu banyak 
berpikir, kita semakin sulit untuk bertindak karena 
banyak pertimbangan.
Cara terbaik adalah menentukan tujuan, sejatinya 
dengan memiliki tujuan kita semakin mudah un-
tuk meraih apa yang kita cita-citakan. Orang-orang 
si sering menyebutnya Visi dan Misi, namun saya 
lebih fasih menyebutnya sebagai tujuan (goal).
Setelah menentukan tujuan, hendaknya persiap-
kan sebaik-baiknya rencana kerjanya agar Anda 
semakin cepat untuk memulainya.

2. MEMILIKI CIRI KHAS / KEUNIKAN
Modal utama untuk menjadi idola sebenarnya 

adalah unik / ciri khas, sering kali juga hal ini 
disebut branding. Lantas bagaimana selanjutnya 
kita dapat menemukannya?
Untuk menemukan ciri khas dalam diri Anda 
tentu harus berbeda dengan yang lain. Sebut 
saja publik figur yang sedang naik daun seka-
rang Kang Sule. Tentu kita semua tidak mungkin 
untuk menggunakan caranya kang Sule untuk 
terkenal dan menjadi idola.
Galilah potensi yang kita miliki sedalam mung-
kin, tingkatkan terus kualitas diri, nah dengan 
begitu akan muncul dengan sendirinya tu keuni-
kan serta ciri khas dalam diri kita.
Demikian juga kita sebagai blogger, tentu kita 
tidak mungkin menelan mentah-mentah semua 
artikel dari para blogger lain yang lebih dulu 
sukses. Perlulah kiranya dicerna dan diambil inti 
sarinya agar kita dapat menemukan style kita seir-

ing berjalannya waktu. Ibaratkan makanan yang 
kita makan. Yang diperlukan oleh tubuh adalah 
sari/seratnya, sedangkan ampasnya dibuang 
melalui kotoran.

3. KEMAUAN DAN TEKAD YANG KUAT

Tujuan serta rencana yang baik ditambah 
besarnya potensi yang kita miliki tentu tidak 
akan ada artinya bila tidak diimbangi dengan 
kemauan nda tekad yang kuat untuk berusaha. 
Semuanya ini adalah kombinasi yang kita bu-
tuhkan untuk dapat meraih segala sesuatu yang 
kita rencanakan.
Banyak orang kandas ditengah jalan karena ti-
dak memiliki tekad yang kuat untuk berusaha. 
Ketika mengalami kegagalan, langsung hancur 
berkeping-keping.

4. SIAP ACTION

Sekarang saya sudah siap Pak!!!, tidak ada penjela-
san selain Siap Action, let’s go!!!

Itulah empat cara yang wajib Anda miliki sebelum 
memutuskan untuk menjadi seorang idola.
Kesimpulannya: Mulailah dari hal yang paling 
sederhana, jika Anda memiliki keluarga (isteri 
dan anak) jadilah idola di rumah Anda sendiri. 
Caranya adalah memberikan contoh yang baik 
serta menjadi panutan. 
Untuk menjadi sukses, tentu banyak proses yang 
harus kita lalui, tidak cukup dengan hanya memi-
liki rencana, akan tetapi harus dibarengi dengan 
tindakan nyata. Untuk mewujudkannya, milikilah 
ketekunan, kesabaran, pantang menyerah dan 
motivasi yang tinggi. (net)
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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

ALALAMATMATMAT :: JJLJ SEEELABLABLABININTIN ANANANA KMKMKM 7 SUKKUKABABUABUMM

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

aajujujuuliana

DD

Brio 
Dp 16 Jtan

PROMO 

AKHIR 
TAHUN

TYPE ASOKA 
Uang Muka Rp. 6.500.000,-
Angsuran : (5thn 2.377.116) 
 (10thn 1.332.818)
                 (15thn 991.523)  
 (20thn 825.830)

Keterangan : SUBSIDI
Alamat : Kp. Palasari, Desa Sudajaya 

 Girang, Kecamatan Sukabumi
 Kabupaten Sukabumi

Hubungi : 
Ndink > 0857 2495 9666 
Arief   > 0812 2244 4466 
Fitrie  > 0857 9893 8000

TYPE ASOKA 
Uang Muka Rp. 6.500.000,-
Angsuran : (5thn 2.377.116) 
 (10thn 1.332.818)
                 (15thn 991.523)  
 (20thn 825.830)

Keterangan : SUBSIDI

Alamat : Jl. Nangela, Kelurahan Baros, 
Kecamatan Baros Kota Sukabumi

Hubungi : 
Ndink > 0857 2495 9666 
Arief   > 0812 2244 4466 
Fitrie  > 0857 9893 8000





XL Ajak 
Karyawan 

Bikin Buku 
Audio

FT:XL AXIATA FOR RADAR SUKABUMI

XL BERBAGI: (ki-ka) Co-founder Ayobaca.in, Deka Komanda Yogyantara, salah satu penyandang tuna netra, Sekar, GM Corporate Communication 
XL Axiata, Tri Wahyuningsih dan salah satu karyawannya, Dian Ekawati dalam Program Karyawan Berbagi Bersama Membangun Negeri di Jakarta.

SUKABUMI - PT XL Axiata 
Tbk (XL Axiata) berkomitmen 
kuat untuk mendukung pe-
nyediaan sarana literasi bagi 
kalangan penyandang disabili-
tas, terutama tunanetra. Salah 
satunya diwujudkan dengan 
program Karyawan Berbagi 
Bersama Membangun Negeri, 
yang jadi bagian dari rangkaian 
kegiatan perayaan ulang tahun 
XL Axiata ke-21.

Melalui program tersebut, 
karyawan diajak berpartisipasi 
dalam penyediaan buku audio, 
dengan cara membaca buku 
dan merekamnya. Program 
akan berlangsung sepanjang 
tahun, dan telah tersedia ber-
bagai macam tema buku untuk 
dibaca dan direkam.Untuk 
pendistribusian buku audio 
kepada penyandang disabili-
tas, XL Axiata kembali bekerja 
sama dengan AyoBaca.In.

General Manager (GM) Cor-
porate Communications XL 
Axiata, Tri Wahyuningsih men-
gatakan, kegiatan itu sekaligus 
menjadi sarana mengakomo-
dasi tingginya minat karyawan 
XL Axiata untuk terlibat dalam 
kegiatan edukasi. Terutama 
mengenai dunia digital kepada 
masyarakat di berbagai kota.

”Untuk buku audio ini kami 
memang membutuhkan pasti-
sipasi dari banyak sukarelawan 
mengingat banyaknya jumlah 
buku yang perlu dibaca dan 
direkam. Jadi, secara teknis 
diperlukan satu orang untuk 
membacakan minimal satu 
bab,” ujar Tri kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (19/10).

Ia menambahkan, berdasar-
kan data Persatuan Tuna Ne-
tra Indonesia (Pertuni), total 
jumlah penyandang tunanetra 
di Indoesia mencapai 3.7 juta 
orang. Namun, dari jumlah 

itu hanya sekitar 2.000 orang 
yang memiliki akses mem-
baca buku. Dan, hanya sekitar 3 
persen buku yang telah diubah 
ke huruf braille dan audio book.

Atas pertimbangan itu, maka 
XL Axiata dan AyoBaca.In telah 
menyiapkan beragam buku 
yang akan diubah menjadi 
buku audio. Antara lain buku 
bertema rohani, fi lsafat, hobi, 
kewanitaan, pengembangan 
diri, anak dan remaja, pendidi-
kan, ekonomi, bisnis, manaje-
men, kesehatan, hukum, sosial 
dan politik, sastra dan budaya, 
spikologi, hingga teknik dan 
komputer. Targetnya, hingga 
akhir tahun akan bisa men-
gaudiokan antara 20-25 buku 
yang melibatkan sekitar 200-
250 karyawan.

Untuk itu, AyoBaca.In sudah 
menyiapkan cara praktis, untuk 
teknis merekam pembacaan 

buku. Pertama, karyawan atau 
relawan mengunduh aplikasi 
AyoBaca.In di Playstore atau 
AppStore. Di dalam aplikasi 
tersebut, sudah tersaji buku-
buku yang hendak diubah 
menjadi buku audio, serta bab 
yang masih belum dibacakan.

Tinggal dipilih dan peru-
sahaan akan menyediakan 
buku-buku tersebut. Untuk 
merekamnya, para relawan 
bisa melakukannya meng-
gunakan alat perekam khusus 
atau ponsel. Selanjutnya, hasil 
rekaman diunggah ke aplikasi 
Ayobaca.in. Pada aplikasi terse-
but sudah tersedia fi tur untuk 
mengunggah hasil rekaman. 
Tim Ayobaca.in selanjutnya 
akan mengubah suara dalam 
format “Daisy” dan dikompi-
lasikan dengan bab-bab lainya 
hingga menjadi sebuah buku 
audio.(*/sri)



CUACA SUKABUMI 
HARI INI

26 28 22
JUMAT, 20 OKTOBER TAHUN 2017    HALAMAN 9

  LAGILAGI....Baca Hal 10Baca Hal 10

  SRIKANDISRIKANDI....Baca Hal 10Baca Hal 10

  BANYAKBANYAK....Baca Hal 10Baca Hal 10

  ALAMIALAMI....Baca Hal 10

  PETENIS..Baca Hal 10

  CABORCABOR....Baca Hal 10Baca Hal 10

  RENIRENI....Baca Hal 10Baca Hal 10

SEMENTARA ITU

HOME INDUSTRI

Petenis Sukabumi 
Terbang ke Manila
SUKABUMI--Sabrina Ristawan petenis 

muda asal Sukabumi bulan depan akan 
terbang ke Filipina untuk memperkuat 
tim Indonesia pada pertandingan ber-
gengsi di Manila. Beberapa waktu lalu, 
Sabrina sukses masuk delapan besar 

pemain junior versi federasi tenis dunia 
ITF (International Tennis Federation) 
pada pertandingan di Surabaya.

 “Di Filipina, aku ditempatkan pada 
pertandingan ganda. Nanti bersama 
rekan satu tim. Kami akan berupaya 

mengalahkan para petenis dari ber-
bagai negara,” akunya Kepada Radar 
Sukabumi,saat ditemui di lapangan 
tenis Setukpa Polri, Kota Sukabumi, 
kemarin (19/10).

CABOR 

FUTSAL 

OPTIMIS 

JUARA 

PORDA
SUKABUMI -Jelang perlom-

baan Pekan Olahraga Daerah 
(Porda) ke 13 yang rencananya 
akan diselanggarakan di wilayah 
Kabupaten Bogor pada 2018 
mendatang. Sejumlah atlet dari 
Kota Sukabumi terus digodok. 
Termasuk atlet cabang olahraga 
(cabor) futsal. Hal ini sengaja di-
lakukan sebagai salah satu upaya 
agar para atlet dapat meraih 
prestasi gemilang dalam Porda 
Jawa Barat tersebut.

 Informasi yang di peroleh 
Radar Sukabumi, bahwa Kota 
Sukabumi telah lolos dan masuk 
ke babak Porda, setelah berhasil 
mengalahkan Kota Tasik Malaya 
dengan skor 5- 4, Kabupaten 
Garut 3 - 4, melawan Kabupaten 
Cianjur 6 - 3.

 “Alhamdulillah, tim Futsal dari 
Kota Sukabumi dapat meraih 
prestasi, meski dalam kondisi 
keprihatinan. Tetapi dengan 
semua keterbatasan yang ada 
kami bisa membuktikan bahwa 
Kota Sukabumi layak hingga lo-
los masuk ke dalam perlombaan 
untuk memperebutkan piala 
Porda nanti,” jelas Asep Muham-
mad Sopian yang merupakan 
seorang pelatih para atlet Futsal 
Kota Sukabumi.

 Untuk mempersiapkan per-
lomaan Porda 2018, sambung 
Asep, para atlet akan berhenti 
berlatih sementara waktu sam-
pai Januari 2018. Sedikitnya 17 
atlet yang bakal digembleng 

dengan latihan rutin. Semen-
tara waktu yang digunakan 

dalam pola latihan itu, 
pihaknya menggunakan 
dalam waktu sepekan 
tiga kali

 Ia juga mengaku opti-
mis dengan pola latihan 

seperti ini, atlet binaannya 
itu bisa meraih juara unggul 

dalam ajang Porda 2018. 
 “Dengan keterbatasan sarana 

dan prasarana, tidak akan me-
nyurutkan kami dalam meraih 
prestasi di ajang Porda nanti. 
Saya berharap seluruh element 
dapat mendukung kami, teru-
tama pemerintah daerah Kota 
Sukabumi. Karena kita terken-
dala biaya untuk fasitas laitihan. 

OLAHRAGA: Sabrina Ristiawan bersalaman dengan lawan mainnya usai latihan di lapangan tenis Setukpa Polri, Kota Sukabumi, kemarin (19/10).

Alami Defl asi 
0,2 Persen

SUKABUMI-- Jika pada Agustus 2017 Kota 
Sukabumi mengalami inflasi sebesar 0,09 
persen, september ini justru terbalik yakni 
terjadi defl asi sebesar  0,02 persen. 

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah 
(TPID) Kota Sukabumi, Hanafi e Zain me-
nyebutkan, berdasarkan tujuh kelompok 
pengeluaran, defl asi terjadi pada kelompok 
bahan makanan, yaitu sebesar 0,76 persen 
dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan 
bahan bakar sebesar 0,11 persen.

 “Untuk September ini Kota Sukabumi se-
dang mengalami defl asi sebesar 0,02 persen,” 
sebut Hanafie kepada  Radar Sukabumi, 
kemarin (19/10).

 Dengan kondisi tersebut, lanjut Hanafi e, ia 
mengartikan perekonomoiannya mengalami 
pergerakan. Kemudian infarstuktur mendu-
kung. Terlebih kedepanya harus membuat ge-
brakan kegiatan yang berbasis ekonomi kreatif.

Banyak UMKM 
Belum Daftar PIRT

SUKABUMI- Dari ribuan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
tercatat di Kota Sukabumi, hanya 
200 produk UMKM saja yang telah 
memenuhi persyaratan Pangan In-
dustri Rumah Tangga (PIRT).

 Hal tersebut disebutkan Kepala 
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 
Ritanenny. Menurutya, masih 
banyak UMKM yang belum me-
miliki izin PIRT. Padahal, izin 
PIRT diperlukan agar pemasaran 
produk UMKM semakin luas dan 
berkembang. 

 “Kalau untuk jumlah keseluruhan UMKM 
saya kurang tahu, tapi yang jelas yang sudah 
terdafar di dinkes baru ada 200 produk. Oleh 
karenanya kita lakukan penyuluhan ini dalam 
rangka meningkatkan mutu pelayanan ter-
hadap masyarakat serta meningkatkan pen-
getahuan dan keterampilan  dalam bidang 
produksi pangan. Sehingga  UMKM lain bisa 
mendapatkan PIRT ini,” kata Ritanenny kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (19/10).

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

BANGGA: Para UMKM foto bersama tunjukkan produk 
olahan makanannya, bersama wakil wali Kota Sukabumi 
Achmad Fahmi dan tim Dinkes Kota Sukabumi, di Hotel 
Berlian Kota Sukabumi, kemarin (19/10).

Reni Salurkan 30 Motor Bak Sampah

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

BANSOS: Masing-masing perwakilan penerima motor bak sampah Kecamatan  Kota DAN Kabupaten Sukabumi foto bersama, usai 
acara penyerahan secara simbolik yang dilaksanakan di Pendopo Sukabumi, kemarin (19/10).

SUKABUMI--Anggota DPR RI 
komisi X dari fraksi Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP), 
Reni Marlinawati menyerahkan 
bantuan 30 unit motor sampah 
kepada Kecamatan dan desa 
yang tersebar di Kota dan Ka-
bupaten Sukabumi. Pemberian 
motor sampah ini hasild ari 
kerjasama dengan Kement-

erian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia 
(RI).

 Reni munuturkan, bantuan 
tersebut dalam upaya mendu-
kung dan  mengatasi permasala-
han sampah yang terdapat di 
Kota dan Kabupaten Sukabumi. 
Menurutnya, memang ban-
tuan yang diberikannya terse-

but mungkin tidak seberapa. 
Namun bisa bermanfaat.

 “Karena motor sampah meru-
pakan salah satu fasilitas untuk 
memperjuangkan Kota dan 
Kabupaten Sukabumi menjadi 
kabupaten yang bersih,” kata 
Reni kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (19/10).

Lagi, Opang dan Ojol Dimediasi
SUKABUMI - Perseteruan antara 

pengemudi Ojek Online (ojol) dan 
Ojek pangkalan (Opang), kem-
bali memanas terkait pengambi-
lan penumpang di wilayah Jalan 
Raya Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) R Syamsudin SH Kota 

Sukabumi yang terjadi beberapa 
waktu yang lalu. 

 Dalam mengantisipasi terjadinya 
selisih paham yang melebar, akh-
irnya Kapolsek Cikole, AKP Hari-
yanto melakukan mediasi.  

 Heriyanto menjelaskan, bahwa 

dalam menyikapi permasalahan 
tersebut pihaknya telah memfasili-
tasi antar kedua belah pihak untuk 
melakukan mediasi di Aula Mapol-
sek Cikole, Gang Karimin Selabatu, 
Kecamatan Cikole, belum lama ini. 

SUASANA : 
Kapolesk Cikole, 
AKP Hariyanto, 
tengah 
melakukan 
mediasi antara 
Ojol dan 
Opang yang 
diselenggarakan 
di Aula 
Mapolsek 
Cikole.

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

Srikandi PP Digembleng 
SUKABUMI--Puluhan anggota 

srikandi Pemuda Pancasila (PP) 
Kota Sukabumi mengikuti Latihan 
Dasar Kepemimpinan (LDK). 
Kegiatan ini untuk memberikan 
pemahaman tentang dasar-dasar 
organisasi. Sehingga mengerti 
dan faham betul tentang aturan 
Anggaran Dasar Rumah Tangga 
(AD/ART) dalam sebuah organ-
isasi.

“Dengan adanya pelatihan ini, 
para anggota srikandi akan bisa 
mengikuti dan faham dalam ber-

organisasi dan juga mengetahui se-
jarahnya” aku Wakil Ketua PP Kota 
Sukabumi, Hendi Wiriadi kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (19/10). 

Menurutnya, srikandi ini meru-
pakan wadah untuk mengum-
pulkan semua hal. Ibarat sebuah 
rumah tangga yang dibina oleh 
seorang istri. Maka tak ayal roda 
organisasi pun bisa berjalan bila 
tenaga dan pemikiran peranan 
wanita dikerahkan di dalamnya.

“Contoh kecil ketika kita mem-
berikan pemahaman tentang 

pentingnya sebuah  Negara Kes-
atuan Republik Indonesia (NKRI), 
maka akan sampai kepada anak-
anak di rumah, keluarga dan 
akhirnya menyebar ke masyarakat 
luas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Srikandi 
Pemuda Pancasila (PP) Kota 
Sukabumi, Irina Faurikha ber-
harap dengan pelatihan ini akan 
menjadikan anggota srikandi 
lebih faham dan mengerti tentang 
keorganisasian.
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 Sebab, Kota dan kabu-
paten bersih menjadi keha-
rusan bagi Sukabumi. Meng-
ingat, salah satunya contoh 
untuk kabupaten dilihat dari  
andalan pariwisata nasional 
karena punya Geopark Cile-
tuh Palabuhanratu.

 Sampai saat ini, menu-
rutnya masih banyak ke-
luhan masyarakat tentang 
kebiasan yang jorok. Seperti 
masih banyak yang buang 
sampah sembarangan.

Kentdati bantuan fasilitas 
ini jumlahnya belum bisa 
memenuhi seluruh keca-
matan. Namun ia berharap 
bisa memberikan manfaat 
dan inspirasi kepada ma-
syarakat untuk berkreasi. 

 “Saya juga berharap ke 
depan bisa memberikan 

bantuan yang lebih. Saat 
ini fasilitas motor. Mungkin 
besok sepeda. Sebab, ka-
lau mobil tidak bisa masuk 
gang,” ucapnya.

 Dirinya mengaku, selama 
ini program bantuannya 
lebih fokus kepada bidang 
pendidikan. Seperti, bea-
siswa untuk SD, SMP dan 
SMA/SMK. Kemudian bidik 
misi,  beasiswa unggulan 
dan bantuan buku.   

 Di bidang kebudayaan, 
sambung Reni, nanti akan ada 
program bantuan perfi lman. 
Seperti pelatihan anak muda 
yang berbakat di perfi lman. 

 “Ya, itulah bentuk ikhtiar 
dan tanggung jawab saya 
sebagai anggota DPR un-
tuk ikut serta mensukseskan 
dan mewujudkan Sukabumi 
yang lebih baik. Apalagi, saya 
berasal dari Sukabumi,” ce-

tusnya. Pantauan Radar Suka-
bumi, pennyerahan secara 
simbolis diselenggarakan di 
Pendopo Kabupaten Suka-
bumi Jalan Ahmad Yani  dan 
dihadiri Bupati Sukabumi, 
Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Sukabumi. 
Untuk sementara motor sam-
pah yang sudah ada diberikan 
kepada 15 Desa, dan sisanya 
akan diserahkan memyusul 
kemudian. 

 Penerima bak sampah, 
per wakilan Kecamatan 
Cikole Kota Sukabumi, Ed-
ward mengaku senang den-
gan bantuan yang diberikan 
oleh Anggota Fraksi Komisi 
X tersebut. Menurutnya ini 
akan sangat mendukung 
dalam mewujudkan Suka-
bumi yang lebih baik, bersih 
dan nyaman.

 “Terima kasih, mudah-mu-

dahan ke depannya, semua 
wilayah bisa mendapatkan. 
Sehingga lingkungan akan 
tetap terjaga dan bersih,” 
ungkapnya.

 Sementara itu, Bupati Ka-
bupaten Sukabumi, Marwan 
Hamami mengaku bersyukur 
karena salah satu permasala-
han yang ada di Sukabumi 
dapat teratasi. Terlebih tem-
pat penampungan ke tempat 
pembuangan pun sangat 
jauh. Sehingga dengan ad-
anya bantuan tersebut akan 
memberikan kemudahan 
bagi petugas sampah.

 “Jadi motor sampah ini 
petugas akan mengambil 
sampah-sampah yang ma-
syarakat buang ke sungai, 
ini salah satu alat yang bisa 
menangani percepatan 
pemeliharaan lingkungan,” 
tutupnya. (cr11/d)

 “Alhamdulillah mediasi 
antara keduanya berjalan 
dengan tertib. Kami berha-
sil menemukan sejumlah 
kesepakatan bersama yang 
disepakati oleh masing-
masing pihak. Adapun ke-
sepakatan tersebut antara 
lain, pengemudi ojek online 
tidak akan menaikan pen-
umpang dari area RSUD R 
Syamsudin, SH Kota Suka-
bumi. Sementara, penge-
mudi ojek pangkalan tidak 
akan melakukan tindakan 

anarkis apabila pengemudi 
ojek online menghargai ojek 
pangkalan yang mangkal di 
sekitar rumah sakit,” jelas 
Haryanto saat disambangi 
Radar Sukabumi di Mapol-
sek Cikole, Selasa (17/10).

 Kegiatan mediasi yang 
difasil itasi  oleh Polsek 
Cikole tersebut, ujar Hary-
anto, telah dihadiri oleh 
perwakilan dari Gojek, 10 
pengemudi ojek pangkalan 
dan pengemudi ojek online. 
Mediasi yang dilakukan oleh 
jajarannya tersebut dalam 
rangka menciptakan situasi 

Kamtibmas yang kondusif, 
terlebih lagi sudah terjadi 
adu mulut antar pengemudi 
ojek.

“Ini sebagai pencegahan, 
sehingga situasi Kamtibmas 
di wilayah Cikole khusus-
nya dapat tercipta situasi 
yang kodusif. Alhamdulil-
lah, kedua belah pihak bisa 
saling memahami hingga 
permasalahan itu, dapat 
diselesaikan dengan cara 
duduk bersama,” tandasnya. 

 Ia menghimbau kepada 
kedua belah pihak agar sal-
ing menghargai kesepakatan 

yang telah dibuat secara ber-
sama itu. Menurut Haryanto, 
apabila terjadi benturan 
di lapangan akibat selisih 
faham. Maka, diharapkan 
dapat segera menghubungi 
Polsek Cikole.  

“ Saya berharap deriver 
gojek bisa mematuhi kes-
epakatan yang dibuat saat 
dilapangan nantinya, kita 
sama sama cari makan di 
jalan. Untuk itu, dengan 
mediasi ini diharapkan 
dapat menyelesaikan per-
masalahan ini dengan tun-
tas,” pungkasnya. (cr13/d) 

 Menur utnya,  jumlah 
pendaftaran PIRT  tiap ta-
hunnya meningkat. Sedikit-
nya 30 UMKM mempunyai 
kesadaran untuk mengurus 
PIRT ke Dinkes Kota Suka-
bumi.

 Selain mempunyai ke-
sadaran untuk mengurus 
PIRT, para peserta  penyulu-
han memiliki pengetahuan 
tentang cara produksi pan-
gan yang baik, jenis bahaya 
pangan, bahan tambahan 

pangan, pemahaman ten-
tang hygiene sanitasi dan 
pengelolaan modal usaha 
yang benar. Serta mampu 
meningkatkan kualitas. 

 “Sampai saat ini, masih 
banyak yang belum terdaf-
tar di PIRT, oleh karenanya 
penyuluhan ini pun penting 
diikuti. Karena ini salah satu 
syarat untuk mendapatkan 
PIRT. Minimal para pelaku 
usaha memahami tentang 
maknan yang layak dan sehat 
untuk dikonsumsi ,” jelasnya.

 Sementara itu,  Wakil 

Wali Kota Sukabumi, Ach-
mad Fachmi menyebutkan 
dalam rangka mendongkrak 
UMKM yang ada di Kota 
Sukabumi,  maka harus 
dijaga kualitasnya salah 
satunya melalui PIRT yang 
diusung oleh Dinkes. Se-
hingga layak untuk dikon-
sumsi masyarakat.

 “UMKM kita semakin tum-
buh banyak, saya juga kaget 
sekarang makin banyak yang 
baru lagi, ini memang pen-
dataannya belum baik di 
kita. Untuk PIRT kan hanya 

untuk olahan yah, yang ke-
awetannya tujuh hari,” se-
butnya.

 Ini pun menjadi salah 
satu kendala produk UMKM 
tidak bisa dipasarkan secara 
luas. Karena perizinannya 
banyak yang belum diurus. 
Hal ini tentu sangat berpen-
garuh. Orang yang ngerti 
tentang PIRT tidak akan mau 
beli produknya. 

 “Yang tidak ada PIRT-nya 
tidak akan bisa masuk ke 
mini market atau supermar-
ket,” tutupnya. (cr11/d)

 “Seperti bergeliat restoran-
restoran di Kota sukabumi 
yang sudah melihat pangsa 
pasarnya. Sehingga itu juga 
bisa menggerakan roda per-
ekonomian,” paparnya.

 Dari hasil pendataan harga 
di Kota Sukabumi, ia men-
catat deflasi yang terjadi 
pada September 2017 sebe-
sar 0,02 persen. Atau terjadi 
penurunan Indeks Harga 
Konsumen (IHK) dari 129,15 
pada Agustus 2017 men-
jadi 129,13 pada September 
2017.

 “Adanya penurunan IHK, 

sehingga kita mengalami 
defl asi,”ucapnya.

 Secara umum, bos PNS 
ini juga menyebutkan, ko-
moditas yang menyum-
bangkan andil pada infl asi 
dan defl asi pada September 
2017. Tercatat sebanyak 119 
barang dan jasa dalam paket 
komoditas di Kota Sukabumi 
yang mengalami perubahan 
harga Sepetember kemarin.

 “Sebanyak 73 barang dan 
jasa yang mengalami ke-
naikan  dan 46 lainya men-
galami penurunan harga,” 
paparnya.

 Namun yang jelas, jika ins-
fratruktur khususnya jalan 

tol Bogor Ciawi Sukabumi, 
(Bocimi), ditambah akses 
double track kereta api dan 
adanya bandara di Suka-
bumi.

 Pertumbuhan ekonomi 
tentunya akan mengalami 
peningkatan yang cukup 
pesat.Tinggal bagaimana 
menyikapainya. Apakah 
akan terlibat atau hanya 
menjadi penonton saja.

 “Selain potensi yang ada 
untuk mendukung me-
ningkatkan ekonomi, juga 
infrastruktur jalan khusu-
nya, yang bisa berdampak 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi,”tutupnya. (cr11/d)

 Siswi kelas IPA 5 SMAN 3 
Kota Sukabumi tersbebut, 
mengaku awalnya menekuni 
renang. Tapi kemudian kare-
na nyaman di cabang tenis, 
Sabrina pun pindah ke tenis. 
Bakat lain yang dimilikinya 
adalah olah vokal. Dia per-
nah menjadi juara 1 talenta 
menyanyi di Jakarta. Selulus 
SMA, dia ingin melanjutkan 
pendidikan di luar negeri 
dari hasil mengukir pretasi 

cabang tenis. 
 “Aku serius terjun ke tenis 

lapangan. Dorongan, restu, 
dan doa dari orang tua san-
gat membantu dalam me-
ningkatkan prestasi tenis,” 
clotehnya. Sabrina menyebut, 
ketika berusia 12 tahun sudah 
menjajal kemampuannya di 
Australia dan berhasil meraih 
medali emas pertama untuk 
prestasi tingkat dunia. Sabrina 
menggeluti tenis lapangan 
sejak umur 10 tahun.

 Bahkan di usia yang baru 

menginjak 15 tahun, Sabrina 
tergolong sudah dewasa dan 
mandiri. Dia tidak perlu dite-
mani orang tua ketika akan 
bertanding ke luar negeri, ter-
masuk ke Filipina mendatang. 
Dalam pertandingan di Fili-
pina, dia menargetkan medali 
emas untuk diboyong pulang 
ke kampung halamannya. 

 “Allhamdulilah berkat du-
kungan penuh dari orang 
tua, para sahabat. Saya 
berhasil meraih berbagai 
prestasi,” ucapnya.

 Berkat kepiawaiannya men-
gayunkan raket tenis, Sabrina 
telah mengoleksi puluhan 
medali emas untuk pertand-
ingan berlevel nasional. Sa-
brina mengaku selalu mener-
apkan disiplin dalam latihan 
agar selalu siap menghadapi 
pertandingan.

  “Saat ini saya  sedang 
dalam pemantapan fi sik dan 
latihan terus untuk menjaga 
stamina dan kesiapan meng-
hadapi pertandingan selan-
jutnya,” tutupnya. (cr11/d)
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Seperti lapang misalnya, 
kita masih menyewa. Kita 
memang mandiri untuk saat 
ini,” ucapnya.

 Sementara itu, Ketua Per-
satuan Sepak Bola Seluruh 
Indonesia (PSSI) Asosiasi 
Kota (Askot) Sukabumi, 
Hikamat Nuristiawan men-
gatakan, memasuki babak 
kualifi kasi pada Porda Jawa 
Barat, bahwa Kota Sukabu-

mi tengah menggembleng 
seluruh atlet untuk terus 
melakukan latihan secara 
rutin. Pihaknya memberi 
kesempatan para atlet untuk 
memberikan yang terbaik 
untuk Kota Sukabumi. 

 “Kami akan terus melaku-
kan pembinaan baik secara 
fi sik maupun non fi sikisnya 
kepada mereka. Sehingga 
mental mereka dapat lebih 
percaya diri lagi dalam per-
tandingan nanti,” ujarnya.

 Melihat potensi dari mas-
ing-masing atlet, dirinya me-
nilai mereka sudah layak dii-
kutsertakan termasuk dalam 
ajang Porda mendatang. 

 “Saya akan terus tetap opti-
mis dalam Porda kali ini tim 
futsal dari Kota Sukabumi 
akan memberikan yang ter-
baik, sehingga melalui ajang 
tersebut, mereka dapat men-
dongkrak untuk mengharum-
kan nama baik Kota Suka-
bumi,” pungkasnya. (cr13/d)

Cabor Futsal Optimis Juara Porda

Banyak UMKM Belum Daftar PIRT

Petenis Sukabumi 
Terbang ke Manila

 “Alhamdulillah hari ini kita 
laksanakan LDK untuk pulu-
han anggota Srikandi rayon 
Cikole, Gunungpuyuh dan 
Warudoyong,” ucapnya.

Setelah pelaksanaan pro-
gram ke depannya, pihaknya 
sedang mempersiapkan hari 
sumpah pemuda. Kedepan-
nya pun akan diadakan ke-
giatan baksos, seminar dan 
lainnya untuk memupuk ke-
bersamaan diantara sesama 
anggota.  “Saya harap anggota 
semakin banyak, solid dan se-
makin erat kebersamaannya,” 
imbuhnya.

Terakhir, Irina menyebut-

kan bahwa wanita mempu-
nyai peranan yang sangat 
penting untuk pertumbuhan 
sebuah organisasi bangsa 
bahkan negara. 

“Wanita jangan loyo, jan-
gan mau kalah dengan hal 

baru. Jangan hanya men-
gurus anak dan suami saja. 
Ngurus anak sama suami itu 
kewajiban. Tapi wanita ha-
rus punya peranan penting 
dalam sebuah organisasi,” 
tutupnya.(cr11/d)

sambungan dari Hal 9

Srikandi PP Digembleng
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KOMPAK: Anggota srikandi Pemuda Pancasila (PP) Kota Sukabumi foto 
bersama usai melaksanakan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) di MPC 
PP, kemarin (19/10).

 PROYEK: Proses pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Lapang Merdeka Kota Sukabumi, yang dilaksanakan oleh PT Mitra Gusnita Nanda (MGN) dengan nilai kontrak sebesar Rp22.261.321.000 miliar. Kontrak proyek ini hingga Desember 2017 mendatang.



SUKABUMI-- Setelah dua ta-
hun berjalan, program pening-
katan kualitas guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) dari 
pemerintah pusat melalui hibah 
World Bank, akhirnya direspon 
Bupati Sukabumi, Marwan Ham-
ami. Dalam pertemuan singkat 
bersama perwakilan World Bank 
yang juga konsultan kabupaten 
pilot PAUD Generasi Cerdas Desa

, Dedi Rustandi, Marwan me-
wacanakan untuk membiayai 
peningkatan kualitas guru PAUD 
tersebut dari anggaran APBD 
dan Dana Desa. “Tadi saat perte-
muan dengan pak bupati, beliau 
akan menginstruksikan kepala 
desa untuk ikut membantu pen-
ingkatan kualitas guru PAUD di 
setiap desa,” ujar Dedi Rustandi 
kepada Radar Sukabumi, kemarin 
(19/10). 

 Menurut Dedi, rencana Bupati 
Sukabumi itu merupakan upaya 
yang patut diapresiasi, sehingga 

alokasi anggaran dari World 
Bank ini akan digunakan untuk 
program lainnya. Adapun untuk 
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SEMENTARA ITU Pemkab Sukabumi 
Diapresiasi Pemerintah Pusat
Soal 
Peningkatan 
Kualitas PAUD 
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SEREMONIAL: Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat meresmikan  perlombaan peragaan solat berjamaah, hafalan surat pendek dan senam gembira ang diselenggarakan di halaman 
SDI Al-Azhara 7 Kota Sukabumi, kemarin (19/10).

IST 

FOTO BERSAMA: Ketua UPK Kecamatan Kadudampit, Ujang Hamdun (paling 
kiri) foto bersama Bupati Sukabumi, Marwan Hamami dan Perwakilan World 
Bank yang juga konsultan kabupaten pilot PAUD Generasi Cerdas Desa , 
Dedi Rustandi. 

Ratusan Pelajar 
Meriahkan Gebyar 
Muharam 1439 H

SUKABUMI -- Ratusan pe-
lajar Taman Kanak-kanak (TK) 
Kota/Kabupaten Sukabumi 
mengikuti lomba peragaan 
solat berjamaah, hafalan su-
rat pendek dan senam gem-
bira yang diselenggarakan di 
halaman SDI Al-Azhara 7 Kota 
Sukabumi, kemarin (19/10). 
Kegiatan tersebut, selain wu-
jud dalam rangka peringatan 
tahun baru Islam 1439 Hijriyah, 
juga untuk  meningkatkan sila-
turahmi antar pelajar muslim 
dari berbagai sekolah yang ada 
di Sukabumi.

 Kepala SDI Al-Azhar 7 Kota 
Sukabumi, M Yusuf men-
gatakan, kegiatan ini rencanan-
ya akan di gelar selama tiga 
hari dengan diikuti sedikitnya 
400 pelajar TK. "Alhamdulillah 
para pelajar antusias mengikuti 
kegiatan ini," kata Yusuf kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(19/10).

Lanjut Yusuf, bagi pelajar yang 
menjadi juara dalam perlom-
baan nanti akan mendapat-
kan penghargaan dan voucer 
untuk masuk sekolah di SDI 
AL-Azhara pada penerimaan 
peserta didik baru di tahun 
yang akan datang. "Hal ini juga 
sebagai salah satu pendidikan 
karakter yang saat ini terus di-
gencarkan guna menciptakan 
generasi muda lebih baik ke 
depan," tuturnya.

Yusuf optimis, dengan ber-
ragam cara penerapan pen-
didikan karakter pada pelajar 
ini akan bisa membuahkan 
hasil yang maksimal. Sebab, 
pembelajaran dengan cara 
mengajak anak bermain akan 
lebih mudah diserap. "Mudah-
mudahan peserta didik bisa 
menerapkan semua ilmu yang 
diperoleh di sekolah dalam 
kesehariannya," imbuhnya. 
Tidak hanya itu, melalui ke-
giatan yang dilakukannya 
ini, diharapkan bisa memper 
erat ukhuwah islamiyah an-
tara guru, pelajar dan orang tua 
peserta didik sehingga terjalin 
kerjasama yang baik. 

Sementara itu, Wakil Wa-
likota Sukabumi, Achmad 
Fahmi mengapresiasi kegiatan 
tersebut.  Menurut dia, ha itu 
merupakan salah satu bentuk 
pembimbingan keagamaan 
yang harus diterapkan ter-
hadap anak sedini mungkin, 
sehingga mereka memiliki 
dasar keagamaan yang kuat. 
"Sekolah berbasis Islam ini 
sangat diperlukan untuk terus 
berkiprah di Kota Sukabumi 
guna mencerdaskan generasi 
bangsa, sehingga tertanam ke 
imanan dan ketakwaan yang 
kuat dalam diri setiap pelajar," 
ujar Fahmi disela-sela peres-
mian yang gebyar muharam 
1439 Hijriyah. (Cr16/t)

pengalokasiannya sendiri 
akan diberikan kepada tiga 
orang guru dari setiap desa. 

Dimana satu orang guru 
akan dibiayai oleh APBD 
Kabupaten Sukabumi dan 
Dua orang guru dari angga-
ran Dana Desa. “Kita patut 
bersyukur dana rangsangan 
yang kita berikan, direspon 
cepat pak bupati,” imbuh-
nya. 

 Diterangkan Dedi, sebel-
umnya upaya peningkatan 
kualitas guru itu dilakukan 
dengan kegiatan pelatihan 
kepada tiga orang guru per 
desadi 22 Kecamatan dan 
163 desa. “Kalau dihitung 
jumlah keseluruhannya, 
489 orang guru pertahun,” 
sambungnya. 

Tidak hanya itu lanjut 
Dedi, Kabupaten Sukabumi 
merupakan satu-satunya 
wilayah garapannya yang 
memberikan intensif kepada 
guru PAUD dan memiliki 
Perda terkait PAUD ini. 

“Bahkan yang menarik, 
pengaturan Perbup soal 
alokasi dana desa akan di-
tekankan untuk peningkatan 
kualitas pendidikan PAUD. 
Tentunya ini sebuah terobo-

san yang luar biasa,” aku pria 
berkepala pelontos tersebut.

 Ia berharap, rencana 
Bupati Sukabumi ini bisa 
direaliasasikan, sehingga 
peningkatan guru PAUD di 
Kabupaten Sukabumi lebih 
berkualitas dan berdampak 
pada peningkatan kualitas 
peserta didik. 

 Sementara itu, Ketua UPK 
Kecamatan Kadudampit, 
Ujang Hamdun menyambut 
baik usulan Bupati Suka-
bumi, Marwan Hamami. 
Menurut dia, peningkatan 
sumber daya manusia di 
pedesaan harus diprioritas-
kan, terlebih bagi para guru. 
Tentunya hal ini sebagai 
penunjang pembangunan 
di suatu daerah. “ Masyara-
kat hari ini tidak melulu 
berfi kir untuk peningkatan 
fisik infastruktur, sebetul-
nya ada yang lebih penting 
dari itu yakni peningkatan 
sumber daya manusia. Jika 
sumberdaya manusianya 
baik, maka pembangunan 
pun akan baik pula,” pung-
kasnya. (why)

UMMI Gelar Seminar Bahasa Indonesia
SUKABUMI -- Sejumlah 

mahasiswa Program Studi 
(Prodi) Bahasa Indonesia 
Universitas Muhammadiyah 
Sukabumi (UMMI) meng-
gelar seminar pendidikan 
kepada para pelajar tingkat 
SMP samapi SMA se-Kota/
Kabupaten Sukabumi, ke-
marin, (19/10). Kegiatan yang 
dipusatkan di Auditorium 
UMMI ini merupakan agenda 
rutinan sebagai bentuk ke-
seriusan mahasiswa dalam 
memberikan pemahaman 
terhadap para pelajar agar 
bisa berbahasa Indonesia 
yang baik dan benar.

 Ketua Prodi Bahasa Indo-
nesia, Deden Ahmad Supendi 
mengatakan, sedikitnya acara 
seminar ini dihadiri sekitar 
250 pelajar dan mahasiswa. 
Adapun pemateri disam-
paikan oleh beberapa nara-
sumber seperti, Ketua PLP 
PGI dan Pakar Pendidikan, 
Djaali, guru besar FIB UI serta 
pakar bidang lingustik, Ra-
hayu S. Hidayat. “Rencananya 
kegiatan ini akan serlang-
sung selama tiga hari dengan 
diisi berbagai kegiatan sep-

erti, pembuatan cerpen, puisi, 
kabaret dan yang lainnya,” 
kata Deden kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (19/10).

 Menurutnya, Bahasa In-
donesia itu merupakan hal 
yang penting sebagai bahasa 
pemersatu Indonesia yang 
terdiri dari beragam suku. 
Namun sayangnya, peng-
gunaan dan penguasaannya 
belum optimal, termasuk di 
kalangan akademik baik siswa 
maupun guru. Perlunya ma-

syarakat menguasai Bahasa 
Indonesia. Masyarakat juga 
perlu mempelajari berbagai 
bahasa, karena bahasa adalah 
komponen vital dalam ber-
sosialisasi. “Seminar yang 
bertema ‘Peran Pembelaja-
ran Bahasa Indonesia Ter-
hadap Pembinaan Akhlak 
anak bangsa’ ini berdasarkan 
latar belakang saat ini, kara-
kter anak bangsa menurun. 
Bisa disaksiakan, semisal 
anak bangsa mulai tidak jujur. 

Maka dari itu butuhnya pen-
didika karakter ditanamkan 
sedini mungkin,” tuturnya.

 Sementara itu hadir dalam 
kesempatan tersebut, Seker-
taris Daerah Kota Sukabumi, 
Hanafie Zain, perwakilan 
para dosen dan tamu undan-
gan lainnya. Dalam sambu-
tannya, Hanafi e mengatakan 
bahasa merupakan gambaran 
atau refl eksi dari kehidupan, 
dimana bahasa merupakan 
perwujudan atau ekspresi ke-

hidupan seseorang, masyara-
kat, benegara dan bangsa.  
“Bahasa yang santun adalah 
representasi dari masyarakat 
yang berbudaya,” paparnya.

 Sebaliknya, bahasa masyara-

kat yang kasar merupakan 
ekspresi dari masyarakat yang 
kurang beradab. Sebab, kredi-
bilitas seseorang dapat dilihat 
dari bahasannya. “Karena itu 
pentingnya menggunakan 

bahasa baik, santun dan benar. 
Hal ini salah satunya untuk 
meningkatkan pemahaman 
Bahasa Indonesia yang baik 
terhadap para pelajar,” pung-
kasnya. (Cr16/t)
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KOMPAK: Sekertaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafi e Zain foto bersama dengan sejumlah mahasiswa dan 
pelajar SMP, SMA Kota/Kabupaten Sukabumi disela-sela kegiatan seminar Bahasa Indonesia di kampus UMMI. 

Kampus Diimbau Bersih 
dari Paham Radikal

Maraknya paham radikalisme yang mulai 
masuk ke dunia perguruan tinggi (kampus) 
tidak bisa dipandang remeh. Sebab, kampus 
sekarang ini bisa dikatakan sebagai salah satu 
sasaran radikalisme dan terorisme. Paham 
radikal dinilai tidak boleh masuk dan beredar 
bebas di lingkungan universitas. Kampus pun 
kini terus berbenah untuk membersihkan 
bibit-bibit paham radikal.

 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, Prof Dede Rosyada 
mengatakan bahwa  kampus merupakan tem-
pat kaum intelektual dan calon intelektual. 
Untuk itu kampus harus dapat mencegah 
masuknya paham radikalisme dan terorisme. 
Menurutnya ada beberapa cara agar lingkun-
gan kampus terbebas dari paham radikalisme. 
“Untuk mencegah radikalisme di lingkungan 
kampus, pertama tentumya yakni pekuliahan. 
Dimana dalam perkuliahan ini yaitu perkulia-
han yang sesuai kalendek akademik atau pro-
gram studi yang telah ditentukan sesuai yang 
apa menjadi pilihan mahasiswa itu sendiri 
dan juga pendidikan yang di luar program 
studi seperti kegiatan kemahasiswaan,” ujar 
Prof De. Dede Rosyanda di Jakarta, belum 
lama ini.

 Selain perkuliahan itu sendiri yang kedua 
dalam mencegah radikalisme di lingkungan 
kampus yakni dengan memperkuat mata 
kuliah tertentu seperti penguatan tafsir, 
penguatan ideologi negara itu sendiri dan 
mata kuliah tertentu lainnya.  “Nanti di mata 
kuliah itu kita antisipasi dalam pokok-pokok 
bahasannya. Selain itu, mahasiswa yang 
berkuliah di kampus tersebut tidak hanya 
diberikan teori, namun juga dibekali dengan 
praktek di lapangan,” ujarnya.(net)
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MENDAFTAR: Petugas KPU pada saat menerima pendaftaran calon anggota panitia pemilihan suara (PPS) di tingkat kelurahan.

PPS Masih Sepi Peminat
S U K A B U M I - -  Ko m i s i 

Pemilihan Umum (KPU) 
Kota Sukabumi terus ber-
koordinasi dengan pihak 
kecamatan dan kelurahan 
untuk mencari   calon ang-
gota panitia pemilihan suara 
(PPS) di tingkat kelurahan. 
Pasalnya, menjelang 1 hari 
menjelang penutupan ma-
sih ada beberapa kelurahan 
yang belum memenuhi ku-
ota untuk penjaringan calon 
anggota PPS. Padahal seperti 
petugas pemilu lainnya, 
menjadi anggota PPS pun 
tentu akan mendapatkan 
honor setiap bulannya. 

  "Kami terus berkoordinasi 
kepada camat dan kelurah-
an agar masyarakat yang 
ingin menjadi PPS untuk 
segera mendaftar ke KPU," 
ujar anggota KPU Kota Su-
kabumi Divisi Sosialisasi,  
Partisipasi Masyarakat dan 
SDM, Sri Utami.

 Secara rinci Utami meng-
uraikan terdapat 18 kelu-
rahan yang hingga kini ma-
sih mengalami kekurangan 
jumlah personil PPS. Be-
lasan kelurahan tersebut 
antara lain Kelurahan Baros, 
Sudajaya Hilir, Jaya raksa, 
Lembursitu, Cikundul, Cipa-
tengah, Limus Nunggal, Sin-
dang palay, Babakan, Dayeh 
luhur, Nyomplong, Cikole, 

Selabatu, Subangjaya, Gu-
nungparang, Cikondang, 
Nanggeleng dan Kelurahan 
GedongPanjang. 

  "Rata- rata setiap kelu-
rahan hanya baru ada dua 
sampai tiga orang saja, kami 

masih membutuhkan calon 
PPS lagi. Kami berharap 
masyarakat yang akan men-
daftar untuk segera daftar di 
KPU,” tegasnya.

  Dijelaskan Utami lebih 
lanjut, dalam proses perek-

rutan calon anggota PPS ini, 
KPU telah menargetkan agar 
jumlah calon yang dijaring 
berjumlah minimal dua kali 
lipat dari jumlah formasi 
PPS sebanyak tiga orang un-
tuk setiap kelurahan. Penar-

getan tersebut diterapkan 
semata-mata agar proses 
penjaringan bisa menghasil-
kan petugas-petugas terbaik. 

  "Dibutuhkan setiap PPS 
itu kan 3 orang per kelu-
rahan. 

Nah minimal yang daftar 
itu 6 orang, jadi agar leluasa 
untuk memilih yang terba-
ik," jelasnya.Sementara itu, 
untuk calon peserta PPK 
kata Sri sudah memasuki ta-
hapan tes tulis. Rencananya 

akan diselenggarakan Kamis 
(19/10) (hari ini.red) di kam-
pus Politeknik Sukabumi.

 " Iya betul besok ( Hari ini.
red ) seluruh peserta yang 
lulus adminitasi akan ikuti 
tes tulis," pungkasnya. (bal)

Paling Berpeluang 
Jadi Jagoan PPP 

BANDUNG-- Dewan Pimpinan Wilayah Partai 
Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi 
Jawa Barat belum berani menentukan nama 
kandidat gubernur/wakil gubernur 2018 mana 
yang akan diusulkan ke pengurus pusat PPP.

  Hanya saja, tidak menutup kemungkinan 
akhir Oktober ini usulan tersebut disampaikan 
ke DPP PPP sesuai hasil Rapat Pimpinan Wilayah 
(Rapimwil). Hingga kini, ada dua nama kandidat 
PPP yang kerap muncul, yakni Uu Ruzhanul 
Ulum dan Asep Maushul. “Tapi beberapa kali 
pertemuan, Pak Uu memang nominator yang 
diunggulkan DPW, tapi DPW belum memutus-
kan. Mudah-mudahan mekanisme tidak terlalu 
lama untuk diselesaikan,” ujar Ketua Badan 
Pemenangan Pemilu DPW PPP Jabar Qomaru-
din Taher usai menggelar rapat koordinasi PPP, 
di kantor DPW Provinsi Jawa Barat, Bandung, 
Rabu (18/10).

  Menurutnya, sejauh ini mayoritas unsur DPW 
mendukung Uu baik sebagai calon gubernur 
maupun wakil gubernur. Keinginan yang sama 
juga disampaikan DPC PPP se-Jawa Barat yang 
kebanyakan menginginkan Uu sebagai calon 
gubernur. “Jadi hari ini kecenderungan memang 
mengarah ke Pak Uu,” jelas Taher.

 Menurutnya, dukungan kepada Bupati Tasik-
malaya ini memang bukan dadakan. Uu terbilang 
getol menjalin komunikasi baik dengan DPW 
maupun DPC, terlebih di DPW PPP Jabar, Uu 
menjabat sebagai wakil ketua.

 Maka tidak heran jika mayoritas unsur PPP di 
Jawa Barat mendukung Uu maju dalam ajang 
kontestasi politik tersebut. “Rumornya juga su-
dah keras. Ketum (Romahurmuziy) sudah setuju 
ke Pak Uu,” katanya.(atp/pojokbandung)

Ditolak, Partai Idaman Gugat ke Bawaslu dan DKPP
JAKARTA-- Partai Islam 

Damai Aman (Idaman) ba-
kal mengajukan gugatan ke 
Bawaslu RI, terkait dikem-
balikannya berkas pendaf-
taran oleh Komisi Pemilih-
an Umum (KPU).  Menurut 
Sekjen Partai Idaman Ram-
dansyah, pengajukan akan 
dilakukan hari ini (Kamis, 
19/10) diiringi tim kuasa 

hukum yang telah ditunjuk. 
"Kita akan mengajukan 
gugatan ke Bawaslu. Kita 
sudah siapkan tim kuasa 
hukum," ujarnya kepada 
wartawan. Idaman juga 
akan mengajak parpol lain 
untuk mengajukan gugatan. 
Ramdansyah mengatakan, 
partainya punya waktu tiga 
hari  untuk mengajukan 

sengketa atas keputusan 
KPU tersebut.

 "Untuk itu, dengan ini 
putusan KPU bisa kita gu-
gat," katanya. Ramdansyah 
mengaku optimis gugatan 
akan dipenuhi oleh Ba-
waslu. Terlebih, salah satu 
objek yang digugat adalah 
penggunaan Sistem Infor-
masi Partai Politik (Sipol) 

oleh KPU yang diwajibkan, 
padahal tidak diatur dalam 
UU 7/2017 tentang Pemilih-
an Umum.

 "Kan kita dikatakan tidak 
bisa daftar, ada kurang se-
gala macam. Tapi dasarnya 
kan sipol yang wajib itu me-
nyebabkan kita tidak bisa 
atau gagal untuk upload 
atau apa," bebernya.

 Selain mengajukan gu-
gatan ke Bawaslu, pihaknya 
juga akan melaporkan ke 
Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu (DKPP) 
terkait penolakan KPU ter-
sebut. "Ini kan kita gugat 
putusannya. Jadi satu lagi 
kita juga ke DKPP lakukan," 
tegas Ramdansyah. (bon/
rmol)

DPP PPP Ogah Campuri DPC
Reni: Kami 

Tunggu Hasil 
DPC

SUKABUMI-- Pengajuan 
rekomendasi untuk usung-
an calon Walikota atau Wa-
kil Walikota Sukabumi dari 
DPC PPP Kota Sukabumi 
nampaknya belum sampai 
ke tingkat DPP PPP. Sampai 
saat ini calon usungan PPP 
di Pilwakot masih digojlok 
di tingkat daerah. "Reko-
mendasinya belum  dite-
rima, ya bisa secepatnya," 
kata Ketua Fraksi PPP DPR 

RI, Reni Marlinawati, usai 
menghadiri acara di Pen-
dopo Kabupaten Sukabu-
mi, kemarin (19/10)

  Informasi  mengenai 
Mulyono dikabarkan akan 
di usung oleh Masagi anta-

ra PPP dan PAN, Reni meng-
aku belum mengetahui dan 
memastikannya. Pasalnya, 
mekanisme usungan dan 
koalisi di partai berlambang 
kabah itu  memberikan ke-
lulasaan kepada DPC Kota 
Sukabumi. "Kota Sukabumi 
belum diputuskan calonnya 
siapa. Kita memberikan ke-
leluasaan penjaringan dan 
penetapan calon kepada 

DPC," ujarnya.
 Setelah itu, kata Reni baru 

DPP menetapkan calon 
yang akan diusung oleh 
PPP. Tentu saja penepatan 
terakhir itu dilihat dari sur-
vei popularitas dan elekta-
bilitas kandidat yang nanti 
akan maju. " Pak Mulyono 
bagus, Fahmi bagus dan 
yang lainnya sedang diga-
dang-gadangpun bagus," 
akunya.Namun untuk Kota 
Sukabumi, Reni mengi-
nginkan Walikota dan Wa-
kil Walikota yang visi dan 
misinya bisa menjadi Kota 
Sukabumi lebih maju dan 
menjungjung tinggi religi-

us. Apalagi saat ini sudah 
ada kawasan Geoprak yang 
menjadi objek wisata in-
ternasional, pemimpin ke-
depan harus bisa memper-
siapkan Kota Sukabumi ini 
sebagai kota penyanggah." 
Memang Geoprak itu di 
Kabupaten, tapi Kota Su-
kabumi penting sebagai 
penyangga seperti fasilitas 
hotel-hotel dan lainya, Ma-
kanya Kota Sukabumi bisa 
turut serta memajukan  da-
erah sekitarnya," ucap Reni.

 Sementara itu, ketua DPC 
PPP Kota Sukabumi, Ima 
Slamet mengaku masih 
melakukan pematangan 

calon usungan dan koali-
si di Pilwalkot nanti. Jadi 
ketika usulan dari DPC ke 
DPP itu tidak  ada lagi al-
ternatif-alternafil lain. " Kita 
matangkan dulu disini, apa 
yang kita temukan di bawah 
ini akan dikerucutkan tidak 
ada alternatif lain. Yang 
yahrus didukung adalah 
A, B dan C, jadi jelas DPP 
juga," ungkapnya.

 Hanya butuh satu langkag 
lagi kata Ima untuk menen-
tukan rekomendasi yang 
akan diberikan ke DPP. " 
Ada satu tahapan lagi yakni 
evaluasi akhir," pungkas-
nya. (bal)

Ketua DPRD Kolut Tewas 
Ditikam Istri Kedua

KENDARI - Polisi berhasil mengungkap 
kematian Ketua Dewan Perwakialan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kolaka Utara (Kolut), Sula-
wesi Tenggara H Musakkir Sarira pada Selasa 
(17/10) lalu.

 Dari hasil penyelidikan, Kapolres Kolaka 
Utara AKBP Bambang Satriawan menyimpul-
kan bahwa korban diduga tewas usai ditikam 
oleh istri kedua yang diinisialkan AEA di ru-
mah jabatan (rujab), Selasa (17/10).

 Kendari Pos (Radar Sukabumi Group), Ka-
mis (19/10) melaporkan, korban menderita 
luka sebelah kanan atas yang menganga aki-
bat luka tusukan benda tajam berupa pisau 
sedalam 4,1 cm.

 “Tersangka AEA diduga tikam tepat kena 
dibagian hati,” ucap Bambang, Kamis (19/10). 

 Atas luka yang dialami ketua DPC PDIP 
Kolut tersebut kehilangan darah sebanyak 
700 cc.

 Menurut Bambang tersangka yang tidak lain 
istri kedua Musakkir itu kini ditahan sambil 
dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui 
motif pelaku nekat menghabisi suaminya.

 Sebelumnya, berdasarkan informasi yang 
himpun terdapat luka menganga diduga aki-
bat tusukan di perut yang terus mengeluarkan 
darah saat dibawa ke rumah sakit. Musakkir 
mengalami masa kritis dan dirujuk ke BLUD 
Djafar Harun Kolut Selasa (17/10) sekitar 
pukul 11.00 wita. Namun, pihak rumah sakit 
menyerah tidak mampu menangani kondisi 
Musakkir hingga dirujuk ke RS Kolaka.Selama 
ditangani medis di Kolaka, Musakkir akhirnya 
meninggal dunia Rabu sore. (jpnn/rus)

KPU Bakal 
Lantik 3000 

PPK
BANDUNG-- Ketua KPU Pro-

vinsi Jawa Barat Yayat Hida-
yat mengungkapkan sedikitnya  
3.000 orang lebih anggota Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) 
siap dilantik oleh KPU tingkat 
kabupaten/kota pada 28 sampai 
30 Oktober 2017.  Nantinya 3000 
orang tersebut akan disebar 
sehingga setiap kecamatan di 
kabupaten/kota ada lima orang 
anggota Panitia Pemilihan Keca-
matan (PPK).

  "Ini merupakan proses ta-
hapan pelaksanaan Pemilihan 
Gubernur dan Wagub Jawa Barat 
2018-2023. Mulai tanggal 28 - 30 
Oktober KPU kabupaten/kota 
sudah bisa melantik jumlah 3.000 
anggota PPK se-Jawa Barat," 
kata Yayat, Kamis (19/10).  Usai 
melantik anggota PPK, lanjut 
dia, KPU tingkat kabupaten/kota 
nantinya akan melaksanakan 
seleksi untuk pemilihan anggota 
Panitia Pemungutan Suara (PPS). 
Ia berharap dapat menemukan 
orang-orang sesuai spesifikasi 
dan kualifikasi yang dibutuhkan. 
"Adapun kualifikasi dan spesi-
fikasi yang dibutuhkan untuk 
menjadi anggota PPS adalah usia 
minimal 17 tahun, lulusan SMA 
sederajat dan yang paling utama 
adalah memiliki pengalaman 
dalam kepemiluan," tandasnya. 
(nif )

PPP Lirik AHY untuk Posisi Cawagub
JAKARTA - Wakil Sekreta-

ris Jenderal Partai Persatuan 
Pembangunan (Wasekjen 
PPP) Ahmad Baidowi me-
ngatakan, partainya memi-
lih mendukung Khofifah 
Indar Parawansa ketim-
bang Saifullah Yusuf untuk 
Pemilihan Gubernur Jawa 
Timur (Pilgub Jatim) 2018. 
Menurut Baidowi, ada se-
deret alasan sehingga par-
tainya lebih sreg memilih 
mendukung menteri sosial 
itu untuk menjadi calon 
gubernur Jatim.Baidowi 
mengatakan, Khofi fah me-
nunjukkan keseriusannya 
dengan mendaftarkan diri 
secara langsung kepada De-
wan Pimpinan Pusat (DPP) 
PPP. Di sisi lain, Gus Ipul 

-panggilan akrab Saifullah 
Yusuf- sudah berpasangan 
dengan Bupati Banyuwangi 
Abdullah Azwar Anas dan 
akan maju melalui koalisi 
PDIP-PKB.

 “Gus Ipul juga mendaftar 
(lewat PPP, red). Tapi kalau 
melihat komunikasi politik 
terkini misalnya bagaimana 
Gus Ipul berpasangan de-
ngan Abdullah Azwar Anas, 
itu sudah tidak  melibatkan 
PPP,” kata Baidowi di ge-
dung DPR, Jakarta, Kamis 
(19/10). Karena itu Baido-
wi menegaskan, PPP tentu 
saja akan mengusung calon 
yang masih menbutuhkan 
rembukan dengan partai 
berlambang Kakbah itu. 
Karena itu Baidowi mengi-

ngatkan Dewan Pimpinan 
Wilayah (DPW) PPP Jatim 
agar benar-benar terlibat 
secara maksimal dalam pe-
nyusunan kekuatan koalisi 
termasuk dalam mencari 
calon wakil gubernur pen-
damping Khofi fah.

 Bahkan, kata Baidowi, 
dalam pandangan PPP ada 
dua fi gur yang bisa menjadi 
calon pendamping Khofi-
fah. Yakni Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) dan Ke-
tua DPW PPP Jatim Musya-
fa’ Nur. “Silakan dianalisis, 
kalau memungkinkan ayo. 
Kalau tidak memungkin-
kan lalu siapa?” katanya.
Menurut Baidowi, dua fi-
gur ini  mewakili kelompok 
Mataraman dan juga cukup 

populer. “Apalagi AHY, di 
Jawa Timur, daerah Mata-
raman lumayan (populer),” 
tegasnya.Dia mengatakan, 
kalau AHY berkenan tentu 
akan sangat menarik. Sebab, 
PPP berpandangan AHY la-
yak mendampingi Khofi fah. 
“Selain dari internal kami 
menyodorkan Musyafa’ Nur, 
kami juga ingin Mas AHY 
kalau beliau berkenan. 

Bisa dahsyat di daerah 
Mataraman,” yakin anggota 
Komisi II DPR itu.

Namun, dia belum tahu 
apakah AHY mau atau tidak. 

Sebab, ini juga baru pe-
nawaran. “Persoalan mau 
tidak mau ya itu kembali 
persoalan masing-masing,” 
tuntasnya.(boy/jpnn)

Anies Berpeluang Jadi Capres
Diusung Gerindra 

dan PKS
JAKARTA--Pengamat po-

litik dari Universitas Indone-
sia Ari Junaidi memprediksi, 
Partai Gerindra dan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
bakal kembali membentuk 
koalisi dengan menjagokan 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan sebagai calon 
presiden di Pilpres 2019 
mendatang. Peluang sema-
kin terbuka, jika nantinya 
elektabilitas Ketua Umum 
Partai Gerindra, Prabowo 
Subianto tidak dapat dike-
rek, sementara di sisi lain 

elektabilitas Anies terus me-
nanjak selama memimpin 
Jakarta. "Jadi saya kira paling 
tidak dua partai penyokong 
utama Anies di Pilgub Ja-
karta yakni Gerindra dan 
PKS akan menjadi donatur 
suara untuk Anies," ujar Ari 
kepada JPNN (Group Radar 
Sukabumi), Kamis (19/10).

 Meski demikian, perju-
angan Anies dan parpol-
-parpol tersebut kata Ari, 
tentunya tida akan mudah.

 Karena untuk terpilih 
menjadi orang nomor 1 
dan orang nomor 2 di ne-
geri ini tak cukup hanya 
bermodalkan pencitraan 

dan pernyataan-pernyataan 
kontroversial.

 Butuh langka konkret yang 
hasilnya bisa dilihat masyara-
kat secara nyata.

 "Nah, hal-hal tersebut saya 
kira kini ada di figur Joko 
Widodo yang juga sudah 
digadang-gadang maju kem-
bali sebagai calon presiden," 
pungkas Ari.

 Sementara itu, Wakil Ketua 
DPR Fahri Hamzah menilai 
Prabowo Subianto perlu se-
gera deklarasi untuk menjadi 
capres pada 2019. Tahun pol-
tik menjadi krusial apabila 
Prabowo ingin bertarung lagi 
dengan Joko Widodo (Joko-

wi). "Prabowo harusnya mu-
lai melakukan deklrasi secara 
terbuka, karena waktu sudah 
tidak terlalu lama (Pipres nan-
ti)," ujar Fahri Hamzah saat 
ditemui di Gedung DPR, Se-
nayan, Jakarta, Kamis (19/10).

 Menurut Fahri, Prabowo 
Subianto sangat cocok apabi-
la menjadi capres pada 2019. 
Bahkan para kader Partai 
Gerindra juga mendorong 
mantan Danjen Kopassus 
itu bisa maju lagi di Pilpres 
mendatang. "Prabowo salah 
satunya sangat layak karena 
dia memiliki partai terbesar 
(setelah PDIP, Golkar)," kata 
Fahri Hamzah.(gir/jpnn) 
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Pemimpin Harus 
Peduli Honorer

 MASYARAKAT Kota 
Sukabumi sangat berha-
rap dan bergantung pada 
Sosok calon Walikota 
dan Wakil Walikota 2018 
lebih peduli terhadap 
lingkungan pendidikan. 
Salah satunya dilontar-
kan oleh seorang tenaga 
honorer yang bekerja di 
lingkungan pendidikan. 
Selain peduli kepada sis-
tem pembelajaran, juga 
pemimpin juga harus 
peduli kepada pelaku 
dunia pendidikan, masih 

banyak tenaga honorer yang berpenghasilan ren-
dah tetapi jasa mereka sangat di butuhkan oleh 
setiap sekolah. "Untuk pemerintah kedepan bisa 
mengeleminir permasalahan ini agar para ho-
norer bisa hidup lebih sejahtera,tukasnya. (bal)

Sejarah Walikota Bisa 
Untungkan Sekda

SUKABUMI-- Sekretaris Daerah Kota 
Sukabumi, Hanafi e Zain akan menjadi 
salah satu Bakal Calon (Balon) yang 
beruntung jika dibandingkan dengan 
Balon lain, betapa tidak dengan sejarah 
pemimpin Kota Sukabumi, rata-ratanya 
mantan Sekda bisa menang di Pilkada 
membuat Hanafie punya amunisi 
semangat baru. Hal tesrebut dibe-
narkan oleh Sekretaris Dewan Syuro 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota 
Suakbumi, Usep Ubaedillah. Hanya 
saja menurutnya, hal itu dinilai oleh 
dirinya bukan menjadi tahayul belaka, 
tapi sudah menjadi fakta sejarah kepe-
mimpinan di Kota Sukabumi. "Kalau 
masih ada yang mengangap mitos, itu 
salah. Karena, faktanya masyarakat 
Kota Sukabumi memilih pemimpin 
yang bisa kerja. Coba saja ingat, dua 
kali kepemimpinan terakhir seorang 
Sekda dipercaya oleh masyarakat," 
ungkap Usep kepada Radar Sukabumi, 
Kemarin (18/10).

 Soalnya, lanjut Usep, masyarakat Kota 
Sukabumi serta dirinya menilai, sosok 
Sekertaris Daerah memiliki peran yang 
pundamental dalam internal pemerin-

tahan serta dalam proses pelayanan ke-
pada masyarakat. Pasalnya, dari mulai 
perencaaan program, penganggaran 
serta perealisasian dilakukan oleh se-
orang Sekda. "Sosok Sekda ini sebagai 
koki dipemerintahan. Terutama, dalam 
rancangan program apapun yang ber-
kaitan dengan kepentingan masyarakat. 
Jadi, intinya masyarakat kota akan me-
milih pemimpin yang sudah bisa kerja, 
seperti Pak Hanafi e ya," katanya.

 Menanggapi hal itu, Balon Walikota 
Sukabumi, Hanafi e Zain yang juga Bos 
PNS itu, hanya tersenyum dalam me-
nyikapi mitos tersebut. Dirinya menilai, 
mitos tersebut lebih menitik beratkan 
seorang Sekda itu sudah tentu bisa 
bekerja jika menjadi orang nomor satu 
di Kota Sukabumi. "Mungkin kesana 
arahnya ya. Tapi, bagaimanapun itu, 
kita wajib berihtiar dan sisanya kita 
serahkan kepada Allah SWT," ungkap 
Hanafi e.

 Apalagi, lanjut Hanafi e, dari setiap 
proses dan tahapan Pilwalkot yang akan 
dihelat tahun 2018 itu, sepenuhnya di-
rinya menyerahkan kepada masyarakat 
Kota Sukabumi. 

Pasalnya, masyarakat yang akan me-
mutuskan siapa yang bisa bekerja untuk 
membawa Kota Sukabumi kedepan. 
Saat ini, dirinya masih terkonsentrasi 
untuk melayani masyarakat sesuai 
jabatannya itu. "Saya rasa, masyara-
kat kita (Kota, red) sudah pintar ya. 
Karena, bagaimanapun kota kita 
ini harus dipimpin oleh pemimpin 
yang diinginkan oleh masyarakat, 
saya serahkan kepada masyara-
kat," terangnya.

 Untuk rencana pencalonan-
nya di PDI Perjuangan, lanjut 
Hanafi e, saat ini dirinya sedang 
menunggu kebijakan DPP 
partai yang berlambang mon-
cong putih tersebut. Pasalnya, 
dirinya menyerahkan sepe-
nuhnya kepada partai yang 
berencana mengusung diri-
nya di Pilwalkot 2018 nanti.

"Saya serahkan semua-
nya kepada partai. Kalau 
diamanahi, saya siap untuk 
berihtiar dan mewujudkan 
harapan masyarakat Kota 
Sukabumi," katanya. (Cr5/t)

Andri Siap 
Ciptakan Pelaku Usaha 
SUKABUMI-- Bakal calon (Ba-

lon) Walikota dan Wakil Walikota 
Sukabumi mendatang tentunya 
harus memiliki konsep dan visi 
misi yang jelas untuk membangun 
Kota Sukabumi.Dengan bekal 
konsep matang yang dibuat dari 
jauh hari, pertanda bahwa sosok 
pemimpin itu memiliki tekad yang 
kuat untuk memajukan Kota Su-
kabumi. Seperti halnya dilakukan 
oleh Balon Wakil Walikota Sukabu-
mi, Andri Hamami. 

  Dirinya sudah membuat konsep 
untuk melahirkan pelaku-pelaku 
usaha di Kota Sukabumi dan itu se-
mua sudah terkonsep dengan ma-
tang. "Ia memang itu merupakan 
salah satu program saya jika nanti 
terpilih menjadi pemimpin di Kota 
Sukabumi," ujar Andri Hamami 
kepada koran ini, kemarin (19/10).

 Menurutnya dengan munculnya 
pelaku-pelaku usaha di Kota Su-
kabumi tentunya akan berimbas 
kepada kemajuan masyarakat 
sejahtera. Makanya dirinya akan 
mencoba untuk menumbuhkan 
semangat kepada masyarakat 
untuk menjadi pelaku Usaha Kecil 
Menangah (UKM)." Sudah saatnya 
masyarakat Kota Sukabumi untuk 
tidak menjadi pekerja atau pega-
wai saja tapi bisa menjadi pelaku 
usaha,"ujarnya.

 Potensi di Kota Sukabumi sen-
diri, kata Andri sangatlah besar. 
Lantaran, Kota dan Kabupaten 
Sukabumi ini merupakan pasar 
bagi para pelaku UKM. "Potensi 
pasarnya sangat besar, makanya 
untuk melahirkan pelaku UKM itu 
sangat memungkinkan," jelasnya.

 Bahkan Andri bukan hanya 
berbicara teori saja, rencananya 
orang yang juga sebagai Adik Bu-
pati Sukabumi itu nantinya akan 
membuat konsep pembelajaran 
bagi anak-anak muda dikisaran 
usia 15 sampai dengan 30 tahun. 
Juga akan dberikan sedikit permo-

dalan untuk merangsang mereka 
menjadi pelaku UKM. "Berbagai 
macam potensi sangat menunjang 
lahirnya pelaku-pelaku usaha baru 
dibidang UKM. Sebelum terjun 
langsung, mereka akan dibekali 
teori dan praktek. dengan men-
datangi dan melihat langsung 
kegiatan ekonomi mikro.Seperti 
pembikinan kue basah atau pabrik 
oncom, petani jamur dan lainnya," 
ungkapnya.

 Mengenai permodalan lainnya, 
bukan lah menjadi masalah yang 
krusial.  Banyak lembaga pem-
biayaan konvensional maupun 
syariah yang konsen terhadap 
UKM baik lewat KUR maupun 
kredit usaha mikro lainya. "Nanti 
kita akan buka agar permodalan 
itu dimudahkan. Terpenting dalam 
usaha itu jangan dulu mengeluh 
sebelum berbuat," pungkasnya. 
(bal)

Istri Pak Muslikh 
Masih Bersih

SUKABUMI - Istri mantan Walikota Sukabu-
mi Isye Muslikh Abdussyukur sempat di klaim 
mendukung salah satu Bakal Calon (balon) 
yang akan maju di Pilwalkot mendatang. Mes-
kipun, sempat beredar foto dirinya bersama 
salah satu relawan calon walikota.

 Menanggapi foto tersebut, Ieye membeber-
kan peristiwa terjadi saat ia tengah berada di 
dalam rumah makan di kawasan Jalan Lingkar 
Selatan, Kota Sukabumi, dua hari lalu.

  Kala itu, perempuan yang sempat disebut 
sebagai ibu daerah ini tengah menikmati 
makanan kesukaannya sambil mengenang 
beberapa penggalan kisah hidupnya yang 
harmonis bersama sang suami di rumah 
makan tersebut. “Secara khusus saya belum 
menjatuhkan dukungan kepada siapapun, ka-
rena waktunya masih lama dan calonnya juga 
belum jelas,” tegas Isye Muslikh Abdussyukur.

 Sementara salah satu putra Isye Muslikh 
Abdussukur, D.S Kaka menambahkan saat itu 
tiba-tiba, segerombolan orang mendatangi 
merea dan langsung meminta dirinya berfoto 
bersama. “Karena permintaan seperti itu ter-
bilang lumrah, terlebih lagi ibu saya pernah 
menjadi seorang isteri kepala daerah, jadi 
beliau langsung memenuhi permintaan untuk 
foto bersama tersebut,” tutur 

 Namun disela-sela foto bersama tersebut, 
salah satu dari mereka menyodorkan spanduk 
bergambar salah satu calon walikota Sukabu-
mi. Masih dalam kondisi yang serba maklum, 
Isye pun menerima spanduk yang disodorkan 
kepadanya. “Tidak berselang lama, kemudian 
diketahui bahwa poto bersama itu tersebar di 
media sosial. Bahkan dalam sekejap menjadi 
viral, bahkan sempat dipublikasikan salah 
satu media. Seolah-olah, dalam poto itu ibu 
memberikan dukungan kepada salah satu 
kandidat,” beber Kaka.

  Ia mengaku, kondisi keluarga saat ini belum 
menunjukan sikap politik untuk mendukung 
siapa calon Walikota Sukabumi. Sebab, ke-
luarga belum berpikir untuk memberikan 
dukungan kepada siapapun. “Kalau pun ada 
dukungan, nanti calonnya sudah berpasangan 
resmi. Karena ibu memiliki hak pemilihan 
sebagai warga Kota Sukabumi,” akunya.

  Untuk langkah yang akan dilakukan, pi-
haknya tidak akan mengambil jalur hukum. 
Namun masih menunggu itikad baik yang 
bersangkutan. “Kalau pun tidak punya itikad 
baik, saya fikir merugikan kandidat yang didu-
kung. Saya juga menghimbau jangan merusak 
keluarga kami,” imbuhnya.(why)

Relawan Resmi Mulai 
Bermanuver

SUKABUMI-- Relawan Sukabu-
mi Mendukung Fahmi (Resmi) 
menyatakan kesiapannya meme-
nangkan balon pertahana Wakil 
Walikota Sukabumi, Achmad Fah-
mi Menjadi Walikota Sukabumi 
pada Periode 2017-2023 menda-
tang. Saat ini, resmi terus berma-
nuver ditengah-tengah masyarakat 
untuk memuluskan jagoannya 
menjadi orang nomor satu di kota 
polisi ini. Bahkan, dirinya meng-
klaim telah melakukan pendataan 
dukungan untuk Bakal Calon (Ba-
lon) yang dinilainya laik memim-
pin Kota Sukabumi kedepan itu. 
"Kemarin, kita sibuk menyusun 
kepengurusan dari tingkat Keca-
matan sampai RW. Sekarang kita 
sudah bekerja untuk Kang Fahmi 
karena koordinasi secara setruktu-
ral kita sudah jalan," ungkap Ketua 
Relawa Sukabumi Mendukung 
Fahmi (Resmi) Menjadi Walikota 
Sukabumi Periode 2017-2023, Rudi 

Suharya kepa-
d a  R a d a r 

Sukabumi, 
Kemar in 
(19/10).

 L e b i h 
L a n j u t 
R u d y 
m e n j e -

l a s k a n , 
o r a n g 

yang lebih 
akrab disapa 

Cek Endo itu 
m e n g a ku , 

k i n e r j a 
y a n g 

d i -
la-

kukan oleh jajarannya itu, sudah 
pada tahapan pendataan masya-
rakat yang sudah mendukung Ba-
lon yang saat ini masih menjabat 
sebagai Wakil Walikota Sukabumi. 
Lantaran, hal itu dilakukan oleh di-
rinya untuk memetakan dukungan 
masyarakat diluar partai keadilan 
sejahtera (PKS). "Soalnya, teget 
kita pendukung di setiap ke Rela-
Wan itu solid. Karena, kita punya 
tergetan suara yang akan disum-
bangkan ke Kang Fahmi itu cukup 
besar," terangnya.

 Untuk target suara yang bakal 
didulang Resmi, kata Endo, di-
rinya sesumbar mampu untuk 
memberikan suara sebanyak 10 
ribu di setiap Kecamatan yang ada 
di Kota Sukabumi. Menurutnya, 
stuktur Resmi yang sudah diben-
tuk oleh dirinya itu sangat solid 
untuk memenang kader terbaik 
PKS Kota Sukabumi itu. "Tidak ada 
kata tidak mungkin. Karena, resmi 
sangat solid ko dan sudah bekerja. 
Jadi, terget kita sedikitnya akan 
menyumbangkan sekitar 70 ribu 
suara untuk Kang Fahmi. Setiap ke-
camatan itu 10 ribu dan pengurus 
Resmi sudah siap," katanya.

 Apalagi lanjut Endo, keberadaan 
dan sepak terjang Wakil Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi yang 
didukungnnya itu, sudah dikenal 
oleh masyarakat dari semua ka-
langan. 

Terutama dikangan muda dan 
komunitas di kota santri ini. "Jadi, 
tidak sulit mengenalkan Kang Fah-
mi karena semuanya sudah kenal. 
Tinggal, kita sampaikan visi dan 
misi kang Fahmi yang menitik be-
ratkan kepada kepemimpinan yang 
berkelanjutan untuk kemajuan 
Kota Sukabumi. 

Itu sangat sejalan dengan cita-
-cita Resmi yang mengharapkan 
program Sukabumi berkelanjut-
an dari segala bidang," ujarnya. 
(Cr5/t)

Gabung PDI-PKB, Masagi Minta 'Syarat'
SUKABUMI-- Jika tidak ada 

halang melintang. Koalisi Ma-
syarakat membangun Kota 
Sukabumi antara PPP dan 
PAN Kota Sukabumi atau yang 
dinamakan Masagi bisa saja 
bergabung dengan Koalisi 
Gotong Royong antara PKB 
dan PDI Perjuangan. Hanya 
saja, sebelum hal itu terjadi. 
Koalisi Masagi terlebih dahulu 
akan memberikan syarat kepa-

da koalisi gonong royong jika 
diminta bergabung. 

 Syarat tersebut adalah, jika 
resmi bergabung, penentuan 
FI dan F2 dari maisng-masing 
jagoan yang bakal di usung 
di Pilwalkot 2018 nanti harus 
ditentukan dari hasil survei.

"Ia, kalau penentuannya itu 
(survei, red) dan kedua belah 
pihak tidak memakai ego, bisa 
saja kita (Masagi, red) berga-

bung dengan koalisi gotong 
royong," ungkap Ketua DPD 
PAN Kota Sukabumi, Faisal 
Anwar Bagindo kepada Radar 
Sukabumi, Kamis (19/10).

  Untuk peluangnya, lanjut 
Faisal, segala sesuatu mungkin 
saja terjadi. Termasuk adanya 
koalisi gemuk di Pilwalkot nan-
ti antara Masagi dengan koalisi 
gotong royong. Bahkan, dirinya 
memprediksi sekitar 50 persen 

hal itu dapat terjadi.
"Peluangnya 50-50 antara 

bisa dan tidak bisa. Bisanya, 
jika kedua belah pihak duduk 
bersama dan tidak menguta-
makan ego siapa yang harus F1 
dan F2. Tapi, mengutamakan 
hasil survei penentuannya," 
katanya. Mengenai komunikasi 
politik yang dibangun dengan 
koalisi gotong royong, lanjut 
Faisal, dirinya sudah melaku-

kannya sebelum deklarasi ko-
alisi gotong royong dilakukan. 
Hanya saja menurutnya, secara 
kelembagaan dengan PDI Per-
juangan belum dilakukan oleh 
dirinya tentang penjajakan 
koalisi gemuk.

"Kalau dengan PKB, kita per-
nah berkomunikasi politik. 
Sama PDI Perjuangan, secara 
kelembagaan belum," ujarnya. 
(cr5/d)

Isye Muslikh Abdussyukur

Hanafi e Zain

Andri Hamami
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BKPM: Investor Frustrasi

Cemerlang 
di Tangan Amran

IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

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

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

FLORIS

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

CHEN’S FLORIST, Terima 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 
Cikukulu No 72 Sukabumi Tlp. ( 
0266 ) 227456 Jl. Raya cisolok 
Palabuhanratu (RS-s/d 30 Oktober)

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

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

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

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

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F -4771 -UW  AN.DEDI 
HARPIANSYAH 

KULINER

CAH SOLO Ayam bakar dan 
ikan bakar “bukan sekedar ayam 

dibakar” Tlp. 0266 -7031031 Smi 
(RS-s/d 30 Oktober) 
WARUNG MKN BEBEK JONTOR, 
jontornya bikin keSOHOOORR 
!! Jl. Selabintana Km.3 Smi. 
085624101595 (RS-s/d 30 Ok-
tober)

KURSUS

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

LOWONGAN 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 

DICARI MONTIR MOBIL HUBUN-
GI BENGKEL SINAR MAJU DI 
JLN RAYA SUKARAJA NO.78 
TLP:0852 8082 1751

OPTIKAL 

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

OTOMOTIF

DEALER LARIS II Jual Beli Mobil 
Bekas (Second), Jl Sekarwangi 
Cibadak (RS-s/d 30 Oktober)

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

TOKO KOMPUTER

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

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

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

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

Paket iklan baris mingguan 
DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  3x Tayang Bonus 1x tayang3x Tayang Bonus 1x tayang

6x Tayang Bonus 2x tayang6x Tayang Bonus 2x tayang
10x Tayang Bonus 3x tayang10x Tayang Bonus 3x tayang
15x Tayang Bonus 4x tayang15x Tayang Bonus 4x tayang
30x Tayang Bonus 1 Minggu30x Tayang Bonus 1 Minggu

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

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

PPRROOMMOO
BULAN OKTOBERBULAN OKTOBER

JAKARTA - Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) men-
gaku, banyak investor yang frus-
trasi menanamkan modalnya di 
Indonesia. Penyebabnya, proses 
perizinan untuk menanamkan 
modal di Indonesia masih sangat 
lama dan berbelit.

Kepala BKPM Th omas Trikasih 
Lembong memaparkan, deregu-
lasi, pajak, isu tenaga kerja, dan 
infrastruktur membuat investor 
frustrasi. “Menjalankan usaha 
di Indonesia, frustrasinya masih 
lebih banyak dibanding di negara 
lain,” ujarnya saat Konferensi Pers 
3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK 
di Jakarta.  Menurut dia, aparatur 
negara di Indonesia lebih senang 
mengatur apa yang seharusnya 
tidak perlu diatur. Setidaknya 
ada lebih dari 43 ribu peraturan 
di seluruh sektor industri yang 
harus dilalui investor, bila ingin 
menanamkan modal di Indonesia.

“Kita sudah lama tidak menjadi 

negara hukum, tapi negara aturan. 
Harusnya realistis mengatur yang 
perlu diatur, jangan buang-buang 
waktu buat itu,” tegas Lembong.

Ia mengungkapkan, persoalan 
data dan koordinasi antar Ke-
menterian/Lembaga dan Pemer-
intah Daerah (pemda) juga kerap 
dikeluhkan investor. “Izin banyak, 
tapi tidak ada isi, hanya formalitas 
sehingga jadi sering menghambat. 
Termasuk data dan koordinasi 
yang sering bikin frustrasi inves-
tor,”  ungkapnya.

BKPM berjanji akan terus melan-
jutkan reformasi, karena masih 
banyak sekali pekerjaan rumah 
yang harus diselesaikan. Antara 
lain, layanan, izin investasi tiga 
jam di Perizinan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) Pusat, Kemudahan 
Investasi Langsung Konstruksi 
(KLIK), dan percepatan proses 
pabeanan impor barang modal. 

“Ada juga layanan izin investasi 
khusus untuk sektor Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM), 
digital signature untuk izin prinsip, 
dan data sharing untuk memper-
cepat perizinan Kementerian,” 
ungkapnya.

Sementara soal realisasi investa-
si, BKPM mencatat kenaikan se-
tiap tahunnya. Realisasi investasi 
pada 2015 sebesar Rp 545 triliun 
atau naik dibandingkan tahun 
2014 Rp 463 triliun. Kenaikan re-
alisasi investasi juga terjadi di 2016 
sebesar Rp 613 triliun. Di 2017 
ditargetkan investasi mencapai 
Rp 678,8 triliun dengan realisasi 
per semester I-2017 mencapai Rp 
336,7 triliun atau naik 12,9 persen 
dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu. “Ini investasi tahunan 
dana mengalir dari investor inter-
nasional maupun domestik,” kata 
Lembong. 

Lembong menambahkan, saat 
ini Indonesia sudah menjadi 
salah satu negara dengan tujuan 
investasi empat besar di bawah 

Amerika Serikat (AS), China, dan 
India. Sebelumnya pada 2014-
2016 Indonesia berada di posisi 
delapan. 

Hal tersebut diamini oleh Ketua 
Umum Asosiasi Pengu saha In-
donesia (Apindo) Hariyadi Su-
kamdani. Menurut dia, banyak 
investor yang frustasi dengan 
proses perizinan di Indonesia 
yang panjang dan berbelit. Aki-
batnya, banyak investor yang 
berpikir ulang untuk mena-
namkan modal di dalam negeri. 
“Khususnya untuk investasi 
yang memerlukan izin khusus,” 
ujarnya, kemarin.

Kondisi ini sangat bertentan-
gan dengan keinginan Pres-
iden Jokowi yang ingin menarik 
investor sebanyak-banyaknya 
ke Indonesia. “Untuk menarik 
investor menanamkan modal-
nya, mereka harusnya dimanja. 
Bukan justru dipersulit,” tegas 
Hariyadi.(rmol)

FT:NET
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JAKARTA - Langkah berani Menteri 
Pertanian Andi Amran Sulaiman 
melalui kebijakan dan program tero-
bosan mewujudkan kedaulatan pan-
gan, kembali memberikan kejutan 
manis. Bukan mengenai melimpahn-
ya produksi dan harga pangan stabil, 
tetapi tekad untuk ekspor tercapai, 
bahkan peningkatanya cemerlang 
sehingga Indonesia menjadi negara 
pengekspor pangan.

Faktanya, berdasarkan rilis Badan 
Pusat Statistik (BPS) pada 16 Ok-
tober 2017 menyebutkan ekspor 
hasil pertanian September 2017 naik 
18,35 persen. Tak sekedar itu, nilai 
ekspor hasil pertanian ini lebih tinggi 
dibanding industri pengolahan yang 
hanya 14,51 persen.

Kemudian sepanjang Agustus 
hingga Oktober 2017, Amran telah 
mengekspor bawang merah sampai 
empat kali. Pertama, ekspor bawang 
merah dari Brebes, Jawa Tengah, 
18 Agustus, sebanyak 500 ton dari 
target 5.600 ton ke Th ailand. Kedua, 
ekspor dari Surabaya, Jawa Timur 
pada 28 Agustus, sebanyak 247,5 ton 
ke Singapura. Ketiga, peluncuran 
ekspor di Pos Lintas Batas Negara 
(PLBN) Motamasin, Malaka, Nusa 
Tenggara Timur (NTT), 12 Oktober 
2017, ke Timor Leste sebanyak 30 ton 
dari target 200 ton. Terakhir, ekspor 
sebanyak 45 ton dari rencana 180 ton 
ke Vietnam dari Enrekang, Sulawesi 
Selatan. Badan Karantina Kementan 
pun mencatat, bahwa ekspor bawang 
merah dari pintu pengeluaran di 
Cirebon, Jabar, per 29 Juli hingga 11 
Oktober 2017 mencapai 1.151 ton 
dengan tujuan Th ailand, Malaysia, 
Vietnam, dan Singapura. Sedangkan 
dari pintu keluar Tanjung Perak 
Surabaya, Jatim, sebanyak 1.731 ton 
dengan tujuan Malaysia, Th ailand, 
Singapura, dan Vietnam.

Pada Februari 2017 lalu pun, Amran 
telah membuat sejarah baru yang 
sebelumnya tidak pernah dicapai 
Indonesia, yakni ekspor beras di 

Merauke ke Papua Nugini. Perlu juga 
dicatat, Di tahun lalu, September 
2016, Menteri Amran telah mengek-
spor beras organik di Tasik, Jabar ke 
Belgia dengan harga Rp 70 ribu per kg. 
Alhasil, tak heran berdasarkan Angka 
Sementara BPS, neraca perdagangan 
sektor pertanian (komoditas segar 
dan olahan) bulan Januari hingga 
Septermber 2017 suplus. Lihat saja, 
nilai ekspor komoditas pertanian 
mencapai USD 24,84 miliar, sedan-
gkan nilai impor hanya USD 12,57 
miliar. Artinya didapat surplus USD 
12,26 miliar. Surplusnya ini naik tajam 
212,52 persen dibandingkan periode 
yang sama di tahun 2016 yang hanya 
surplus USD 3,92 miliar.

Harus diakui, capaian ini semakin 
menguatkan bahwa kebijakan per-
tanian Menteri Amran benar-benar 
sebagai lokomotif pengejewantahan 
Nawacita pemerintahan Jokowi-JK. 
Pertama, mewujudkan kemandirian 
ekonomi dengan menggerakkan sek-
tor-sektor strategis ekonomi domes-
tik. Kedua, membangun Indonesia 
dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka negara kesatuan.

“Oleh karena itu, program terobo-
san dan langkah berani Amran, patut 
dikatakan memberikan hasil yang ce-
merlang. Sebab, melalui peningkatan 
ekspor pangan telah menciptakan 
kemakmuran, kesejahteraan dan 
negara Indonesia yang berdaulat. 
Pangan impor dan kemiskinan sudah 
makin berkurang,” ujar Kepala Pusat 
Data dan Sistem Informasi, Kement-
erian Pertanian Suwandi.

Namun untuk mewujudkan 
semua ini, pemerintah harus serius 
guna percepatan pengoptimalan 
potensi pertanian di wilayah per-
batasan, membangunkan lahan 
tidur dan lahan rawa. Karena itu, 
pemerintah pusat, daerah, BUMN 
dan swasta harus bersinergi agar 
pemanfaatan lahan untuk pangan 
dapat diwujudkan.(jpnn)

PERTANIAN: 
Presiden 
Joko Widodo 
dan Menteri 
Pertanian 
Andi Amran 
Sulaiman 
mengecek padi 
unggulan.

FT:FAJAR
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Karena Staminanya Bagus
Sering Masuk Anginnya Teratasi 

Lelaki 47 tahun ini cukup tangguh juga. Kenapa? Ketika menjelang usia yang ke 
43 tahun, barulah ia diserang kerap masuk angin dan gampang lelah. Itu berarti 
baru sekitar empat tahunan ayah empat anak ini diganggu penyakit yang menurutnya 
membuat masalah itu. Mengapa? Karena profesinya sebagai pedagang membutuhkan 
stamina yang baik. “Kalau masuk angin terus, bagaimana saya bisa dagang dengan 
benar. Saya keliling jualan setiap hari sekitar 70-100 KM,” ungkapnya saat ditemui 
21 Februari 2017 lalu. Lantas, ke dokterkah pedagang obat herbal ini? Sayang, 
lelaki bernama Rudi Hartono ini tak mengatakannya. Kalau obat warung? Tidak 
juga. Lalu, tak ada yang lain? Juga tidak. Wah-wah, aneh. Mengeluh tapi kok, tak 
diobati. Kumahaieu? Namun, itu dulu. Kini, tepatnya tiga bulan lalu, hal itu dikeluhkan 
ke seorang teman, lalu ia disarankan minum MADU BIMA 99 untuk mengatasi 
penyakitnya. Warga Kampung Gandrung RT 022 RW 005, Desa Cintaraja, Kecamatan 

Singparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ini tertarik dengan manfaat madu hitam itu. Lalu, ia langsung 
minum 2x sehari hingga sekarang. Kini, apa hasilnya? “Stamina bagus. Badan terasa ringan. Vitalitas oke. Dan 
sering masuk angin pun jadi hilang,” ungkap lelaki yang membuka depo jamu di rumahnya ini. 

Mengonsumsi madu untuk membuat badan bugar dan bebas dari penyakit sudah dilakukan orang sejak dulu. 
Di Jepang, masyarakatnya membiasakan diri minum madu tiap malam agar esoknya bisa bangun tidur dalam 
keadaan bugar. Adakah dasar yang menyatakan minum madu itu bagus bagi kesehatan? Selain sejumlah penelitian 
ilmiah, kitab suci agama-agama besar menyebutkannya. {1} Al-Quran (An-Nahl: 69) menyatakan, ”Keluarlah 
dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandung penawar bagi manusia 
dari berbagai macam penyakit.” {2} Injil (Amsal 24: 13) menyatakan, ”Anakku, makanlah madu, karena itu baik.” 
{3} Weda Arthavaveda (II.3.1)  menyatakan, “Minumlah Ghee, madu, dan susu karena baik untuk kesehatan.” {4} 
Tripitaka (Vinaya Pitaka [Mahavagga] VI.208.15:10) menyatakan, “Dalam ajaran Buddha ada 5 macam obat yang 
dikonsumsi para bhikku setelah mereka makan siang, salah satunya madu. Selama 3 bulan para bhikku dan 
bhikkuni tak mengonsumsi apa-apa kecuali madu.” Nah, kalau kitab suci yang menyatakannya, apakah kita masih 
berhak untuk menyangsikannya?

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.

RUDI HARTONORUDI HARTONO

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

diarak warga sejauh ±2000 
meter dan menuju lapangan 
SDN Ciseupan. Sedikitnya, 
500 warga dari 5 ke-RT-an 
yang terdiri anak-anak, de-
wasa, dan orang tua tumpah 
ruah dalam acara itu. 

“Seren Taun di Ciseupan 
itu unik, karena dari selu-
ruh kampung di Pulosari 
bahkan Kalapanunggal, 
cuma ada di  s ini .  Para 

pegiat seni di dusun ini 
pun banyak. Ini sebena-
rnya potensi besar tetapi 
belum digarap maksimal. 
Kami berharap pemerin-
tah daerah mau mengapr-
esiasi dan memperhatikan 
kami pada tahun-tahun 
mendatang,” ujar Wawan 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin.

 Dalam rangka menyam-
but Hari Pangan Sedunia, 
dan sebagai  salah satu 

bentuk kampanye ling-
kungan, Koperasi Amanah 
Madani bekerjasama den-
gan Social Conservation 
Indonesia, Stars Energy 
Geothermal Salak Ltd., 
dan SDN Ciseupan ikut 
m e ra m a i k a n  k e g i a t a n . 
Sebanyak 25 siswa-siswi 
sekolah dilibatkan lang-
sung dalam arak-arakan 
Seren Taun dengan ma-
sing-masing membawa 
bibit pohon.

 Sementara itu,  Ketua 
Koperasi Amanah Mada-
ni, Didin Sa’adillah men-
gungkapkan harapannya 
kepada masyarakat Cise-
upan untuk mendukung 
program lingkungan kop-
erasi yang sedang berjalan 
lewat pendampingan dari 
pihak SCI dan Stars En-
ergy. “Mohon doa dan du-
kungannya atas program 
ini,” pungkasnya singkat. 
(ren)

Warga Ciseupan Gelar Seren Taun

pada kasus  sebelumnya. 
Sehingga dari pengemban-
gan itu, tiga pelaku akh-
irnya bisa dibekuk. “Dari 
tangan pelaku kami berhasil 
mengamankan modul, satu 
kendaran roda empat dan 
peralatan yang diduga di-
gunakan untuk mencuri,” 
jelasnya.

 Dari pengakuan tersang-
ka, mereka telah melaku-
kan aksi serupa dilima lo-
kasi yang berbeda di Suka-
bumi. “Pelaku mengaku 
melakukan juga di Jalan 
S elabintana,  Kampung 
Panjalu, Jalan Syamsudin, 
di depan Supermall dan di 

Jalan Keramat Kampung 
Kopeng,” lanjutnya. 

 Atas perbuatannya, para 
pelaku dikenakan pasal 
tentang pencurian dengan 
pemberatan (Curat) yakni 
pasal 363 KUHP.  “Orang 
yang melakukan pencu-
rian dengan pemberatan 
(Curat) diancam dengan 
pidana penjara paling lama 
7 tahun. Hal ini tak lain 
karena selain memenuhi 
unsur-unsur pencurian bi-
asa dalam pasal 362 KUHP, 
juga disertai dengan hal 
yang memberatkan, yakni 
dilakukan dalam kondisi 
tertentu atau dengan cara 
ter tentu,”  pungkasnya. 
(cr15/t)

Tiga Pencuri ‘Digulung’ Polisi

FOTO: IST

REALIS: Tiga tersangka pencurian saat diamankan aparat kepolisian 
berikut dengan barangbukti.

“Jadi hanya lima bakal 
calon yang dinyatakan lu-
lusan verifikasi administra-
si. Dua bakal calon yang su-
dah mendaftar dinyatakan 
tidak bisa mengikuti pen-
calonan ketua DPD KNPI,” 
kata Ketua Seteering Com-
mitte (SC) Musyawarah 
Daerah Musda Pemuda/
KNPI XIV Kabupaten Suka-
bumi, Dede Isnandar usai 
penetapan dan pengambi-
lan nomor urut balon Ket-
ua DPD KNPI Kabupaten 
Sukabumi di Sekretariat 
DPD KNPI Kabupaten Suk-

abumi, Komplek Gelang-
gang Pemuda Cisaat, Kamis 
(19/9).

 Selain itu, lanjut Dede, Ah-
mad Jamaludin dan Ujang 
Zaenal Muttaqien juga pada 
saat pemeriksaan kesehatan 
dan test urine bebas narkoba 
di RSUD Sekarwangi Ciba-
dak pada Senin (14/9) lalu 
tidak hadir. “Selanjutnya 
sesuai tahapan, penetapan 
lima bakal calon menjadi 
calon ini nanti akan dilaku-
kan pada saat Musda tang-
gal 28 Oktober 2017 nanti,” 
pungkasnya. 

 Sementara itu, Panitia 
Musda Pemuda/KNPI Ka-

bupaten Sukabumi XIV su-
dah menetapkan lima bakal 
calon Ketua DPD KNPI Ka-
bupaten Sukabumi periode 
2017-2020, yang rencananya 
akan dilaksanakan di Hotel 
Pondok Asri Selabintana, 
Kecamatan Sukabumi pada 
28-29 Oktober 2017 men-
datang.

 Ketua Organizing Com-
mitte (OC) Musda Pemuda/
KNPI Kabupaten Sukabumi 
XIV, Ayi Surahman men-
gatakan, berdasarkan AD/
ART Bab V Pasal 21 Ayat 3 
dan berdasarkan Peraturan 
Organisasi (PO) Bab IX Pas-
al 24 Ayat 2 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pemilihan 
Ketua dan Formatur, me-
nyebutkan bahwa PK KNPI 
bisa merekomendasi lebih 
dari satu calon. “Tapi untuk 
OKP tidak bisa memberi-
kan rekomendasi dukun-
gan lebih dari satu bakal 
calon,” terang Ayi.

 Dari hasil verifikasi, di-
pastikan ada lima bakal 
calon yang akan bertarung 
memperebutkan kursni 
nomor satu DPD KNPI Ka-
bupaten Sukabumi. Mereka 
adalah Reggy Afriansyah, 
Kurniawan, Taufik Hidayat, 
Imammudin dan Deri Su-
sandi. (ren)

Dua Balon Ketua KNPI Gugur

tidak normal, keluargnya 
yang dibantu Bhabinkam-
tibmas Desa Karangtengah 
langsung membawanya ke 
rumah sakit.

 “Terasanya saat sudah di 
rumah, pusing dan mual. 
Itu setelah saya mencari 
bambu buat  keperluan 
pelaksanaan Pilkades,” 
ujar  A ip kepada Radar 
Sukabumi.

 Sementara itu, Bhabinka-

mtibmas Desa Karangten-
gah, Brigadir Sandi Praja 
menambahkan, dari hasil 
pemeriksaan tim medis, 
Abah Aip terkena patukan 
ular sanca. Kondisinya bila 
tidak segera dilarikan ke 
rumah sakit, dikhawatirkan 
akan memperparah kondisi 
kesehatannya. “Abah Aip 
ini seorang anggota Linmas 
dan tengah mengambil 
bambu untuk Pilkades. 
Kami yang menerima lapo-
ran dari anaknya, lang-

sung membawa korban ke 
rumah sakit,” timpal Sandi.

 B e r u n t u n g ,  l a n j u t 
Sandi,  Abah Aip segera 
mendapatkan penanga-
nan medis. Pasalnya, dari 
keterangan dokter,  bila 
telat  penanganan,  bisa 
ular akan memperparah 
kondisi Abah Aip dan ten-
tunya akan berakibat fatal. 
“Alhamdulillah tadi lang-
sung ditangani, sekarang 
sudah mulai membaik,” 
pungkasnya. (cr15/d)  

 penjualan sirip ikan pari.
 Pantauan Radar Suka-

bumi, Barbuk ganja dan 
Upal dimusnahkan dengan 
cara dibakar, obat ilegal 
dihancurkan dengan cam-
puran air, sabu diblender 
kemudian dibakar, bela-
san Senpi dan Sajam dipo-
tong menggunakan mesin 
pemotong kemudian di-
kubur dan sirip ikan pari 
dikubur. Pemusnahan ba-
rang bukti ini dihadiri dan 
disaksikan Wakil Bupati 
Sukabumi, Adjo Sardjono, 
Kepala BNNK Sukabumi, 
AKBP Yus Danial, Kasat 
Narkoba Polres Sukabumi, 

AKP Jajang Tardiana, per-
wakilan tokoh agama dan 
masyarakat.

 “Barang bukti ini ter-
diri dari sabu seberat 128 
gram dengan nilai Rp255 
juta lebih, ganja seberat 
32 kilogram senilai Rp112 
juta, 13 belas Senpi jenis 
cuplis dan belasan senjata 
tajam berbagai jenis, uang 
palsu Rp766 juta, obat ile-
gal sebanyak 220.945 butir 
senilai Rp400 juta dan sirip 
ikan pari,” ujar Kepala Ke-
jari Kabupaten Sukabumi, 
melalui Kasi Pidum, Yer-
iza Adhytia kepada Radar 
Sukabumi. 

 Sementara itu,  Wakil 
Bupati Sukabumi, Adjo 

Sarjono menambahkan, 
Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi berterimaka-
sih atas peran Kejaksaan, 
BNN dan Kepolisian yang 
telah melakukan berbagai 
upaya untuk mewujudkan 
Sukabumi yang aman, be-
bas dari penyalah gunaan 
narkoba. “Pemerintah dae-
rah sangat khawatir den-
gan peredaran narkoba di 
Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi dan akan betul-
betul melakukan berbagai 
upaya dalam mencegahn-
ya. Semoga ke depan, pere-
daran narkotika dan obat 
terlarang dapat dicegah 
bahkan mungkin dihilang-
kan,” pungkasnya. (cr15/t) 

Berbeda dengan Adsuki, 
Dede Setiawan yang ter-
catat sebagai siswa kelas XI 
salah satu SMK Swasta di 
Kecamatan Simpenan itu 
mengaku, korban perbua-
tan bejatnya tersebut masih 
berusia empat tahun. Entah 
setan mana yang merasukin-
ya, sehingga saat ia hendak 
mengambil obeng, ia tanpa 

belas kasihan menggagahi 
korban. “Saya hilaf pak. Saat 
ibunya berada di warung, 
saya disuruh mengambil 
obeng di rumahnya. Korban 
saat itu mengikuti saya. En-
tah kenapa, waktu di kamar 
tiba-tiba saya menggaga-
hinya,” pungkasnya.

 Akibat perbuatannya, kini 
keduanya terancam huku-
man penjara maksimal 15 ta-
hun penjara. Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) menjerat ked-
uanya dengan UU nomor 35 
tahun 2014 tentang peruba-
han atas UU nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan 
anak. “Pasal yang kami ter-
apkan yakni pasal 81 dan 
82 UU Perlindungan anak 
dengan ancaman maksimal 
15 tahun penjara,” singkat 
Kasi Pidum Kejaksaan Neg-
eri Kabupaten Sukabumi, 
Yeriza Adhytia. (Cr15/t)

Warga Pajampangan 
Dukung PT2PBPL

Dua Pria Cabul Terancam 
15 Tahun Penjara

Barbuk Rp1,5 Miliar 
Dimusnahkan

Persiapkan Pilkades, 
Abah Aip Dibisa Sanca

FOTO: IST 

DIOBATI: Abah Aip saat mendapatkan penanganan medis di BLUD RS Sekarwangi, kemarin. 

SUKABUMI - Warga Pa-
jampangan mendukung 
langkah Pemerintah Ka-
bupaten Sukabumi yang 
membentuk tim khusus 
Penanganan Terpadu Tam-
bang Pasir Besi dan Penam-
bangan Liar (PT2PBPL). 
Mereka berharap, persoa-
lan pertambangan yang tak 
berizin dan merusak ling-
kungan segera ditertibkan. 
“TIm ini harus benar-benar 
menertibkan perusahaan 
tambang yang tak berizin. 
Karena ini menyangkut den-
gan lingkungan,” ujar salah 
satu tokoh masyarakat Ke-
camatan Tegalbuled, Dede 
Surahman, kepada Radar 
Sukabumi saat dihubungi 
melalui saluran telepon, 
kemarin (19/10). 

 Menurut Dede, langkah-
langkah pengasawan yang 
sudah diatur sesuai keten-
tuan Surat Keputusan Bupati 
Sukabumi, menjadi awal 
perubahan bagi segenap 
masyarakat, terutama warga 

masyarakat yang berdekatan 
dengan perusahaan tam-
bang. “Mudah-mudahan 
saja ada dampak yang positif 
untuk warga masyarakat, 
kita percaya langkah pen-
gawasan yang intensif nanti-
nya akan membawa arus 
perubahan tanpa mengesa-
mpingkan peran masyarakat 
di dalamnya,” ungkanya. 

 Bahkan, kata Dede, per-
soalan tambang yang se-
lama ini banyak merugikan 
masyarakat terutama warga 
masyarakat yang dekat den-
gan lokasi pertambangan, 
harus menjadi bahan kajian 
tim pengawas agar diperha-
tikan. “Saya kira adanya tim 
pengawas nantinya harus 
memberi manfaat banyak 
bagi masyarakat, karena 
kalau buat pengusaha tam-
bang gak usah kita komen-
tari, siapa pun bisa menge-
tahui,” pintanya.

 Dikatakan Dede, Tegal-
buled sebagai lokasi per-
tambangan besi terbesar 

di Jawa Barat. Potensi ini 
dinilai mampu mendog-
krak perekonomian dengan 
pasir besi yang hasilkan. 
Namun, sejalan dengan 
hal tersebut, permasala-
ha n  ya n g  d i t i m b u l k a n 
baik menyangkut Amdal 
maupun pelanggaran soal 
aturan sepadan pantai pat-
ut menjadi perhatian tim 
pengawas nantinya. “Tim 
pengawas harus turun dan 
melihat beberapa kesala-
han yang ditimbulkan dari 
penambangan di Tegal-
buled, mudah-mudahan 
itu jadi bahan pertimban-
gan ke depannya,” akunya.

 Sementara itu, Kapolres 
Sukabumi, AKBP M Syah-
duddi mengatakan, dalam 
kinerjanya nanti, tim akan 
berusaha memberikan ha-
sil yang maksimal. Tanpa 
mengesampingkan objekti-
fi tas dan transparan dalam 
mengawasi kegiatan pert-
ambangan. Salah satunya 
terfokus di tambang pasir 

besi, dan seterusnya pada 
semua jenis pertamban-
gan di Kabuapten Suka-
bumi. “Kami ingin mem-
berikan hasil yang objek-
tif dan transparan terkait 
mekanisme kegiatan per-
tambangan. Supaya nanti, 
kegiatan pertambangan 
mampu beraktifitas tanpa 
mengesampingkan aturan 
yang sudah ditetapkan,” 
paparnya. 

 Pengawasan pertambangan 
sendiri, lanjut Syahduddi 
merujuk pada Surat Kepu-
tusan (SK) yang telah ditan-
datangi Bupati Sukabumi. 
Dalam SK tersebut, aktivitas 
pertambangan yang berdam-
pak menimbulkan kerusakan 
lingkungan didorong untuk 
segera dibenahi. 

“SK-nya sekarang sudah 
turun, kita sudah memiliki 
dasar untuk turun mengawasi 
dan melakukan audit terha-
dap perusahaan tambang 
yang dinilai bermasalah,” 
bebernya. (Cr10/t) 

FOTO: DOK RADAR SUKABUMI 

PERTAMBANGAN: Salah satu warga saat menunjukan salah satu perusahaan yang melakukan pertambangan.
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Dua Pria Cabul Terancam 
15 Tahun Penjara

FOTO: RENDI// RADAR SUKABUMI

MALU: Dua pelaku pencabulan anak di bawah umur saat berada disalah 
satu ruangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, kemarin.

CIBADAK - Dua pria ter-
tunduk malu di ruang Ke-
jaksaan Negeri Kabupaten 
Sukabumi. Mereka adalah 
tersangka kasus pencabu-
lan anak di bawah umur 
yang berkas perkaranya 
masuk tahap II.  Karena 
perbuatannya i tu,  pr ia 
berprilaku ‘bejat’ tersebut 

terancam hukuman paling 
lama 15 tahun penjara.

 Ke d u a  t e r s a n g k a  i t u 
a d a l a h  D e d e  S e t i awa n 
(18), warga Ciucing, RT 
01/03, Desa Cihaur, Keca-
matan Simpenan dan Ad-
suki (52), warga Kampung 
Tegalame, RT 07/02, Desa 
Buniwangi,  Kecamatan 

Surade.  Keduanya tega 
mencabuli anak yang ma-
sih di bawah umur.

 Ke p a d a  R a d a r  Su k a -
bumi,  kedua tersangka 
mengaku hilap melakukan 
perbuatan itu. Nafsu bi-
rahi yang tak terbendung, 
membuat keduanya gelap 
mata dan tega menggaga-

hi korban.
 Adsuki mengaku, per-

buatan cabul yang ia per-
buat itu dilakukan pada 
malam hari. Saat itu, ia 
memanfaatkan kondisi 
rumah yang sepi, karena 
orang tua korban telah 
tertidur lelap. 

“Korban usinya 16 ta-

hun, awalnya saya suruh 
mijit, tapi lama kelamaan 
nafsu saya muncul. Di situ 
saya rayu dia dan meng-
gaga h i n ya.  S e t e l a h  i t u 
memberinya uang sebesar 
Rp3 ribu,” akunya.

 

Barbuk Rp1,5 Miliar Dimusnahkan
DIMUSNAHKAN: 
Kejari Kabupaten Sukabumi saat 
memusnahkan Barbuk tindak 
pidana umum senilai Rp1,5 miliar 
di halaman Gedung Kejaksaan, 
Desa Karangtengah, Kecamatan 
Cibadak, kemarin (19/10).

CIBADAK - Barang buk-
ti (Barbuk) tindak pidana 
umum senilai Rp1,5 miliar 
dimusnahkan Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Suka-
bumi, di halaman Gedung 

Kejaksaan, Desa Karangten-
gah, Kecamatan Cibadak, 
kemarin (19/10). 

 Informasi yang dihimpun, 
seluruh barang bukti itu 
merupakan barang bukti 

dari 139 perkara pidana yang 
sudah memiliki putusan 
berkekuatan hukum tetap 
(inkracht), sejak 2014 hingga 
2017. Ada pun perkaranya 
ialah perkara sabu 24 kasus, 

ganja 85 kasus, Sajam dan 
Senpi 24 kasus, uang palsu 
(Upal) 3 kasus, 2 kasus obat 
golongan G dan 1 kasus 

Persiapkan Pilkades, 
Abah Aip Dibisa Sanca
CIBADAK - Perjuangan Abah 

Aip (65), warga Kampung Ben-
dalegok, RT 03/17, Desa Ka-
rangtengah, Kecamatan Cibadak 
dalam suksesi pemilihan kepala 
desa (Pilkades) laik diapresiasi. 
Pasalnya, saat ia mencari bambu 
untuk keperluan Pilkades, ular 
sanca mematuknya tanpa am-
pun. Akibatnya, pria berusia senja 

itu harus dilarikan ke IGD BLUD 
RS Sekarwangi, kemarin (19/10).

 Kepada Radar Sukabumi, Abah 
Aip mengaku baru menyadari 
digigit ular setelah tiba di rumah. 
Saat itu, ia merasa mual, sakit 
pada tangan dan ulu hati. Karena 
merasa kondisi kesehatannya 

Warga Ciseupan Gelar Seren Taun

FOTO: IST 

MERIAH: Ratusan warga saat bersiap-siap berebut hasil bumi di Kampung Ciseupan, Desa Pulosari, Kecamatan 
Kalapanunggal, belum lama ini.

K A L A PA N U N G G A L  - 
Warga Kampung Ciseupan, 
Desa Pulosari, Kecamatan 
Kalapanunggal menggelar 
acara Seren Taun selama 
dua hari, bertepatan dengan 
Hari Pangan Sedunia ke-37. 
Kegiatan ini sebagai bentuk 
upaya pelestarian budaya 
dan juga lingkungan.

 Informasi yang dihimpun, 
Seren Taun kali ini merupak-
an gelaran rutin ke-5 setiap 
tahun baru Islam. Berbagai 
atraksi seni budaya dan upa-
cara adat pun digelar selama 
kegiatan ini. Untuk meme-
riahkan kegiatan, berbagai 
persiapan pun dilakukan 
jauh-jauh hari, mulai dari 
komunikasi dengan pihak 
desa sampai anggota DPRD 
Kabupaten Sukabumi.

 Ketua Panitia Seren Taun 
Ciseupan, Wawan Cahya-
na Sunandar mengatakan, 
upacara Seren Taun kali 
ini diawali dengan tawasu-

lan antar warga dan para 
tetua kampung pada Senin 
(16/10) lalu. Kemudian, 
malamnya disambung hi-

buran berupa penampi-
lan seni sunda seperti tari 
jaipong dan pagelaran way-
ang golek dari kelompok 

GRK Sukabumi. Sementara 
pada Selasa (17/10), berb-
agai hasil panen dan ternak 

Dua Balon 
Ketua KNPI Gugur

CISAAT - Dua bakal calon (balon) Ketua 
DPD KNPI Kabupaten Sukabumi yakni Ah-
mad Jamaludin dan Ujang Zaenal Muttaqien 
dipastikan tidak bisa mengikuti perhelatan 
bursa Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi 
periode 2017-2020. Hal itu karena keduanya 
tidak bisa memenuhi persyaratan rekomen-
dasi dukungan atau usungan dari pengurus 
kecamatan (PK) KNPI dan organisasi kepe-
mudaan (OKP), sebagaimana disyaratkan 
dalam pencalonan, yakni tiga rekomendasi 
dari PK KNPI dan enam rekomendasi dari 
OKP. 

FOTO: RADAR SUKABUMI 

LOLOS: Lima Balon Ketua DPD KNPI Kabupaten 
Sukabumi yang lolos saat menunjukan nomor urutan 
Balon di Sekretariat DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, 
Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat, Kamis (19/9).

Tiga Pencuri 
‘Digulung’ Polisi

SUKABUMI- Tiga tersangka pencurian den-
gan pemberatan modul baseband tower milik 
salah satu provider digulung Polisi, pada 
Selasa (17/10) lalu. Dari tangan tersangka 
sedikitnya tujuh modul diamankan sebagai 
barang bukti.

 Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, 
pencurian dilakukan di Kampung Salabin-
tana Kulon, RT 06/02, Desa Sudajayagirang,  
Kecamatan Sukabumi. Pencurian dilakukan 
dengan cara memanjat pagar tower dan 
membukanya dengan obeng dan tang. 

 Ketiga pelaku yang diamankan itu ialah 
NF (24), warga Kampung Lio Pasanggrahan, 
RT 02/01, Kecamatan Cireunghas, Y (30) 
asal Kampung Lio Pasanggrahan, RT 02/01, 
Kecamatan Cireunghas dan FG (24), warga 
Kampung Pasirpanjang, RT 4/2,  Desa Kerta-
jaya Ciranjang, Kabupaten Cianjur. 

 Kabid Humas Polda Jabar, Kombespol 
Yusri Yunus mengatakan, terungkapnya 
kasus ini berawal dari laporan masyara-
kat dan hasil pengembangan kepolisian 
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