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Indeks Hari Ini 

Hastag #KantorAing Viral

Lensa Tangani 16 Kasus Asusila

“Sing emut, eta kantor rahayat 
digaji ge ku rahayat”

“Gusti nu agung, atuh meni teu 
garaduh moral pisan eta teh”

Buang ”Sampah” 
di Rumah Orang

SEJAK kecil, tiap orang pasti diajari untuk 
membuang sampah pada tempatnya. Ter-
masuk sampah number one dan number two 
alias buang air kecil dan besar. 

 BUANG...Baca Hal 4

 SITA...Baca Hal 4

 KARENA...Baca Hal 4

 ROTASI...Baca Hal 4

 Rp...Baca Hal 4

 ENAM...Baca Hal 4

Surabaya Sukses Lakukan Operasi Jantung Paling Sulit (Habis)

Karena Prof Ito Yakin Kemampuan Murid-muridnya
Salah satu tokoh penting dalam sejarah 

 operasi jantung di Indonesia adalah Prof 
Dr Med Puruhito dr SpB(K) TKV. Tetapi, 

siapa menyangka bahwa ahli bedah jantung 
RSUD dr Soetomo Surabaya itu juga pernah 

menjalani operasi jantung Bentall. Nama 
besarnya membuat banyak center jantung 
terkemuka di luar negeri menawarkan jasa 
untuk mengoperasi Prof Puruhito. Namun, 

yang  bersangkutan lebih memilih operasi di 
 Surabaya. Mengapa?

Laporan DWI WAHYUNINGSIH
TIDAK semua yang menjalani operasi jantung adalah 

orang yang menderita penyakit jantung. 

Rp19.8 M Disiapkan
SUKABUMI - Setiap perhelatan Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada), pemerintah harus merogoh APBD 
cukup besar agar pesta demokrasi tersebut bisa ber-
jalan lancar. Untuk tahun ini, biaya anggaran Pilkada 
Kota Sukabumi 2018 mencapai diangka Rp 19. 8 milliar. 

19 SEPTEMBER, 
PURWOKERTO
Polisi menggerebek satu 
rumah yang menjadi pabrik PCC. 
Peralatan produksi, bahan baku, dan pil yang sudah 
siap edar diamankan. PCC yang siap edar dikemas 
dalam dua drum. Bahan baku mencapai 9 drum. 
Selain PCC, diamankan pula 1 drum tablet Zenit. 

DIBIKIN DI JAWA,
DIJUAL HINGGA PAPUA

Pil koplo sudah tidak laku di Pulau Jawa. 
Karena itu, pemasarannya lebih banyak di luar 

Pulau Jawa, termasuk PCC. Beberapa kasus 
dan pengungkapan polisi menunjukkan hal itu.

12 SEPTEMBER, KENDARI

Puluhan remaja dilarikan ke rumah sakit karena 
kehilangan kesadaran dan mengamuk setelah 
minum PCC. Tiga orang meninggal, sedangkan 
lainnya harus mendapat perawatan intensif. 

15 SEPTEMBER, MAKASSAR

Polisi menyita 29.000 pil di Makassar. Dua 
orang ditetapkan sebagai tersangka dalam 
penggerebekan itu.

18 SEPTEMBER, PAPUA

Sebanyak 1.006 pil PCC diamankan di Papua. 
Kapolda Papua Irjen Boy Rafli menyebut 
pengungkapan itu berkat kerja sama dengan 
salah satu perusahaan ekspedisi. Mereka 
melapor ketika mendapati paket yang 
mencurigakan. Lebih dari seribu pil itu dikemas 
dalam 101 kantong plastik.

18 SEPTEMBER, CIMAHI

Polisi menggerebek satu gudang di Kelurahan 
Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota 
Cimahi, dan mendapati 4 ton bahan baku PCC. 
Bahan-bahan yang diamankan, antara lain, 
caffeine, trihex, dan tramadol.

19 SEPTEMBER, SURABAYA

Polisi mengamankan 1,2 juta pil 
PCC dari salah satu rumah 
di Surabaya. PCC itu diyakini 
akan dipasarkan di luar Pulau 
Jawa. Surabaya menjadi 
tempat transit 
sebelum pil-pil itu 
dibawa dengan 
menggunakan 
kapal laut 
menuju 
tempat 
tujuan. 

DISITA : Dua drim Pil PCC, satu drim pil zenit dan 9 drim bahan-bahan seberat 
4 ton disita Bareskrim Polri dan diangkut dari sebuah ruko yang dijadikan 
tempat produksi di Kelurahan Pabuaran, RT 2 RW 1 Kecamatan Purwokerto 
Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Sita Semua Aset 
Bandar PCC

Untuk Ganti Kerugian Korban 

JAKARTA— Nasib 
bandar besar tablet 
PCC (Paracetamol, 
Ca f f e i n  d a n  Ca -
risoprodol) habis. 
Langkah Direktorat 
Tindak Pidana Nar-
koba (Dittipid Nar-
koba)  Bareskr im 
menerapkan tindak 
pidana pencucian 
uang (TPPU) pada 
kasus tersebut mem-
buka peluang untuk 
memberikan ganti 
rugi pada para kor-
ban PCC. 

 Direktur Dittipid 
Narkoba Bareskrim 
Brigjen Eko Dani-
yanto menuturkan, 
semua aset milik 
bos besar bandar 
PCC seperti, lahan 
pabrik, rumah, hing-

MALANG: Kondisi Bunga Gusmiar 
Alwi (9) bocah perempuan asal 
Kampung Cisarua, RT 03/03, Desa 
Cisarua, Kecamatan Sukaraja, 
Kabupaten Sukabumi ini terpaksa di 
ikat karena mengalami penyakit aneh.

FOTO: IST 

Enam Tahun 
Diikat di Kursi

SUKABUMI - Enam tahun sudah Bunga Gus-
miar Alwi (9) bocah perempuan asal Kampung 
Cisarua, RT 03/03, Desa Cisarua, Kecamatan 
Sukaraja, Kabupaten Sukabumi tak beranjak dari 
kursi di rumahnya. 

ILUSTRASI: WAHYU KOKKANG/JAWA POS

Rotasi Tapi 
Harus 

Hati-hati
 BANGKOK - Satu kaki Tim 

nasional (Timnas) U-16 sejatinya 
sudah berada di putaran final 
Piala Asia U-16, 2018 mendatang. 
Ya, dengan sudah mengantongi 
tiga kemenangan, tim berjuluk 
Garuda Asia itu hanya butuh 

SUJUD SYUKUR: 

Dua pemain timnas 
Indonesia U-16 

Mochammad Supriadi 
dan Hamsa Lestaluhu 
(kanan) sujud syukur 

setelah memenangi laga 
pada laga kualifikasi 
Piala Asia U-16 2018.

LAOS VS INDONESIA

“Kalau dulu kan pengamanan itu 
saat memasuk tahapan kampanye. 
Tapi Pilkada kali ini dari awal. 
Mulai Oktober pengamanan sudah 
bergerak,” DIDA SEMBADA

Kepala BPKD Kota Sukabumi

GURU 
PARA 
DOKTER: 
Prof Dr 
Med 
Puruhito 
dr SpB(K) 
TKV di 
Surabaya 
(9/9).



PERJALANAN Noviyani 
Rahayu dan Madon Nasuti-
on menempuh kemacetan 
Jakarta itu berbuah kejutan 
menyenangkan. Gedung Per-
pustakaan Nasional (Perpus-
nas) yang mereka tuju ternyata 
sekarang berubah total: lebih 
menjulang, tambah luas, dan 
fasilitasnya kian lengkap.

”Sempat foto-foto tadi di de-
pan tumpukan buku di lantai 
1 hehehe,” kata Noviyanti, 
mahasiswi Universitas Trilogi, 
Jakarta, yang bermaksud men-
daftar jadi anggota.

Dia dan Madon mengaku 
sempat datang ke Salemba, 
tempat lama gedung Perpus-
nas. ”Ternyata disuruh ke sini 
langsung. Bagus sekali, dulu 
hanya 3 lantai sekarang 24 
lantai ya,” kata Madon yang 
sekampus dengan Noviyanti.

Gedung Perpusnas baru itu 
kini berlokasi di Jalan Medan 
Merdeka Selatan 11. Persis di 
seberang pintu parkir kenda-
raan area Monumen Nasional 
(Monas).

Dengan 24 lantai dan tinggi 
total 126 meter, Perpusnas 
diklaim sebagai perpustakaan 
tertinggi di dunia. Meski untuk 
ukuran luas, masih kalah oleh 
Library Congress di Amerika 
Serikat.

Diresmikan Presiden Joko 
Widodo pada Kamis lalu 
(14/9), tiap lantai di gedung 
tersebut punya fungsi berbe-
da. Di lantai 1, misalnya, ada 
lobi utama dengan rak buku 
setinggi 4 lantai atau 14 meter 
yang banyak mengundang 
ketertarikan siapa saja untuk 
berfoto di sana, seperti yang 
dilakukan Noviyani dan Ma-
don tadi.

Di lantai itu pula diletakkan 
lukisan seluruh presiden In-
donesia. Dipajang bersama 
dengan 5–9 buku yang berhu-
bungan dengan tiap kepala 
negara. Mulai Soekarno hing-
ga Jokowi.

Di lantai 2 ada ruang layanan 
keanggotaaan perpustakaan 
dan ruang teater. Tampak pu-
luhan orang tertib menunggu 

di sofa empuk untuk didaftar 
jadi anggota. Zona promosi 
budaya baca berada di lantai 
3. Sedangkan di lantai 4 ada 
ruang pameran koleksi per-
pustakaan.

”Lantai berikutnya ada ruang 
pustakawan, disusul ruang un-
tuk pusat data. Layanan untuk 
buku dan tempat membaca 
dimulai dari lantai 7, yakni, un-
tuk anak, lansia, dan disabili-
tas,” kata Kepala Perpustakaan 
Nasional Muh. Syarif Bando.

Lantai-lantai berikutnya 
secara berurutan ditujukan 
untuk audiovisual, layanan 
naskah Nusantara, layanan 
deposit, monogram tertutup, 
ruang baca pemustaka, repo-
sitori terbitan karya Indonesia, 

layanan koleksi buku langka, 
dan layanan referensi. Sedang-
kan pengunjung yang ingin 
mencari koleksi foto, peta, 
dan lukisan bisa menemukan 
di lantai 16. Lantai 17 dan 18 
dipergunakan untuk Akademi 
Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Lantai 19 untuk layanan multi-
media. Adapun koleksi berkala 
mutakhir seperti surat kabar, 
majalah, tabloid, dan jurnal 
bisa didapati di lantai 20.

Selebihnya, lantai 21-22 di-
pakai untuk layanan mono-
gram terbuka. Berikutnya 
untuk layanan koleksi bangsa-
-bangsa di dunia dan maja-
lah terjilid. Sedangkan lantai 
teratas menyediakan koleksi 
budaya Nusantara, executive 

lounge, dan ruang penerima-
an tamu mancanegara. Me-
nurut Syarif, gedung di lahan 
seluas 11.975 meter persegi 
itu sejatinya sudah dikonsep 
sejak zaman Presiden Pertama 
Indonesia Soekarno. Persisnya 
pada 1952 atau 65 tahun lalu.

Konsepnya keseimbangan 
Silang Monas. Di Jalan Medan 
Merdeka Utara ada Istana 
Merdeka sebagai pusat pe-
merintahan. Lalu, di Medan 
Merdeka Barat ada Museum 
Nasional sebagai tempat me-
nunjukkan kekayaan bangsa, 
dan di Medan Merdeka Timur 
ada Galeri Nasional.

Koleksi Perpusnas sekarang 
mencapai 4 juta buku. Gedung 
yang sekarang didesain bisa 
menampung semua koleksi 
sampai 50 tahun ke depan

Hingga setengah abad ke 
depan, koleksi Perpusnas di-
perkirakan bakal mencapai 
50 juta buku. ”Tiap tahun ada 
200 ribu eksemplar yang dise-
rahkan ke Perpusnas,” katanya.

Wacana untuk membangun 
gedung baru itu digencarkan 
lagi pada 2009, setelah gedung 
lama di Salemba kian kewa-
lahan. Digelarlah sayembara 
perancangan gedung perpus-
takaan. Terpilihlah karya arsi-
tek lulusan Universitas Gadjah 
Mada R.B.B. Diwangkoro. 
Konsepnya, the window of 

the world alias jendela untuk 
menatap dunia.

”Kami ajukan ke Bappenas, 
Kemenkeu, dan DPR pada 
2010, tapi gagal. Karena kon-
disi keuangan belum mendu-
kung. Begitu pula pada 2011,” 
kata alumnus Jurusan Ilmu 
Politik Universitas Hasanud-
din, Makassar, itu.

Tahun berikutnya, pada 
2012, tim dari Perpusnas ber-
temu Jokowi yang saat itu 
menjabat gubernur DKI Jakar-
ta. Gayung bersambut. Jokowi 
memberikan sinyal setuju dan 
menandatangani surat peng-
gunaan lahan. Itulah yang 
menggugah DPR di komisi X, 
Kemenkeu, dan Bappenas un-
tuk turut peduli. Tim Perpus-
nas pun bergegas menyiapkan 
dokumen pelengkap.

Di antaranya, pemeriksaan 
dari BPKP, penjelasan dari 
Kementerian Pendayagunaan 
Apratur Negara dan Reformasi 
Birokrasi sebagai gedung un-
tuk layanan publik, serta ana-
lisis teknik dari Kementerian 
Pekerjaan Umum. Dokumen 
itu lantas diserahkan kepada 
Kemenkeu untuk pendanaan 
pada 2013. ”Keluarlah per-
setujuan dari Kemenkeu, 27 
Agustus untuk multiyear con-
tract,” ujar Syarif.

Tapi, ternyata tidak ada tam-
bahan dana untuk pemba-

ngunan gedung tersebut. Total 
dana yang dibutuhkan Rp 465 
miliar.  ”Terserah Perpusnas, 
kalau mau kencangkan ikat 
pinggang, kita bangun,” im-
buhnya.

Jadilah, mereka harus me-
ngencangkan ikat pinggang 
selama tiga tahun. Kontrak 
dimulai pada November 2014 
dan selesai pada Desember 
2016. Lantaran berada di ring 
satu pusat pemerintahan, 
pembangunan gedung de-
ngan luas bangunan 50.917 
meter persegi itu pun harus 
mendapatkan persetujuan 
Sekretariat Militer dan Pas-
pampres untuk faktor kea-
manan. Khususnya jarak tem-
bak ke arah istana.

”Diukur pakai alat dulu. Te-
tap menghadap ke istana, 
tapi dipastikan tidak akan 
ada pendaratan-pendaratan 
di atas (gedung, Red),” kata 
Syarif yang juga dosen mata 
kuliah gedung dan tata ruang 
perpustakaan itu.Selain itu, 
saat pembangunan pun tidak 
bisa sembarangan. Sebab, 
bagian depan gedung terse-
but merupakan bangunan 
cagar budaya. Sebuah rumah 
yang dulu jadi tempat tinggal 
gubernur Hindia Belanda itu 
kini dimanfaatkan untuk Hall 
of Fame berisi sejarah aksara 
dan penuturan. (*/c10/ttg)

Jalan-jalan ke Perpusnas Megah

Perpusnas Dilengkapi Fasilitas untuk Mengakses Buku-buku di Ratusan Perpustakaan se-Indonesia

REZA RAHADIAN

Berada di ring satu pemerintahan, 
pembangunan gedung perpustakaan yang 

punya jutaan koleksi buku itu melibatkan 
konsultasi dengan Sekretariat Militer dan 

Paspampres.

JUNEKA SUBAIHUL MUFID, Jakarta
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FT:IMAM HUSEIN/JAWAPOS

BIKIN BETAH: Para pengunjung menikmati fasilitas 
Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Jumat (15/9). 

FIGUR

Sudah Sembuh 
Dibilang Masih Sakit 

MAKELAR like dan komentar tidak malu melakukan apa 
pun agar bisa mendapat keuntungan besar dari posting-an 
hoax-nya. Salah satunya adalah memajang gambar bayi 
ngenes karena memiliki kelainan. Bayi itu disebut akan 
menjalani operasi. Kenyataannya, sosok yang ada di foto 
tersebut kini sudah sembuh dan bisa berbicara.

Foto itu adalah seorang bayi dengan kulit kepala mengerut 
berbentuk mirip kopiah. Gambar tersebut dipasang sebuah 
akun Facebook dan telah disebar 2.900 kali serta 
dikomentari 58.900 kali. Pemasang menuliskan keterangan, 
bayi itu sedang sakit dan akan menjalani operasi. ”Yg 
melihat komen aamiin semoga bayi ini cepat sembuh 
aamiin...Hati batu aja bisa abaikan!,” tulis pemilik akun.

Berdasar penelusuran Jawa Pos, gambar itu memang 
benar dan bukan hasil editan. Hanya, foto tersebut tidak 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pemilik akun 
mencomot begitu saja dari blog pribadi Rayden’s Reason 
milik Teresa Bradley. Blog itu berisi catatan dan 
dokumentasi Rayden sejak lahir hingga kini berusia 2 tahun 
9 bulan.

Gambar yang dipasang adalah foto Rayden saat usianya 
masih dua pekan. Dia dilahirkan dengan spina bifida. 
Artinya, kelainan bawaan yang terjadi pada kepala bagian 
belakang. Bradley berusaha menceritakan kisahnya dalam 
mengasuh anak yang mengidap kelainan itu melalui blog 
tersebut. Nah, foto tersebut diambil ketika kelainan bawaan 
itu belum diangkat tim medis.

Sekarang usia Rayden sudah 2 tahun 9 bulan. Dari video 
yang di-upload Bradley, saat ini Rayden sudah bisa berbicara. 
Jika kelak sudah bisa membaca dan menemukan posting-an 
hoax itu, bisa jadi dia akan tertawa. Atau dengan bahasa 
negaranya, dia akan bilang: ngawur! (eko/gun/c10/fat)

Foto Palsu dari 
Akun Abal-Abal

JUMLAH umat Islam yang 
sangat besar di Indonesia menjadi 
sasaran empuk para produsen 
hoax. Mereka tidak canggung 
mencatut nama pemuka agama, 
bahkan menyebarkan pesan 
palsu dengan membawa-bawa 
nama Tuhan.

Contohnya foto palsu yang 
baru-baru ini disebar akun fan-
page Ustadz Yusuf Mansyur.

Fanpage itu jelas palsu karena 
akun resmi Yusuf Mansur adalah 
Yusuf Mansur (Official) dengan 
username @UstadzYu suf Mansur.

Fanpage palsu itu menyebar 
seorang pria berkulit putih meng-
gendong ikan besar dengan lafaz 
Allah. ’’Saya bersumpah akan 
mem bagikan ikan kalimat Allah 
ini. Udah janji ayo tepati…Yang 
like & komen aamiin semoga 
rezeki berlimpah seperti kakek 
ini aamiin..,’’ tulis akun Yusuf 
Mansyur tersebut.

Sampai kemarin, posting-an 
palsu yang diunggah pada 18 
September 2017 pukul 22.20 itu 
telah dibagikan 14.867 kali. Seba-
nyak 34 ribu facebookers (peng-
guna Facebook) beraksi dengan 
memencet emoticon, like, wow, 
dan love. Dalam posting-an itu 
juga terdapat 5,9 ribu komentar.

Jawa Pos juga menemukan akun 
yang memakai nama Ustad 
Wijayanto mengunggah foto yang 
sama. Fanpage Ustadz Wijayanto 
(@UstadzWijayanto59) mengung-
gah foto tersebut pada 19 Septem-
ber 2017 pukul 12.00, atau sehari 
setelah di-upload akun pencatut 
nama Ustad Yusuf Mansur.

Selain mencatut nama ustad, 
posting-an yang sama terdeteksi 
diunggah fanpage Ayu Ting Ting 

(@ayutingting46). Fanpage itu 
jelas Ayu yang tidak ting-ting. 
Sebab, fanpage resmi biduan 
dangdut tersebut sudah terveri-
fikasi Facebook (@Ayutingting.
tv). Foto ikan hoax diunggah 
fanpage Ayu Ting Ting pada 19 
September 2017 pukul 07.00.

Kuat dugaan pengelola tiga 
fan page palsu itu merupakan 
orang yang sama. Sebab, kalimat 
yang menyertai foto ikan tersebut 
sama. Kebanyakan posting-an 
akun pencatut nama Ustad Yusuf 
Mansur, Ustad Wijayanto, dan 
Ayu Ting Ting juga sama. 

Nah, foto ikan berlafaz Allah itu 
sebenarnya merupakan hasil olah 
digital (oldig). Foto yang asli di-
ung gah pengguna Google+ berna-
ma Nipon Ptr pada 19 Maret 2013. 
Dari penelusuran lewat image.
google.com, foto yang asli memang 
yang diunggah Nipon Ptr. Foto 
itu juga pernah diunggah situs 
pemancing profesional, pescapro-
fe sional.net, pada 13 Desember 

2009. Di sana disebutkan foto ikan 
itu merupakan ikan emas hasil 
tangkapan Peter Kuppens.

’’Peter Kuppens is the new owner 
of record of the largest tent in the 
Benelux (Belgium, Netherlands 
and Luxembourg). The new record 
was achieved with the capture of 
a schubkarper of 37,4 pounds 
(37,400 kg),’’ tulis pescaprofesional. 

Menurut situs worldrecordcarp.
com, Kuppens mendapatkan ikan 
itu ketika memancing di Kanal 
V yang ada di utara Belgia.

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, tampaknya, harus 
bertindak untuk menyikapi feno-
mena itu. Sebagaimana yang 
diulas Jawa Pos selama ini, feno-
mena hoax terjadi karena adanya 
ladang bisnis ternak akun fanpage. 
Akun-akun yang sering menda-
patkan like, komentar, dan share 
bernilai tinggi jika dijual. Jika 
hal-hal seperti itu dibiarkan, 
efek nya bisa menyesatkan ma-
syarakat. (gun/eko/c19/fat)

FAKTA

Akun penyebar foto ikan editan itu mencatut 
nama Ustad Yusuf Mansur, Ustad Wijayanto, 

dan Ayu Ting Ting.

Dalam 
foto yang 
asli, tidak 
ada lafaz 
Allah di 
tubuh 
ikan.  
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Teman Debat Asyik
DALAM setiap perjalanan hidup 

Reza Rahadian, sang ibu selalu jadi 
pendukung terdepan. Begitu pula 
saat Reza terjun di dunia hiburan 
dan menjadi aktor.

Mengawali karir dengan mem-
bintangi dua fi lm horor, Reza 
menyatakan bahwa sang 
ibu, Pratiwi Widantini 
Matulessy, tidak terlalu 
tertarik menonton fi lm-
nya.

Itulah yang memutus-
kan Reza hijrah dari fi lm 
horor dan menjajal fi lm 
drama atau biopik.

Pratiwi memang lebih 
senang melihat anak 
sulungnya itu meme-
rankan karakter drama 
atau tokoh sejarah ke-
timbang berperan dalam 
fi lm horor.

”Ibu banyak memberikan 
pengaruh sepanjang saya berkarir. Opininya sangat 
saya dengar kan,” kata Reza saat dijumpai dalam 
skrining Gerbang Neraka di Epicentrum Walk XXI, 
Kuningan, Jakarta.

Bagi Reza, ibu merupakan sosok yang paling 
berpengaruh. Bukan hanya dalam karir, tetapi juga 
dalam kehidupan secara menyeluruh. ”Ibu itu orang 
pertama yang selalu mengingatkan untuk selalu 
rendah hati. Kemudian, selalu berjuang untuk men-
dapatkan yang diinginkan dengan cara yang baik,” 
kata pria 30 tahun tersebut. (glo/c15/oki)

nnnan hidup 
ssselalu jadi 
eeegitu pula 
aaa hiburan 

aaan mem-
RRReza 
nnng 
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-
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Kasus BLBI Lanjut
KPK Sudah 

Geledah 
Rumah dan 

Kantor 
Syafruddin

JAKARTA - Tim Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) melanjutkan penyi-
dikan kasus penerbitan Surat 
Keterangan Lunas Bantuan 
Likuiditas Bank Indonesia 
(SKL BLBI).

Jurubicara KPK, Febri Dian-
syah, mengatakan tim sudah 
menggeledah dua titik di 
lokasi berbeda pada Senin 
lalu (18/9).

“Untuk pengembangan 
penyidikan BLBI dengan ter-
sangka SAT (Syafruddin Ar-
syad Temenggung), tim pe-
nyidik, Senin 18 September, 
melakukan penggeledahan 
di dua lokasi,” kata Febri 
Diansyah kepada wartawan, 
baru-baru ini.

Salah satu lokasi yang di-
geledah merupakan rumah 
Syafruddin di wilayah Cipete, 

Jakarta Selatan.Syafruddin 
merupakan mantan kepa-
la Badan Penyehatan Per-
bankan Nasional (BPPN). 
Ia menjabat sebagai Kepala 
BPPN sejak 2002. Pada Mei 
2002, Syafruddin mengusul-
kan agar Komite Kebijakan 
Sektor Keuangan (KKSK) 
menyetujui perubahan atas 

proses litigasi terhadap ke-
wajiban obligor menjadi 
restrukurisasi atas kewajiban 
penyerahan aset oleh obligor 
kepada BPPN sebesar Rp 4,8 
triliun.Restrukturisasi adalah 
Rp 1,1 triliun dinilai sustai-
nable dan ditagihkan kepada 
petani tambak. Sedangkan 
Rp 3,7 trliun tidak dilakukan 

pembahasan dalam proses 
restukturisasi. Akibatnya, 
negara mengalami kerugian 
Rp 3,7 triliun.Selain rumah 
Syafruddin, KPK juga meng-
geledah kantor PT Forti-
us Investment Asia di jalan 
Raden Patah, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan. Kantor 
tersebut merupakan milik 

Syafruddin. Penggeledahan 
dilakukan oleh dua tim sejak 
pukul 10.00-17.00 WIB.

“Dari kedua lokasi penyidik 
menyita sejumlah dokumen. 
Dokumen ini akan dipelajari 
lebih lanjut oleh tim untuk 
mendukung proses penyidik-
an yang dilakukan,” katanya. 
(ald/rmol/pojoksatu)

FT:ILUSTRASI

HUKUM: Dua orang petugas KPK sedang melakukan penggeledahan.
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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

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
-

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

OPINI

Oleh :
Handi Salam

Redaktur Radar Sukabumi

Hoyong Untung?Hoyong Untung?
Diical.. Mirah Pisan..Diical.. Mirah Pisan.. 

Mangga KadieuMangga Kadieu
Bumi diical enggal sareng mirahBumi diical enggal sareng mirah

Kp. Kebonrandu Desa CibadakKp. Kebonrandu Desa Cibadak  
Kec. Cibadak Kab. Sukabumi,Kec. Cibadak Kab. Sukabumi,

Buka hargi 300jt, nawisBuka hargi 300jt, nawis

Spesifi kasi :Spesifi kasi :
- Aya 2 wangunan- Aya 2 wangunan
- Caket Mall Cibadak Ramayana- Caket Mall Cibadak Ramayana
- Caket RS.Kartika, Sakola sareng Pabrik- Caket RS.Kartika, Sakola sareng Pabrik
- 500 meter ti Pusat Kota Cibadak- 500 meter ti Pusat Kota Cibadak
- Lega Taneuh 371 M2, Lega Bagunan 270 M2- Lega Taneuh 371 M2, Lega Bagunan 270 M2
- SHM- SHM

Mangga Ngahubungan :
0852 8444 3446 / 0812 8113 5006

Seksi Pendidikan MadrasahSeksi Pendidikan Madrasah
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

SukabumiSukabumi
                  MengucapkanMengucapkan

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah,
Ttd.

H. OJA HAERUL SYAM, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19720107 199703 1 002

Madrasah

.Ag.,M.Agg , g
3 1 002

h,

g.g

SelamatSelamat  
Tahun Baru HijriyahTahun Baru Hijriyah
1 Muharam 1439 H1 Muharam 1439 H

Ada Rahasia di Bulan Muharram
Tepat tanggal 20 Septem-

ber 2017, Umat islam yang 
ada di seluruh dunia me-
nyambut tahun baru yang 
ke 1439 Hijriah. Bagi umat 
Islam awal bulan Muharram 
adalah satu bulan yang 
dihormati diatara bulan 
Dzulqa’dah, Dzulhijah dan 
Rajab. Bahkan saking perlu 
dihormatinya, pada Bulan 
Muharram  Allah SWT se-
cara tegas mengharamkan 
umat islam untuk berper-
ang.

Sementara, bagi orang 
Yahudi bulan Muharram 
diakui sebagai bulan yang 
diagungkan. Soalnya, mer-
eka percaya pada bulan 
Muharram itu adalah bu-
lan dimana Nabi Musa As 
bersama kaumnya berhasil 
selamat dari kejaran Firaun 
dengan membelah lautan 
mesir dengan tongkatnya 
atas izin Allah SWT. Nabi 
Musa AS yang diketahui la-
hir pada 1527 SM dipercaya 
orang Yahudi lahir pada Bu-
lan Muharram, maka untuk 
memperingati dua kejadian 
besar itu, orang Yahudi se-
lalu berpuasa pada bulan 
Muharram sebagai tanda 
terima kasih atas Jasa Nabi 
Musa AS yang menyelamat-
kan kaumnya.

Kejadian besar itu dibena-
rkan dalam Kitab Ihya Ulum 
Al-Din yang ditulis Imam 
Ghazali.  Bahkan dalam 
Kitab Ihya Ulum Al-Din di-
tulis pada bulan Muharram 
banyak kejadian yang luar 
biasa bagi peradaban hidup 
manusia. Mulai dari kejadi-
an kesedihan dan kejadian 
kegembiraan banyak terjadi 
pada bulan disucikan ini. 
Salh satunya disebutkan 
dalam kitab itu, bahwa bumi 
dan alam semesta dicip-
takan Allah SWT pada bulan 
Muharram. Dan bahkan 
Nabi Adam As dan Hawa 
diciptakan pada bulan Mu-
harram, begitupun ketika 
Nabi Adam As dan Hawa 
diturunkan ke Bumi akibat 
kesalahannya, itu terjadi 
pada bulan Muharram.

D a n  ma s i h  b e rda s a r-
kan kitab Iman Ghazali, 
bahwa Hujan pertama kali 
diturunkan ke Bumi ter-
jadi pada bulan Muharram. 
Tak hanya itu, kisah bulan 
Muharram berlajut ketika 
disebut dalam Kitab Perjan-

jian Lama (kitab taurat red) 
yang mengkisahkan bahwa 
Nahm atau yang umat is-
lam kenal dengan sebutan 
Nabi Nuh As lahir pada bu-
lan Muharram. Bahkan, 
dalam kitab Ghazali ditulis 
juga bahwa terjadinya umat 
Nabi Nuh As yang ingkar 
mendapatkan hukuman dari 
Allah SWT dibinasakan den-
gan bajir bah yang menutupi 
seluruh bumi terjadi pada 
bulan Muharram. Setelah 
lama melakukan pelayaran, 
akhirnya kapal Nabi Nuh be-
labuh menemukan daratan, 
dan itu terjadi pada bulan 
Muharram.

Lanjut, pada tahun 2000 
SM lahir bayi di Ur Kasdim/
Iraq yang diberi nama Abra-
ham, atau dalam umat islam 
dikenal dengan sebutan 
Nabi Ibrahim As. Kelahiran 
Av Hanom/Goyim (Sebutan 
kepada Nabi Ibrahim AS se-
bagai Bapak Banyak Bangsa 
red) itu terjadi pada bulan  
Muharram. Dalam Kitab 
Iman Ghazali tertulis bahwa 
pertolongan Alla SWT kepa-
da Nabi Ibrahim AS ketika di 
Bakar di Perapian oleh Raja 
Namrudz itu terjadi pada 
Bulan Muharram.

Kejadian lain bulan Mu-
harram yang tercatat dalam 
sejarah manusia yang di-
tulis dibeberapa kitab yang 
menulis bahwa Nabi Isa As 
atau Isa Al-masih atau yang 

dikenal Yesus Kristus bagi 
Agama Kristen lahir pada 
bulan Muharram. Peryataan 
itu ditegaskan dalam Alkibat 
Perjanjian Baru (Injil red) 
Lukas 22:1, Markus 14:1, Ma-
tius 26:2, dan Yohanes yang 
dimana didalamnya dic-
eritakan bahwa pada saat itu 
adalah mendekati hari Raya 
paskah. Pada Ayat-ayat se-
lanjutnya diceritakan bahwa 
Yudas bersama Imam-imam 
Yahudi merencanakan pen-
angkapan terhadap Yesus 
atau Nabi Isa AS, diceritakan 
pulan pejamuan akhir Yesus 
atau Nabi Isa As bersama 
muridnya, pelariannya ke 
Taman Getsemani, sampai 
dengan ditangkap oleh Pa-
sukan Romawi. Dan tentang 
penyangkalan Simon Pe-
trus tiga kali sebelum ayam 
berkokok.

Bagi umat Kristen dan 
Yahudi berdasarkan bukti 
sejarah diatas bahwa per-
ayaan paskah terjadi pada 
bulan Muharram, tapi nama 
Paskah bagi umat islam per-
ayaan tersebut dinamakan 
Assyurra (10 Muharram). 
Dengan melihat rangkaian 
kejadian besar yang terjadi 
pada bulan Muharram maka 
sangat baik umat islam me-

nyambutnya, dengan tujuan 
untuk mengenang dan intro-
peksi diri tentang kekuasan 
Allah SWT di Bumi.

Karena pada Bulan Mu-
harram merupakan rang-
kaian kejadian sejarah bagi 
pemimpin Umat di Bumi 
baik itu bencana atau per-
tolongan, maka sudah sepat-
utnya kita sebagai umatnya 
merayakan bukan hanya 
sekedar seremoni tapi meng-
gali apa yang terkadung 
dalam bulan Muharram. 
Karena sebagaimana Umat 
Islam ketahui bahwa Nabi 
Muhamad SAW melakukan 
Hijrah dari Mekah ke Ma-
dinah terjadi pada bulan 
Muharram.

Pada Akhinya manusia 
baik itu Umat Islam, Ya-
hudi dan Nasrani memi-
liki keterkaitan pada Bulan 
Muharram yang suci ini. 
Sekarang tinggal bagaimana 
kita sebagai manusia yang 
memiliki Agama dan tuhan 
untuk sadar dan meresapi 
kejadian demi kejadian di 
masa lalu untuk bahan per-
timbangan dalam memu-
tuskan ataupun bertindak 
di masa depan.

Bagi Penulis sangat ber-
harap dengan sedikit men-
gulas kejadian-kejadian be-
sar pada bulan Muharram 
terdahulu setidaknya bisa 
membuat manusia sadar 
tentang apa yang akan ter-

jadi kedepan jika tidak 
berkehidupan sesuai aja-
ran agama dan kepercay-
aan masing-masing. Sudah 
dipastikan, jika manusia 
sebagai pemimpin dibumi 
tidak bisa menjaga amanat 
pemilik alam, maka yang 
maha yang memilikinya 
akan mengambil dan bah-
kan secara paksa dengan 
berbagai kejadian besar 
yang tidak diduga-duga 
seperti sebelumnya. Tapi, 
jika manusia melakukan 
apa yang sudah diperin-
tahkan pemilik alam, maka 
hal perubahan yang tidak 
diduga-duga juga bisa saja 
datang tanpa bisa dipre-
diksi oleh manusia.

Semoga dengan melaku-
kan kebaikan dibulan Mu-
harram yang suci tahun 
ini, bangsa dan masyarakat 
Indonesia mendapatkan 
perlindungan dari Allah 
SWT serta diberikan pe-
mimpin-pemimpin yang 
amanah kepada rakyatnya. 
Akankan ada kejadian baik 
yang membawa bangsa ini 
kearah perubahan di Bulan 
Muharram tahun ini, atau 
mungkin ada kejadian besar 
yang merugikan, hanya Al-
lah yang tau apa yang akan 
terjadi dihari yang akan 
datang. Semoga kita semua 
dapat perlindungan Allah 
dari hal-hal yang buruk, 
Aamiien. (*)

Mental Pengguna 
Kendaraan Buruk

A S S A L A M UA L A I KU M 
Mimbar Publik Radar Suka-
bumi, melihat suasana lalu 
lintas di Sukabumi saya 
merasa seperti berada di 
kota besar, kenapa para 

pengendara saat ini sudah 
tidak lagi sesuai dengan 
aturan lalu lintas cender-
ung tidak sabar. 

Kemarin saya berjalan 
dari arah Bogor menuju 

Sukabumi, kemacetan di 
titik-titik tertentu masih 
sering terjadi.

Akibatnya salah satunya 
tidak sabarnya para penge-
mudi yang suka menyero-

bot arah hingga kemacetan 
bertambah parah, menurut 
saya kemacetan ini perlu 
diatasi dengan merubah 
mental manusianya teru-
tama angkutan perkota-

an yang suka seenaknya 
menggunakan kedaraan. 
Terima kasih.

081911738111

Jangan Asal Bicara Di Medsos
BANYAKNYA kasus yang 

penyebarannya melibat-
kan media sosial (medsos) 
hingga menimbulkan ma-
salah membuat kita harus 
sadar bahwa tidak seha-
rusnya segala sesuatu yang 
bersifat pribadi, pekerjaan 
dan apapun itu diumbar-

umbar di Media Sosial. 
Kalau mau seperti  itu 

mending cari media sosial 
yang bersifat pribadi saja, 
jangan di media sosial yang 
bisa dilihat semua orang. 

Ayo pemerintah bantu 
warganya agar masyara-
katnya tidak gampang me-

lalukan provokasi ataupun 
menyinggung orang di me-
dia sosial. 

Dari pada banyak ma-
salahnya lebih baik tidak, 
terima kasih

083818183212

Selamat Tahun 
Baru Islam

ASSALAMUALAIKUM, 
dengan sudah masuknya 
ke bulan Muharam 1439 H, 
menandakan tahun baru is-
lam sudah berganti. Semoga 
dengan awal tahun baru ini, 
kita semua sebagai umat 

islam diberikan keselatam 
dan kemudahan dalam men-
jalani hidup, dan serta nasib 
bangsa ini kedepan lebih baik 
hingga bisa mensejahtrakan 
rakyatnya, terima kasih

085723123233



Ada juga yang jantungnya perlu 
dioperasi karena kelainan bawaan 
yang parah. Di antara mereka yang 
memerlukan operasi jantung akibat 
kelainan bawaan itu, ternyata ada Prof 
Dr Med Puruhito dr SpB(K) TKV. 

 Siapa pun pasti tidak percaya bahwa 
Prof Puruhito yang akrab dipanggil Prof 
Ito terlahir dengan kelainan bawaan. 
’’Sejak lahir nadi saya lebih cepat dari 
normal. Ini keturunan,’’ jelas Prof Ito 
kepada Jawa Pos.  Normalnya, de-
nyut nadi manusia saat sedang tidak 
berolahraga adalah 50–70 kali per me-
nit. Yang terbaik adalah bila denyutnya 
berkisar 50–60 kali.  Namun, denyut 
nadi Prof Ito jauh di atas itu. Yakni, 80–
90 kali per menit. Itu saat sedang santai. 
Karena itu, bisa dibayangkan berapa 
denyut nadinya saat berolahraga atau 
saat tegang mengingat profesinya 
sebagai ahli bedah jantung.

 Meski begitu, hampir sepanjang 
hidupnya selama 72 tahun, lulusan 
Fakultas Kedokteran Universitas Air-
langga (Unair) Surabaya 1967 tersebut 
tidak pernah punya keluhan apa pun 
yang terkait dengan jantungnya. Apa-
lagi gaya hidup Prof Ito sangat sehat.

 Buktinya, dia pernah lolos seleksi 
calon astronot pertama Indonesia 
hingga tahap terakhir pada 1985. Saat 
itu yang terpilih adalah Dr Pratiwi Pu-
jilestari Sudarmono. Sayang, misi ke 
luar angkasa tersebut tidak berlanjut 
sehingga doktor bidang rekayasa ge-
netika dan bioteknologi itu pun tidak 
pernah diberangkatkan.  Tetapi, apa 
pun yang tidak normal pada akhirnya 

akan menimbulkan suatu gangguan. 
Begitu juga yang dialami Prof Ito yang 
meraih gelar doktor (PhD) pada 1972 di 
Erlangen, Jerman. Betapa pun pandai 
dia menjaga kesehatan, nadinya yang 
terlalu cepat ditambah perjalanan 
usia membuat pembuluh aorta dan 
katupnya mengalami gangguan.

 Meski kasusnya sama-sama pem-
buluh aorta, kondisi Prof Ito berbeda 
dengan Ismail yang baru saja men-
jalani operasi Bentall.

 Yang membedakan, aorta ahli 
bedah dada dan pembuluh darah 
lulusan Jerman itu tidak robek, 
tetapi menggembung. Atau dalam 
istilah medis dikenal dengan sebu-
tan aneurisma.

 Aneurisma juga bukan kondisi 
yang tidak mematikan. Bila tidak 
segera ditangani, pembuluh darah 
yang menggelembung itu akan 
pecah dan menimbulkan pendara-
han hebat yang mematikan. Sebab, 
dinding pembuluh yang meng-
gelembung tersebut sudah sangat 
menipis.  Bukan hanya itu akibat 
kelainan bawaan yang dialami Prof 
Ito. Selain aortanya menggelem-
bung, katup jantungnya bocor. Se-
cara medis disebut regurgitasi klep.

 Masih ada satu kelainan lagi di 
jantung Prof Ito yang juga meru-
pakan akibat terlalu cepatnya 
denyut nadi. Yakni, pembesaran 
jantung (cardiomegali) hingga 15 
persen dari ukuran normal.

 Hal itu diketahui saat Prof Ito 
melakukan checkup pada No-
vember 2015. Salah satu pemer-
iksaannya adalah ECG alias echo-
cardiography. Dengan metode itu, 

apa pun kelainan di jantung bisa 
langsung diketahui.

 Karena sudah ketahuan ada yang 
bocor dan aneurisma, pemeriksaan 
dipertegas dengan melakukan MRI. 
Itu merupakan metode pemerik-
saan lanjutan untuk mengetahui 
lebih detail kelainan jantungnya.

 Melihat hasil dua pemeriksaan 
itu, Puruhito yang meraih gelar 
profesor di bidang bedah jantung 
pada 1997 tahu bahwa sebenarnya 
gangguan jantung dan pembuluh 
darahnya bisa diatasi dengan obat.  
’’Anak saya sempat tanya, kenapa 
nggak pakai obat saja? Ya saya bi-
lang, kalau pakai obat, paling bisa 
bertahan dua tiga tahun. Tapi, 
kalau operasi, aorta dan katupnya 
diganti, secara teori bisa bertahan 
hingga 20 tahun. Semoga Tuhan 
mengizinkan. Amin,’’ ungkapnya.  
Meski guru besar FK Unair Sura-
baya yang selama delapan tahun 
ini menjabat ketua Majelis Peneli-
tian Dikti Kemendikbud itu sudah 
menetapkan hati untuk operasi, 
dia tidak berencana melakukannya 
pada 2016.   Manusia berencana, 
Tuhan yang menentukan. Itu pula 
yang terjadi pada Prof Ito. Saat akan 
berangkat ke Jerman untuk suatu 
kepentingan, banyak muridnya 
yang mencegah dan menyarankan 
agar tidak terbang sejauh itu se-
belum operasi. Mereka rupanya 
melihat ada yang mencurigakan 
pada penampilan Prof Ito.   Karena 
yang menghalanginya untuk pergi 
dan mendesak untuk segera op-
erasi cukup banyak, Prof Ito pun 
mengalah: Batal pergi dan setuju 

untuk menjalani operasi.  Karena 
Prof Ito adalah ahli bedah jantung 
yang tidak hanya terkenal di Indo-
nesia, tetapi juga di banyak negara, 
saat kabar tentang operasi beredar, 
tawaran pun berdatangan dari 
banyak ahli hebat di negara-negara 
maju. Antara lain, Jerman yang 
merupakan tempat Prof Ito meraih 
PhD di bidang bedah jantung.

 Selain itu, ada tawaran dari Ma-
laysia dan Australia. ’’Saya tahu 
bagaimana hebatnya mereka-
mereka itu,’’ kenangnya.

 Namun, Prof Ito juga yakin atas 
kemampuan anak-anak didiknya 
yang kini sudah menjadi tim bedah 
jantung kenamaan di Surabaya. 
Karena itu, dia lantas memilih un-
tuk menjalani operasi di Surabaya.

 Karena keputusan untuk operasi 
di Surabaya itu sudah tidak bisa 
diubah, Prof Dr Phillip Spratt AM 
yang ahli bedah jantung ternama 
dari Sydney, Australia, pun ’’men-
galah’’. Dia datang ke Surabaya 
untuk mendampingi para mantan 
murid Prof Ito yang akan membe-
dah jantung sang guru besar.

 Mengapa Spratt merasa perlu 
mendampingi tim bedah jantung 
Surabaya yang Prof Ito sendiri tidak 
meragukan kemampuannya?

 Sebab, jenis operasi yang harus 
dilakukan terhadap Prof Ito bukan 
sekadar operasi jantung. Tetapi op-
erasi jantung prosedur Bentall. Op-
erasi jantung paling sulit di dunia 
dan paling berisiko. Tim Surabaya 
pun belum berpengalaman sama 
sekali dalam hal itu.

 ’’Saya sempat tanya ke Spratt 

tentang risiko yang saya hadapi 
kalau saya operasi di Sydney dan 
di Surabaya. Dia bilang, kalau di sana, 
risikonya tidak lebih dari 2 persen. Teta-
pi, kalau di sini, bisa sampai 5 persen. 
Saya berpikir positif, kan kemungkinan 
berhasilnya masih 95 persen kalau di 
sini. Maka saya tetap memilih operasi 
di sini, di Surabaya,’’ kenangnya.

 Meski aorta mantan rektor Uni-
versitas Airlangga (Unair) Surabaya 
itu tidak robek seperti Ismail, karena 
katup aortanya juga perlu diganti, 
operasinya harus menggunakan 
prosedur Bentall.

 Dengan prosedur tersebut, pen-
anganan aorta yang sudah meng-
gelembung bisa dilakukan sekaligus 
dengan penggantian katup aorta 
yang merupakan akar pembuluh 
darah terbesar itu.   Seperti yang 
sudah disebutkan di bagian satu dan 
dua tulisan ini, aorta adalah bagian 
terbesar dari pembuluh arteri. Pem-
buluh darah itu berfungsi sebagai 
pengantar darah dari jantung ke 
seluruh tubuh.

 Dibutuhkan waktu sekitar tujuh 
jam untuk mengatasi kelainan jan-
tung dan pembuluh darah guru 
besar yang kini berusia 73 tahun itu. 
Satu jam lebih cepat daripada operasi 
Ismail. Sebab, Prof Ito tidak mem-
butuhkan penggantian aorta arch 
seperti halnya Ismail. Namun, karena 
jenis operasinya sama-sama Bentall, 
yang dilakukan tim dokter bedahnya 
sama. Yakni, memperbaiki aorta asen-
dens, lantas mengganti katup aorta, 
memotong pembuluh darah koroner 
yang posisinya di dekat pangkal, dan 
menyambungkannya kembali di akhir 

prosedur.  Selama operasi dilakukan, 
fungsi jantung dan paru-paru Prof Ito 
juga dialihkan ke mesin heart lung. 
Sama dengan Ismail.  Tetapi, karena 
tanpa penggantian aorta arch, tim 
dokter tak perlu menghentikan aliran 
darah di tubuh profesor kelahiran 1943 
itu. Jadi, tidak seperti pada Ismail.

 Operasi tersebut dilakukan oleh 
hampir seluruh anggota tim yang 
menangani Ismail. Hanya, saat itu 
mereka didampingi Prof Spratt. Sedan-
gkan dalam kasus Ismail, tim Surabaya 
melakukannya sendiri. Tanpa bantuan 
ahli asing mana pun.

 Operasi terhadap Prof Ito dimulai 
sekitar pukul 10.00 dan berakhir pukul 
18.00. Karena secara umum tubuhnya 
sehat, meski usianya saat itu sudah 
mencapai 72 tahun, dalam tempo em-
pat jam setelah operasi, pria kelahiran 
Kediri tersebut sudah bisa bernapas 
sendiri. Tanpa bantuan mesin napas 
lagi. Sungguh kemajuan yang luar bi-
asa.  ’’Sekitar jam 10 malam, sudah saya 
ekstubasi,’’ kata dr Philia Setiawan, ahli 
anestesi dan konsultan ICU yang juga 
menangani Ismail.  Beberapa hari di 
rumah sakit, Prof Ito diizinkan pulang. 
’’Saya cuma istirahat enam minggu di 
rumah,’’ ungkapnya.

 Itu juga perkembangan yang luar 
biasa. Sebab, secara teori, orang yang 
baru saja menjalani operasi Bentall 
baru boleh beraktivitas penuh setelah 
12 minggu. ’’Begitu keluar dari rumah, 
saya langsung kerja dan mengerjakan 
operasi,’’ tambah Prof Ito.  Berangkat 
kerja pun, dia sudah menyetir mobil 
sendiri. ’’Kebetulan, sopir saya hari itu 
sedang tidak masuk karena sakit,’’ ujar 
bapak empat anak tersebut. (*)
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Karena Prof Ito Yakin Kemampuan Murid-muridnya

Buang ”Sampah” di Rumah Orang

Rotasi Tapi Harus Hati-hati

Sita Semua Aset Bandar PCC

Enam Tahun Diikat di Kursi

Rp19.8 M Disiapkan

 Nah, hal itulah yang, tampak-
nya, dilupakan oleh seorang 
pelari cewek di Colorado Springs, 
Colorado. Sebut saja namanya 
Anna. Saking kebeletnya, Anna 
melakukan number two di hala-
man Cathy Budde. Parahnya, hal 
itu dia lakukan nyaris tiap hari 
selama beberapa minggu. Budde 
menjelaskan, anaknya beberapa 

kali memergoki Anna. Putranya 
melihat Anna dengan santai ber-
jongkok, lalu melakukan ritualnya. 
’’Saat aku tegur, dia cuma bilang, 
’Yeah, maaf ya,’ lalu lari seperti ng-
gak ada apa-apa,” paparnya. Yang 
bikin sebal, ”sampah” itu tidak 
ditutup dan dibiarkan begitu saja.  
”Kami akan mengawasinya. Ka-
sus tersebut abnormal dan baru 
pertama di sepanjang karirku,” 
tegas Sersan Polisi Johnathan Shar-

ketti sebagaimana dikutip Mirror.   
Dia telah memintai keterangan 
Budde dan putranya tentang ciri-
ciri pelaku. Warga sekitar pun ikut 
membantu. Mereka membikin 
poster pencarian yang ditempel di 
sekitar perumahan Budde. 

 Mungkin lain kali Anna bisa lari 
sambil bawa sarung dan sekop. 
Waktu alam ”memanggil”, paling 
enggak dia bisa nguruk tanpa buka-
bukaan. (Mirror/fam/c6/ttg)
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hasil imbang melawan Laos un-
tuk memastikan satu tiket untuk 
berjibaku dengan negara negara 
Asia lainnya di Malaysia 2018 
mendatang.  

Laga melawan Laos yang akan 
menjadi pertandingan terakhir In-
donesia di babak penyisihan grup 
G Kualifi kasi Piala Asia U-16 2018 
itu akan berlangsung di Stadion 
Nasional Rajamangala, Bangkok, 
sore nanti. Karena bukan laga yang 
begitu penting, pelatih Timnas 
U-16, Fakhri Husaini berencana 
melakukan rotasi.  “Karena pro-

blrm yang kami alami saat ini, 
bukan taktik, melainkan fi sik dan 
stamina penain. Jadwal pertandin-
gan yang sangat padat membuat 
banyak pemain kami mengalami 
keletihan yang sangat luar biasa,” 
kata Fakhri. “Wajar kami harus 
berhadapan dengan persoalan 
seperti ini, karena waktu recovery 
kami dari satu pertandingan ke 
pertandingan yang lain hanya satu 
hari,” tegasnya. 

 Dengan begitu, kata Fakhri, 
melawan Laos nanti, dia akan me-
mainkan pemain  yang lebih segar, 
alias mereka yang mendapat jam 
terbang lebih sedikit dalam tiga 

pertandingan pertama. Mas-
ing-masing saat mengalahkan 
Kepulauan Mariana Utara 18-0, 
Menang 3-1 atas Timor Leste serta 
menaklukan tuan rumah Thai-
land 1-0.   Meski begitu, Fakhri 
tetap saja hsrus berhati-hati. 

Sebab, kesalahan strategi bisa 
berujung fatal. Sebab, kendati bu-
kan unggulan, Laos sering mem-
buat kejutan. Buktinya, di Piala 
AFF U-15, Juli lalu, Garuda Asia, 
dengan skuad yang sama pernah 
menyerah dari Laos dengan skor 
2-3. Laos sendiri di laga terakhir 
sukses membekuk Mariana Utara 
degan skor telak 10-0. (ben)
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ga kendaraan yang diduga 
hasil dari penjualan PCC itu 
tentu harus disita. ”Sudah 
saya utarakan, jeratnya juga 
pakai TPPU,” jelasnya. 

 Dengan begitu diharap-
kan, bos besar PCC ini tidak 
lagi mampu untuk mem-
buat PCC. Sebab, kemam-
puan f inansialnya untuk 
membuat obat itu sudah 
hilang. ”Semua mesin un-
tuk produksi obat itu juga 
disita lho,” ujarnya kema-
rin.  Langkah menerapkan 
TPPU tidak hanya mengh-
entikan kemungkinan bos 
besar i tu menghidupkan 
kembali bisnis haramnya, 
namun juga bisa digunakan 
untuk memberikan ganti 
rugi pada korban. Jumlah 
korban PCC yang tercatat 
hingga saat ini 86 orang, wa-
lau diprediksi lebih banyak 
lagi.  Pakar TPPU Yenti Ga-
narsih menjelaskan, dalam 
undang-undang TPPU dise-
butkan bahwa harta hasil 
kejahatan itu disita untuk 
diserahkan pada yang ber-
hak. Dalam kasus narkotika 
atau penyalahgunaan obat-
obatan semacam ini yang 
berhak adalah para korban. 
”Bukan disita untuk negara,” 
terangnya. 

 Korban ini menggunakan 
obat PCC karena berbagai 
sebab, seperti dirayu orang 
dan coba-coba. Untuk yang 
tingkatnya lebih akut tentu 
karena kecanduan. Selan-
jutnya, mereka banyak yang 
kolaps karena over dosis. 
Kondisi itu tentu menegas-
kan bahwa korban meru-
pakan yang paling berhak 
atas  ganti  r ugi  dar i  aset 
bandar PCC . ”Ganti  rugi 
itu penting untuk recovery 
dari  para korban. Dalam 
kasus narkotika, rehabili-
tasi itu harusnya dibayarkan 
d e n g a n  u a n g  p e n y i t a a n 
aset  bandar,”  terangnya.   
Apakah negara berhak un-
tuk mendapatkan harta pe-
nyitaan bandar PCC? Dia 
menjelaskan bahwa dalam 

kasus korupsi, jelas uang 
negara yang diambil. Maka, 
uang kembali  ke negara. 
Namun, berbeda dengan 
uang hasil narkotika. ”Siapa 
yang membeli  narkotika, 
masyarakatkan. Terutama, 
korbannya yang sekarang 
sakit,” jelasnya. 

 Apalagi, aturannya negara 
s a ma  s e k a l i  t i d a k  b o l e h 
menerima uang hasil  ke-
jahatan. Pun kalau berhak 
ha n ya  s e b at a s  p a d a  p e -
nyelenggaraannya dalam 
m e n d a p at k a n  a s e t  ha s i l 
kejahatan. ”Misalkan, BNN 
dan Dittipid Bareskrim itu 
berhak untuk mendapat-
kan uang hasil kejahatan 
narkotika, tapi sebatas hak 
k a r e n a  p e n y e l e n g g a r a ,” 
terangnya. 

 Masalahnya, hingga saat 
ini mekanisme untuk pem-
bagian aset  t indak hasi l 
kejahatan itu belum ada. 
Walau, sudah lama sudah 
a d a  ra n c a n ga n  u n d a n g -
undang (RUU) perampasan 
aset tindak hasil kejahatan. 
”tapi, belum kelar juga sam-
pai sekarang,” tegasnya. 

 Dengan belum jelasnya 
RUU tersebut, tampak sekali 
bahwa pemerintah tidak mau 
mencari solusi atau melaku-
kan evaluasi atas permasala-
han masyarakat dalam peng-
gunaan narkotika.”Kalau 
uang bandar yang disita ma-
suk ke negara terus, ya negara 
mencicipi uang hasil keja-
hatan. Seharusnya, segera 
untuk diberikan pada korban 
dan lembaga yang terkait un-
tuk mengentaskan masalah 
narkotika,” terangnya. 

 Pemer i nt ah sebaiknya 
t i d a k  h a n y a  f o ku s  p a d a 
p e n g u n g k a p a n  p e m b u at 
PCC saja. Akan tetapi, ko-
rban pun hendaknya juga 
mendapatkan perhatian. 
Menurut Kepala Departe-
men Saraf Jiwa Rehabili-
tasi Medis  Letkol Laut (K) 
dr I Ketut Tirka Nandaka 
SpKJ (K) mengatakan bahwa 
perawatan korban PCC ha-
ruslah melalui medis dan 
rehabilitasi jiwa. ”Terapi ini 

untuk yang kecanduan dan 
pemakaian dalam waktu 
lama,” terangnya.

 Terapi medis yang dimak-
sudkan Tirka adalah untuk 
mengeluarkan racun dari PCC 
yang sudah masuk ke dalam 
tubuh. Dengan dikeluarkan 
racun ini, efeknya diharapkan 
akan berkurang. Terutama soal 
ketergantungan. 

 ”Kalau rehabilitasi jiwa ini 
dibutuhkan karena biasanya 
mereka yang sengaja un-
tuk memakai ada masalah 
psikologis,” jelasnya. Se-
hingga obat tersebut dija-
dikan seperti solusi untuk 
pelar iannya.  Terapi  j iwa 
ini  terdir i  dari  beberapa 
rangkaian, yakni psikoter-
api, konseling, terapi ke-
lompok, terapi sosial, dan 
terapi spiritual. Sementara 
itu untuk mereka yang sam-
pai overdosis, maka satu-
satunya jalan adalah terapi 
intensif di rumah sakit. Baru 
setelahnya mereka melaku-
kan terapi jangka panjang. 

 Tirka pun menyarankan 
adanya pendekatan dengan 
keluarga. Tujuannya agar 
keluarga dapat mengawasi 
dan memperlakukan si anak 
dengan tepat. 

 Sementara itu sampai se-
jauh ini, Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan (BPOM) 
belum ada rencana untuk 
memanggil apoteker untuk 
melakukan konsolidasi pen-
gawasan obat jenis G atau 
obat keras ini. ”Kami terus 
m e l a ku k a n  p e n g aw a s a n 
dengan kerjasama dengan 
seluruh pihakt,” beber Ketua 
BPOM Penny Lukito. 

 Sementara itu Ketua PP 
Ikatan Apoteker Indone-
sia Nurul Fallah menjelas-
kan bahwa pihaknya akan 
segera koordinasi dengan 
Kapolri. Hal ini terkait den-
gan adanya sweeping apo-
tek di beberapa daerah di 
Indonesia. Sayangnya saat 
ditanya kapan, dia belum 
bisa menjawab koordinasi 
dengan Kapolri. ”Kami akan 
koordinasi lagi terkait hal 
ini,” jelas Fallah. (idr/lyn)
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Sang ibu, Sumarni (48) memang 
sengaja mengikat Bunga karena 
beralasan dia mengidap penyakit 
aneh yang kerap membentur-
kan kepalanya sendiri ke lantai 
rumah.

 Karena keterbatasan biaya 
untuk menjalani perawatan me-
dis, anak pasangan Furqon 
dan Sumarni ini terpaksa ha-

rus mengikat anaknya pada 
kursi yang sengaja dibuat oleh 
kedua orang tuanya. Penyakit 
yang diderita Bunga, diketahui 
Sumarni saat anaknya berusia 
tiga tahun. Saat itu, anaknya 
juga belum bisa berjalan dan 
berbicara sebagaimana fase 
perkembangan anak normal 
pada umumnya.

 “Dulu Bunga sempat ke rumah 
sakit, bahkan menjalani pen-

gobatan terapi juga. Tapi, ia tak 
kunjung sembuh hingga akhirnya 
kami tidak lagi mempunyai bi-
aya untuk meneruskan brobat,” 
lirihnya kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (20/9). 

 Selang beberapa tahun pasca 
menjalani pengobatan, kondisi 
Bunga tidak membaik. Bahkan, 
anaknya tersebut kerap mem-
benturkan kepalanya ke lantai. 
Sehingga dengan terpaksa, 

kedua orang tuanya mengikat 
Bunga di kursi.  “Setelah pen-
gobatan, pernah juga di pijat 
dan jalan tapi sebentar. Setelah 
itu, kaki Bunga mengecil dan 
akhirnya kami mengikatnya 
karna khawatir luka akibat ben-
turan semakin parah,” terang 
Sumarni.   Hingga kini, dirinya 
mengaku kebingungan un-
tuk melanjutkan pengobatan 
karena terbentur biaya. Yang 

lebih mengkhawatirkan, Bunga 
juga tidak terdaftar sebagai 
pemegang kartu jaminan so-
sial. “Pihak desa, puskesmas 
tahu kondisi Bunga, tapi belum 
pernah kesini. Saya hanya ber-
harap ingin mengetahui jelas 
penyakit yang diderita Bunga,” 
imbuhnya. 

 Terpisah, Ketua Harian Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberday-
aan Perempuan dan Anak (P2T-

P2A) Kabupaten Sukabumi, 
Elis Nurbaeti mengaku belum 
mendapat informasi terkait 
masalah yang menimpa Bunga. 
Kendati demikian, pihaknya 
berencana bakal melakukan 
pengecekan ke rumah Bunga. 
“Kami belum mengetahuinya. 
Insyaallah nanti bakal dicek. 
Langkah selanjutnya bakal di-
tentukan setelah pengecekan,” 
singkatnya (cr15/t)

Anggaran itu digunakan un-
tuk empat lembaga diantaranya 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kota Sukabumi, Panwaslu dan 
Polres Sukabumi Kota dan Kodim 
0607 Kota Sukabumi.

 Tapi, total anggaran secara kes-
eluruhan itu bisa saja terjadi pe-
rubahan lantaran masih ada ang-
garan untuk pengamanan yang 
belum disepakati. “Kalau untuk 
KPU Kota Sukabumi kan sudah 
senilai Rp 15,2 miliar dan sudah 
dilakukan penandatanganan 
NPHD. Panwaslu Kota Sukabumi 
kita sudah sepakati Rp3.5 mil-
liar. Rencana besok (hari ini,red) 
ada penandatanganan. Untuk 
anggaran pengamanan belum 
disepakati,” ujar Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) Kota Sukabumi,  Dida 
Sembada usai rapat pansus pe-
rubahan APBD di Gedung DPRD 
Kota Sukabumi, belum lama ini. 
Anggaran untuk pengamanan itu, 

kata Dida, terdiri dari dua lemba-
ga diantaranya pengamanan oleh 
Polres Sukabumi Kota dan Kodim 
0607 Kota Sukabumi. Sampai saat 
ini, besaran anggaran itu belum 
disepakti dan pihak polres pun 
masih melakukan perhitungan. 
“Untuk keamanan, ini masih 
fluktuatif yang diajuka masih 
berubah-ubah. Polres menggu-
nakan indeks pusat, jadi mereka 
masih menghitung nilainya. Tapi 
dianggaran perubahan ini kami 
menyediakan untuk polres senilai 
Rp. 900 juta dan Kodim 0607 Kota 
Sukabumi Rp. 300 juta. Tapi kan 
aggaran itu masih ada di ABPD 
murni 2018,” jelasnya.

 Dijelaskannya, penggunaan 
anggaran keamanan itu digu-
nakan saat memasuki tahapan 
Pilkada, dimulai dari awal seperti 
pencocokan dan pemuktahiran 
data pemilih sampai selesai. Pi-
haknya pun menargetkan angga-
ran untuk Pilkada ini bisa secapat-
nya diselesaikan. “Kalau dulu kan 
pengamanan itu saat memasuk 

tahapan kampanye. Tapi Pilkada 
kali ini dari awal. Mulai Oktober 
pengamanan sudah bergerak,” 
ujarnya.

 Sementara itu, anggaran Pan-
waslu Kota Sukabumi dari APBD 
Kota Sukabumi yang diperuntu-
kan untuk pembelian barang dan 
jasa itu mencapai Rp. 3.5 milliar. 
Semantara untuk seluruh honorer 
Panwas, dibantu oleh keuangan 
Provinsi. “Kami tidak menerima 
uang dari Provinsi, itu langsung 
masuk ke kas Panwaslu Kota 
Sukabumi. Begitu pun dengan 
KPU ada yang dari Provinsi juga. 
Yang jelas, anggaran itu sudah 
ada penyesuaian agar tidak terjadi 
duplikasi,” kata Dida.

 Untuk total anggaran Pilkada 
Kota Sukabumi, sampai saat ini 
belum bisa ditotalkan. Nanti ka-
lau sudah ada kesepakatan untuk 
anggaran pengamanan, baru bisa 
terlihat total anggaranya. “Total 
anggaran itu nantinya di SK-kan 
oleh walikota. Kalau sekarang kan 
belum pasti,” pungkasnya. (bal)

sambungan dari Hal  1
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Gagal Pecundangi Bali United 
BANDUNG--Hasil kurang 

memuaskan diterima para 
penggawa Persib Bandung. 
Ya, si Maung Bandung di-
tahan imbang Bali United 
dengan skor 0-0 pada pekan 
ke-25 Liga 1 2017 di Stadion 
Si Jalak Harupat, Soreang, 
Kabupaten Bandung, Ka-
mis (21/9) sore. Bali United 
menjadi tamu pada laga ter-
sebut. Seperti yang dilansir 
Bola.com, Pelatih Persib 
Bandung, Emral Abus, pun 
memohon maaf atas kega-
galan timnya yang kembali 
bermain imbang di kandang 
sendiri. “Kami mohon maaf 
karena ekspektasi tidak bisa 
dipenuhi walaupun peluang 
sangat banyak dan anak-
-anak sudah main bagus. 
Namun, hasil yang belum 
memuaskan,” ujar Emral 
usai pertandingan.

  Menurut Emral, sebenar-
nya ada dua peluang yang 
sangat besar bagi Persib 
karena ada dua handball 
dari tim tamu, namun sa-
yangnya wasit menilai lain. 
“Keputusan wasit mutlak, 
kami tidak guna protes juga 
karena yang menilai wasit. 
Yang penting mulai sekarang 
kami siapkan untuk meng-

hadapi Bhayangkara FC agar 
bisa menang di kandang,” 
tegas Emral.

  Meskipun saat menja-
mu Bhayangkara FC nanti, 
Persib harus kehilangan 
striker andalannya, Ezechiel 
N’Douassel karena akumu-
lasi kartu. “Tapi kami tidak 
usah risau, kami akan mak-
simalkan pemain yang ada. 
Sekali lagi kami mohon maaf 
kepada seluruh bobotoh,” 
ujar Emral lagi. Soal kepu-
tusannya hanya melakukan 
satu pergantian pemain 
sepanjang pertandingan, 
pelatih asal Sumatra Barat 
itu mengungkapkan sudah 
menjadi kesepakatan tim 
pelatih. 

“Awalnya memang kami 
akan mengganti Dedi Kus-
nandar setelah ditekel la-
wan tapi ternyata dicoba 10 
menit dia masih siap. Jadi 
itu semua kesepakatan tim 
pelatih,” jelas Emral.

  Kendati bermain imbang, 
Emral menuturkan keingin-
an tim pelatih sudah dija-
lankan dengan baik oleh 
pemain, termasuk bisa me-
matikan pergerakan Irfan 
Bachdim. “Febri juga pun 
main bagus tapi ada hal yang 

perlu diperbaiki, yaitu ke-
putusan kapan melakukan 

dribble dan kapan membe-
rikan umpan. Widodo pun 

sudah menyiapkan strate-
gi untuk mematikan Febri 

dengan pengawalan ketat,” 
kata pelatih yang menggan-

tikan posisi Djadjang Nur-
djaman di Persib ini. (net)

FOTO:IST/NET

GAGAL: Striker Persib, Ezechiel N’Douassel tampak kecewa gagal membobol gawang Bali United pada Liga 1 Indonesia di Stadion si Jalak Harupat, 
Bandung, Kamis (21/9/2017)

Mobile Masjid 
Disambut Bobotoh

BEGITU hadir Mobil Masjid, Bobotoh begitu 
antusias menyambutnya. Mobile Masjid yang 
disediakan PermataBank Syariah untuk Bobotoh 
mulai beroperasi kemarin di Stadion Si Jalak 
Harupat.

Seperti yang dilansir persib.co.id kehadiran 
Mobile Masjid di area pintu barat itu langsung 
disambut antusias Bobotoh dengan menjalan-
kan ibadah sholat. Bahkan melakukan shalat 
dzuhur berjamaah. Fadhil, salah satu bobotoh 
yang tampak bersiap melakukan shalat dzuhur 
mengatakan, ia gembira dengan kehadiran Mo-
bile Masjid.

“Alhamdulillah sekarang sudah ada Mobile 
Masjid yang mempermudah Bobotoh muslim 
untuk menjalankan kewajiban shalat. Semoga 
semakin diperbanyak jumlahnya,” tuturnya. 
Fadhil melanjutkan, dengan hadirnya mobile 
masjid tersebut doa dan dukungan para Bobotoh 
akan lebih meningkat. “Untuk hari ini lawan Bali 
United, saya akan berdoa di Mobile Masjid ini, 
semoga PERSIB menang berapa pun skornya,” 
tambahnya.(net)

Zola Gagal Dimainkan
SAAT Persib Bandung butuh kreasi untuk me-

mecah kebuntuan menghadapi barisan perta-
hanan Bali United, Gian Zola disiapkan di pinggir 
lapangan. Namun ketika dia sudah selesai me-
lakukan pemanasan serta mengenakan seluruh 
kelengkapan bermain, gelandang muda ini batal 
bermain hingga peluit tanda pertandingan usai 
dibunyikan. Emral Abus selaku nahkoda Persib 
pun membeberkan alasan kenapa Zola urung 
berlaga tadi. “Awalnya kan Dedi (Kusnandar) 
cedera dan kita asalnya mau coba dia selama 10 
menit dan ditanya apakah dia mau diganti dia 
bilang siap dan masih yakin main terus,” terang 
pelatih asal Padang ini dalam jumpa pers usai 
laga di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (21/9).

 Dedi memang sempat mendapat perawatan 
saat dilanggar oleh Marcos Flores di bagian eng-
kelnya. Namun ketika dipantau kondisi setelah 
ditangani tim medis, Dedi tampak fi t dan masih 
sanggup menuntaskan laga di Si Jalak Harupat. 
Hal itu yang membuat tim pelatih lebih mengu-
tamakan Dedi lantaran dia punya peran penting 
di lini tengah Sang Pangerang Biru. Dia menjadi 
jembatan di antara lini belakang dan lini depan 
Persib. “Terbukti kan dia juga berhasil menun-
jukkan potensinya dan bermain penuh selama 
90 menit. Tadi kan dia mampu main bagus dan 
sangat berfungsi terutama di babak kedua,” jelas 
Emral yang merupakan instruktur AFC ini.

 Ditanya soal wewenang Emral di technical 
area, dia mengatakan punya otoritas meski yang 
lebih sering tampil adalah asistennya yaitu Her-
rie Setyawan. Dia juga mempunyai kesepakatan 
dengan stafnya dan mengaku diberikan kelelu-
asaan oleh Umuh Muchtar. Di laga tadi, Persib 
sendiri hanya melakukan satu pergantian pemain 
saat memasukan Atep mengisi pos Shohei 
Matsunaga. “Memang awal- n y a 
kami sudah sepakat, bu-
kannya berarti saya tidak 
ikut (ambil keputusan) 
dan sama pak manajer juga 
sudah minta penda- p a t 
dan beliau bica- ra per-
gantian se- rah-
kan kepa- d a 
k a m i  t i m 
p e l a t i h ,” 
tukasnya. 
(net)

 IST

DUKUNGAN: Ribuan bobotoh memadati stadion untuk mendukung tim kebanggaannya.

Butut Ah Sib!!!
BANDUNG - Butut! Butut! 

Butut! Begitulah teriakan 
bobotoh di tribun VIP usai 
melihat hasil imbang Persib 
Bandung kontra Bali United, 
di Stadion Si Jalak Harupat, 
Kab Bandung, Kamis (21/9). 
Bobotoh yang hadir tidak 
bisa menerima hasil draw 
ini.

 Sepanjang laga kemarin, 
memang Persib lebih men-
dominasi jalannnya pertan-
dingan. Akan tetapi minim-
nya kreativitas lini tengah 
seakan membuat buntu 
penyerangan yang dibangun 
Febri Hariyadi dkk. “Persib 
pada pertandingan ini (ke-
marin, red) tidak mau ambil 
resiko. Kurangnya kreativitas 
terlihat,” ucap bobotoh asal 
Kiaracondong, Iqbal Saoka-
ni kepada koran ini.

 Namun pendapat bobotoh 

tersebut berbeda dengan 
apa yang disampaikan pela-
tih Emral Abus. Menurutnya, 
permainan skuat besutan-
nya sudah bermain bagus 
dan sesuai harapan. “Anak-
-anak bermain bagus, hasil 
yan belum memuaskan, 
banyak peluang terbuang 
percuma,” kata Emral.

 Atas hasil imbang ini, 
Emral meminta maaf pada 
bobotoh. Karena tidak bisa 
memberikan apa yang dii-
nginkan para pecinta Persib, 
yakni kemenangan. Imbang 
dengan Bali United merupa-
kan imbang kedua kalinya 
secara berturut-turut. Se-
belumnya Maung Bandung 
ditahan imbang 2-e oleh ta-
munya Semen Padang. “Ke 
depannya, kita akan meme-
nangkan pertandingan la-
wan Bhayangkara,” ujarnya.

 Sementara itu, pelatih 
Bali United Widodo C Putro 
mensyukuri hasil imbang 
melawan Persib. Karena me-
nurutnya, draw di kandang 
lawan adalah hasil realistis. 
“Pertandingan berjalan alot. 
Ini hasisl realistis. kema-
rin saya berbicara kita bisa 
mencuri poin dan ini ha-
silnya,” ujar mantan pelatih 
Sriwijaya FC itu.

 Widodo mengungkapkan 
kunci menahan imbang dari 
Persib yakni pemainnya bisa 
memotong aliran bola yang 
mengalir ke sayap. 

 “Kami bisa mengevaluasi 
strategi Persib. Bukan me-
matahkan pemain sayap, 
tapi asal bolanya dari mana. 
Kami sebenarnya ingin me-
nang, tapi hasil ini cukup 
kami syukuri,” pungkasnya. 
(pra)

Meski Gagal, Jupe 
Sukses Bangun 

Pertahanan
TAK semua laga permainan 

Persib versus Bali United cia-
mik. Buktinya torehan cukup 
apik ditunjukkan pemain be-
lakang tim Maung Bandung. 
Mereka sukses membuat Ser-
dadu Tridatu yang dikenal 
tajam, harus kerepotan untuk 
membongkar pertahanan 
yang dikawal Achmad Jufri-
yanto cs. Jupe pun mengata-
kan bahwa mereka mencoba 
untuk membangun tembok 
yang solid di area pertahan-
an untuk memberangus lini 
serang Serdadu Tridatu.

  “Predikat mereka tim ter-
subur dan di sana ada top 
scorer Comvalius dan juga 
di sana ada Bachdim. Kami 
khususnya 4 pemain belakang 
sudah sangat waspada dan 
kita asah di latihan harus ba-
gaimana dan juga komunikasi 
kita sudah bagus,” jelas stoper 
bernomor punggung 16 ini 
dalam jumpa pers di Si 
Jalak Harupat, Kamis 
(21/9) seperti yang 
dilansir simamaung.
com. Jupe mengatakan 
bahwa dirinya memang 
sangat berambisi untuk 
membuat sektor penye-
rangan Bali United 
mati kutu. Sebab 
Bali merupa-
k a n  t i m 
p a l i n g 
t a j a m 

sejauh ini dengan koleksi 
54 golnya termasuk naluri 
gol Sylvano Comvalius yang 
membuat dia jadi top scorer 
sementara. Dia juga sadar 
bahwa tugas pemain belakang 
mengawal area pertahanan 
dan baginya ketika sektor 
depan gagal mencetak gol, ga-
wang Persib tidak kebobolan.

  “Intinya apa yang menjadi 
tugas kita pasti kita lakukan 
dan karena kita itu bek engga 
bisa cetak gol ya setidaknya 
kita jalankan tugas kita supaya 
lawan ga bisa mencetak gol,” 
terang pemain yang berlaga 
sebagai kapten tim tersebut di 
laga sore tadi. Dia mengakui 
bahwa secara hasil sangat 
membuatnya terpukul karena 
Persib tidak mampu meraih 
hasil maksimal menjamu Bali 
United. Pasalnya mereka ber-
main di depan pendukungnya 

sendiri dan menjadi 
kewajiban untuk me-
raih 3 poin di kandang
.“Kalau lihat dari hasil 

mengecewakan kita 
engga bisa manfa-
atkan status tuan 
rumah. Tapi seti-

daknya masih ada 
satu match ke depan,” 

tukasnya. (net)
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rrangn anan BBala i UnU ited 
maatiti kkututuu. Sebbab 
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tukasnyaa.. (n(net)

Lawan Persib, Borneo Pilih 
Stadion MulawarmanSaling Ejek Jelang Laga

JELANG laga Persib Ban-
dung kontra Bali United yang 
akan digelar di Stadion Si Jalak 
Harupat Kabupaten Bandung, 
Kamis (21/9), aroma panas 
antarpemain sudah terjadi. 
Seperti yang diungkapkan 
gelandang Persib Bandung, 
Dedi Kusnandar, setidaknya 
saling ejek terjadi dengan 
tujuan untuk merusak mental 
lawan sebelum bertanding. 
“Tapi ledekan biasa antarpe-
main, tidak sampai membuat 
marah karena ini hanya can-
daan sebelum pertandingan. 
Ini hal biasa bagi kami,” ung-
kap Dedi.

 Apalagi, dikatakan Dedi, 
beberapa pemain dari Bali 
United sudah sangat dike-
nalnya. Bahkan, pemain 

Serdadu Tridatu macam Dias 
Angga Putra dan Yandi Sofyan 
Munawar, pernah sama-sama 

membela Maung Bandung.
 Meski mengenal baik para 

pemain lawan, pemain yang 
akrab disapa Dado ini akan 
bertindak profesional dengan 
membawa Persib meraih ke-
menangan. Apalagi, Persib 
membutuhkan poin untuk 
menaikkan peringkat di kla-
semen sementara Liga 1 2017. 
“Kami juga sudah menyiap-
kan fisik dan mental untuk 
pertandingan besok untuk 
bisa meraih tiga poin. Mudah-
-mudahan tekad kami untuk 
meraih kemenangan terwu-
jud sehingga peringkat di 
klasemen pun meningkat,” ia 
menuturkan. Saat ini, Persib 
masih berada di posisi ke-10 
klasemen sementara dengan 
perolehan 33 poin. Sementara 
Bali United berada di posisi 
kedua dengan perolehan 48 
poin. (net)

PRESIDEN Borneo FC, 
Nabil Husein Said Amin, 
sudah menunjuk satu venue 
untuk menggelar pertan-
dingan tunda pekan ke-24 
Liga 1 2017 kontra Persib 
Bandung. Nabil mengata-
kan, pihaknya akan mema-
kai Stadion Mulawarman, 
Bontang, Kalimantan Timur, 
untuk menggelar laga ter-
sebut.

 Seperti diketahui, Borneo 
FC mendapatkan hukuman 
dari Komite Disiplin (Kom-
dis PSSI) untuk menggelar 
dua laga kandang tanpa 
penonton dengan jarak 100 
km dari Kota Samarinda dan 
uang sebesar Rp 650 juta. 
Hukuman itu didapatkan 
seusai Komdis PSSI menilai 
Nabil melakukan intimidasi 
kepada wasit asing bernama 

Rysbek Shekerbekov seusai 
ditahan imbang Bali United 
tanpa gol di Stadion Segiri, 
Samarinda, Kalimantan Ti-
mur, Senin (11/9).

 Sebelum menjamu Persib 
di Stadion Mulawarman, 
Borneo FC terlebih dahu-
lu melawan Persiba Balik-
papan pada Senin (25/9). 
Sejauh ini, Nabil sudah 
membangun komunikasi 
untuk memakai kandang 
dari PKT Bontang itu un-
tuk menggelar pertanding-
an Borneo FC.”Saya sudah 
menghubungi pihak stadion 
di Bontang untuk dipakai di 
dua laga kandang tanpa pe-
nonton,” ucap Nabil seperti 
dikutip, BolaSport.com.

 Ketika ditanya mengapa 
tidak memakai Stadion Ba-
takan, Balikpapan, sebagai 

kandang sementara, Nabil 
mengatakan belum bisa. 
Sebab, jarak dari Kota Sa-
marinda ke Stadion Batakan 
belum melebihi 100 km. 
“Alasannya karena kalau 
main di Stadion Batakan be-
lum sampai 100 km, hanya 
77 km. Ya sudah kami me-
milih bermain di Bontang 
pas melawan Persib dan 
Persiba,” kata Nabil. 

 Sebelumnya, Borneo FC 
sempat mengajukan kan-
dang Perseru Serui di Sta-
dion Marora, Kepulauan 
Yapen, Papua Barat, untuk 
menggelar pertandingan di 
tempat netral. Namun, apa 
yang diinginkan oleh Nabil 
sepertinya tidak disetujui pi-
hak operator Liga 1 2017, PT 
Liga Indonesia Baru (LIB). 
(net)



S E BAG A I  brand yang 
dekat dengan anak muda, 
PT XL Axiata Tbk melalui 
brand AXIS, selalu beru-
saha untuk memberikan 
wadah bagi mereka untuk 
berkreativitas khususnya 
melalui media digital.

Sesuai dengan tujuan-tu-
juan produktif, AXIS yang 
selama ini membina komu-
nitas anak-anak muda dan 
pelajar, program AXIS HITZ-
VIDS “Magnificity” Video 
Competition dihadirkan 
khusus bagi kalangan siswa 
setingkat SMA/SMK. Guna 
mengangkat potensi daerah 
asal peserta. Tema kompetisi 
adalah tema “Magnificity, 
Bikin Kotamu Makin Hitz”.

“Fasilitas internet me-
mungkinkan kita untuk 

meraih peluang-peluang 
sosial dan ekonomi yang 
ada,”ujar VP AXIS Business 
Unit, Robert E. Langton ke-
pada Radar Sukabumi. 

Seperti misalnya dengan 
mempromosikan potensi 
daerah masing-masing.

“Yang jelas, melalui kom-
petisi ini, kami menantang 
para siswa untuk meng-
hitz-kan daerah masing-
masing,”ujarnya.

Program kompetisi karya 
video ini merupakan tin-
dak lanjut dari program 
donasi akses internet cepat 
‘1000 Sekolah Broadband’. 
Bekerjasama dengan Di-
rektorat Jenderal Pendidi-
kan Dasar dan Menengah, 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI, yang 

diluncurkan setahun yang 
lalu dan telah menjangkau 
sekolah-sekolah di berbagai 
pelosok Indonesia, terma-
suk di kota-kota kecil.

“Sesuai kesepakatan ker-
jasama tersebut, program 
donasi akan dilanjutkan 
dengan program pening-
katan pengetahuan dan 
pengembangan kreatifi-
tas melalui pemanfaatan 

internet bagi kemajuan 
d a e r a h n y a  m a s i n g -
masing,”tuturnya.

L e b i h  r i n c i  R o b e r t 
menjelaskan ketentuan-
ketentuan kompetisi video 
yang dimaksud. Program 
ini dibuka mulai 18 Sep-
tember 2017. Peserta me-
miliki kesempatan untuk 
mengirimkan karya vid-
eonya ke panitia hingga 18 

Oktober 2017.
“Terbuka untuk semua 

siswa setingkat SMA/SMK 
yang mewakili sekolah ma-
sing-masing, baik sekolah 
yang menerima Program 
1000 Sekolah Broadband 
atau pun bukan,”imbuhnya.

Setiap sekolah diperbole-
hkan mengirimkan maksi-
mal dua video. Karya video 
disesuaikan dengan tema 

“Magnifi citi, Bikin Kotamu 
Makin Hitz”. Memperkenal-
kan tempat-tempat men-
arik dan unik di daerahnya 
(tempat wisata, kuliner, seni 
dan budaya). Durasi video 
maksimal 3 menit, dengan 
jenis video bebas seperti 
dokumenter, VLOG, iklan, 
Short Movie, dan lain seb-
againya). 

“Video dalam AXIS HITZ-
VIDS “Magnificity” Video 
Competition bisa diam-
bil dengan alat apapun, 
selama output-nya bagus 
dan bisa maksimal (gam-
bar tidak pecah) ketika dit-
ampilkan dalam channel 
YouTube,”paparnya.

Konten video bisa ber-
fokus pada destinasi wisata,  
kuliner, kekayaan seni dan 
budaya, serta ikon kota/
daerah. Karya di-upload 
pada akun YouTube, den-
gan menggunakan judul 
dengan hashtag #HITZ-
VIDS. Contoh, #HITZVIDS 
: Serunya Jalan-Jalan di 
Garut_SMA 1 GARUT_01. 
Peserta juga harus share 
ke media sosial (medsos) 

lainnya, dengan menggu-
nakan hashtag #HITZVIDS 
#masagaHITZ dan mention 
ke @AXIS_ID (Instagram) 
atau @AXIS (Facebook).

Tenang saja, akan ada 
pemenang yang terbagi 
dalam dua kategori, yaitu 
pemenang utama berdasar-
kan penilaian juri, serta 
pemenang favorit berdasar-
kan jumlah kunjungan dan 
like yang diperoleh di med-
sos. Penilaian juri akan men-
gacu pada kreativitas cerita 
video, sinematografi, dan 
originalitas karya.

“Para menenang akan 
mendapatkan hadiah spe-
sial,” Robert menambahkan. 

Menurutnya, tiga video 
juara utama masing-mas-
ing akan akan mendapat-
kan workshop videografi 
eksklusif dari YouTuber 
terkenal Bayu SKAK, lang-
sung di sekolah masing-
masing pemenang. Juga 
uang pembinaan sebesar 
Rp 5 juta. Untuk tiga juara 
favorit akan mendapatkan 
hadiah masing-masing Rp 
10 juta.(*)
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Penjualan Kipas Angin 
Naik 20 Persen 

FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI

HARGA TERJANGKAU: Salah seorang karyawan D’Best Electronic & Computer Sukabumi menunjukkan berbagai jenis kipas angin, kemarin (21/9).

SUKABUMI -- Musim ke-
marau memberikan keun-
tungan bagi para penjual 
barang elektronik. Maklum 
saja, cuaca panas membuat 
permintaan konsumen akan 
lemari es, kipas angin dan 
Air Conditioner (AC) terus 
melonjak. Seperti yang ter-
jadi di D’Best Electronic & 
Computer. 

Karena permintaan yang 
begitu tinggi itulah, toko ele-
ktronik terbesar di Citymall 

(dulu Supermall,red) Lantai 
2, Jalan Ahmad Yani, Kota 
Sukabumi ini mulai menam-
bah stok untuk memenuhi 
permintaan. 

Kepala Toko D’Best Elec-
tronic & Computer, Dodi men-
gatakan, permintaan barang 
elektronik selalu dipengaruhi 
musim. Kebetulan sekarang 
musim kemarau, jadi tiga jenis 
barang elektronik yang dijual 
di tokonya, paling laris diburu 
konsumen.

“Ya, kebanyakan saat ini 
konsumen memesan kulkas, 
kipas angin dan AC, karena 
saat ini musim panas. Jadi 
tingkat kebutuhan konsumen 
meningkat,” ujar Dodi kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(21/9).

Dalam dua bulan terakhir 
lanjut Dodi, mayortitas kon-
sumen memesan kipas angin. 
Karena harganya terjangkau, 
sebanyak sepuluh unit kipas 
angin terjual setiap harinya. 
Sementara AC sekitar empat 
unit.

“Meski pemesanan AC tidak 
setiap hari, tapi ada pening-
katan dari dua bulan terakhir 
ini,” paparnya.

Bagaimana dengan har-
ga? Di D’Best Electronic & 
Computer, kipas angin di-
tawarkan mulai Rp 150 ribu 
- Rp 350 ribu per unit. Harga 
disesuaikan dengan merk 
kipas tersebut. AC dibanderol 
Rp 3 juta - Rp 6 juta per unit, 
sudah termasuk dengan bi-
aya pemasangan.

“Alhamdulil lah saat  ini 
penjualan ada peningkatan 
sekitar 20 persen,” tutur pria 
ramah itu.

Kendati terjadi peningkatan 
penjualan. Namun pihaknya 
tidak menaikkan harga jual. 
Malah D’Best pada Septem-
ber 2017 memberikan promo 
untuk konsumen berupa 
diskon sebesar 10 persen, 
dan potongan harga sebesar 
Rp 100 ribu.

“Promo ini khusus buat 
S eptember,  dan berlaku 
sampai akhir bulan, berlaku 
untuk seluruh barang elek-
tronik,” paparnya.

Bagi konsumen yang ber-
minat untuk kredit barang 
elektronik di D’Best, tenang 
saja. Cukup membayar uang 

muka atau down payment 
(DP) sebesar Rp 99 ribu, kon-
sumen akan mendapatkan 
beragam keuntungan. Misal-
nya, mendapatkan potongan 
administrasi dan potongan 
angsuran sebesar Rp 25 ribu/
hari.

“Bagi konsumen yang ber-
minat, silahkan bisa langsung 
datang ke D’Best,”ajaknya. 

Guna meningkatkan penjua-
lan, pihaknya terus memberi-
kan pelayanan terbaik bagi kon-
sumen.Dengan begitu, Dodi 
optimis, akan mampu menarik 
konsumen lebih banyak lagi.

“Kami harap dengan berb-
agai upaya yang dilakukan, 
bisa meningkatkan kon-
sumen dan penjualan,” ha-
rapnya. (Cr16/t)

D’Best Tebar 
Diskon hingga 

Potongan 
Harga

AXIS Tantang Siswa Angkat Potensi Daerahnya Lewat Video

Ajak Berkreativitas, Magnifi city Bikin Kotamu Makin Hitz

FT:IST 

KOMPETISI:AXIS HITZVIDS. 

Dalam upaya terus memperluas jaringan dan 
layanan internet 4G LTE ke berbagai pelosok 

nusantara, PT XL Axiata Tbk juga selalu 
menyerukan akan masyarakat memanfaatkan 

fasilitas tersebut untuk tujuan-tujuan produktif.

SRI SUMARNI, Sukabumi

Transaksi di Bawah Rp 200 Ribu Tidak Kena Biaya
JAKARTA - Bank Indonesia 

(BI) tetap bersikeras menge-
luarkan kebijakan pengenaan 
biaya isi ulang uang elektronik 
atau e-money. Namun, kebi-
jakan ini tidak terlalu membe-
bani masyarakat kecil.

Pasalnya, dalam kebijakan 
itu BI hanya mengenakan 
biaya maksimal Rp 750 untuk 

transaksi isi ulang sebesar Rp 
200 ribu. Di bawah itu, tidak 
ada biaya yang dibebankan.

Beleid itu tertuang dalam 
P e r a t u r a n  A n g g o t a  D e -
wan Gubernur No.19/10/
PADG/2017 tanggal 20 Sep-
tember 2017 tentang Ger-
bang Pembayaran Nasional/
National Payment Gateway 

(PADG GPN).
9/21/2017 BI Putuskan Tran-

saksi E-Money di Bawah Rp 
200 Ribu Tidak Kena Biaya.

Dalam aturan itu tertuang 
jika transaksi yang dikenakan 
biaya antara lain, pengisian 
ulang yang dilakukan me-
lalui kanal pembayaran milik 
penerbit kartu.

“Intinya untuk pengisian 
dengan nilai (transaksi) di 
atas Rp 200 ribu dikenakan 
biaya maksimal Rp 750,” ujar 
Direktur Eksekutif Departe-
men Komunikasi BI, Agusman 
dalam keterangan tertulisnya, 
kemarin (21/9).

Agusman menilai kebijakan 
ini tidak akan memberatkan 

masyarakat. Sebab, berdasar-
kan data perbankan, rata-
rata nilai top up dari 96 persen 
pengguna uang elektronik 
tidak lebih dari Rp 200 ribu.

“Kebijakan skema harga 
Top Up ini diharapkan ti-
d a k  a k a n  m e m b e r a t k a n 
masyarakat,”pungkasnya.
(cr4/JPC)

Aksi Makelar Tanah 
Bikin Proyek Lelet

JAKARTA - Percepatan pembangunan in-
frastruktur masih terkendala masalah klasik, 
masalah pembebasan lahan. Hal ini membuat 
proses pengerjaan proyek berlarut-larut dan 
anggaran membengkak. Perlu terobosan baru 
untuk mengatasinya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) Hadiyanto mengatakan, sulitnya 
melakukan pembebasan lahan disebabkan 
banyak makelar tanah. Mereka melakukan 
spekulasi.

“Makelar bikin kavling-kavling tanah mahal. 
Proses yang berlarut-larut membuat ekspansi 
harga semakin mahal. Proses percepatan pen-
gadaan lahan menyulitkan investor,” ungkap 
Hadiyanto dalam sebuah seminar nasional di 
Jakarta. 

Menurutnya, untuk mengatasi masalah 
pengadaan lahan, dibutuhkan sinergisitas 
antara kementerian/lembaga. Perlu dukungan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemente-
rian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional. “Saya kira perlu peran penilai tanah 
yang bisa mengestimasi nilai tanah yang akan 
dibebaskan. Karena, selama ini lamanya pem-
bebasan lahan terkendala karena harga tanah 
yang memuncak tinggi,” imbuhnya. 

Hadiyanto menuturkan, pemerintah saat 
ini tengah fokus dalam mempercepat Pem-
bangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). 
Kementerian Keuangan telah memperkirakan 
kebutuhan pendanaan hingga 2019 nanti men-
capai Rp 4.700 triliun. Perkiraan ini telah ditu-
angkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang 
mencapai Rp 4.700 triliun. Dari nilai tersebut 
kontribusi pembiayaan pembangunan yang 
harus disediakan dari APBN yakni sebesar 41,3 
persen yaitu sekitar Rp 1.941 triliun. Kemudian, 
yang berasal dari BUMN yaitu 22 persen atau 
Rp 1.034 triliun. Sedangkan untuk pendanaan 
yang harus dipenuhi swasta sekitar 36,7 persen 
atau sekitar Rp 1.725 triliun. “Kalau kita lihat 
anggaran infrastruktur dari waktu ke waktu naik 
pesat, untuk 2018 dalam RAPBN sebesar Rp 409 
triliun,” jelasnya.

Dana tersebut, lanjut Hadiyanto, akan digu-
nakan untuk belanja kementerian/ lembaga 
sebesar Rp 161,2 triliun, belanja non kement-
erian/lembaga sebesar Rp 3 triliun, transfer ke 
daerah dan dana desa untuk infrastruktur Rp 
182,8 triliun. Kemudian untuk fasilitas pem-
biayaan infrastruktur sebesar Rp 48,1 triliun. 
Infrastruktur sosial Rp 9 triliun, serta untuk 
dukungan infrastruktur sebesar Rp 4,9 triliun. 

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Ke-
menterian Agraria dan Tata Ruang/BPN Arie 
Yuriwin mengakui, pembebasan lahan men-
jadi salah satu kendala tertinggi yang dihadapi 
pemerintah dalam membangun infrastruktur. 
Menurutnya, kendala yang dihadapi untuk 
merampungkan proyek infrastruktur paling 
besar adalah isu pendanaan dengan persentase 
30 persen. “Nah, masalah pembebasan lahan 
berada di urutan kedua, dengan persentase 
25 persen. Setelah itu baru masalah perizinan 
sebesar 10 persen, dan isu pelaksanaan kon-
struksi 8 persen,” ungkapnya.

Khusus persoalan pembebasan lahan, 
lanjutnya, hambatannya antara lain ter-
kait sponsor, ketidakpastian pembiayaan, 
parameter keuangan, struktur keuangan, 
proses permohonan pendanaan, jaminan, 
dan kepemilikan aset. (rmol) 

FT:NET

ILUSTRASI: Para pekerja merampungkan pengerjaan 
proyek infrastruktur jalan.
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Baru Islam 1 Muharam 1439 
H, di Jalan Pungkur, Kota 
Bandung, Kamis (21/9).

  Yusril memastikan, PBB 
akan ikut berkontribusi da-
lam menyemarkan Pilkada 
serentak di Jabar. Salah sa-
tunya, mengenalkan dan 
menyuarakan dukungan-
nya kepada Deddy Mizwar. 
“Deddy Mizwar dekat dekat 
kami (PBB),” imbuhnya.

  Soal landasan PBB men-

dukung Wagub Jabar itu, 
Yusril menyebut, hal itu 
sebagai kesepakatan pilihan 
internal partai. Dibagian 
lain, dikatakannya, Deddy 
Mizwar, dekat dengan PBB 
dalam melakukan berbagai 
program. 

“Demiz (sapaan Deddy 
Mizwar) dan PBB itu saling 
membantu,” akunya.

  Dalam kegiatan Jalan 
Sehat menyambut Tahun 
Baru Islam 1 Muharam 1439 
H, Yusril memperkenalkan 

Deddy Mizwar kepada ma-
syarakat Kota Bandung dan 
juga keluarga besar Partai 
Bulan Bintang Jabar. 

Yusri mengaku, optimis 
dapat memenangkan balon 
yang didukung PBB dalam 
perhelatan Pilgub Jabar ta-
hun depan. Sebab, ungkap-
nya, PBB terus menguatkan 
barisan mulai dari tingkat 
bawah sampai provinsi. 
“Mudah-mudahan balon 
yang kami dukung menang,” 
pungkasnya. (arh)

PBB Usung 
Deddy Mizwar di Pilgub

juga yang kelam. Peristiwa 
1965 merupakan penggalan 
gelap sejarah bangsa kita, 
tetapi tidak boleh kita ang-
gap itu tidak ada,” kata AHY, 
usai menggelar Roundtable 
Discussion, di Hotel Dar-
mawangsa, Jakarta Selatan, 

Rabu (20/9).
  Menurut dia, pence-

rahan-pencerahan fakta 
yang berdasarkan sejarah 
seharusnya dilakukan terus 
menerus. Dengan demiki-
an, setiap generasi Indone-
sia akan terbuka mengakui 
penggalan sejarah kelam 
bangsa sendiri. “Sampai saat 

ini bangsa kita tidak bisa 
menerima kehadiran paham 
komunis,” tegasnya.

  AHY sendiri adalah cucu 
dari almarhum Sarwo Edhie 
Wibowo, komandan RPKAD 
yang memimpin pemberan-
tasan unsur komunis pasca 
gerakan 30 September 1965. 
(bon/rmol.co)

AHY: Film G30S/PKI 
Relevan Diputar

keliatan PBB menguat kem-
bali,” ungkap Yusril saat 
ditemui awak media dalam 
kegiatan Jalan Sehat untuk 
memperingati tahun baru 
Islam yang diadakan oleh 
DPW PBB Jawa Barat dan 

bertempat di Jalan Pungkur 
Bandung, Kamis (21/9).

  Yusril menilai, ditengah 
situasi politik yang tidak 
menentu dan sikap peme-
rintah yang refresif kepada 
umat Islam, disinilah PBB 
yang selalu tegas untuk 
berhadapan dengan pe-

merintah. 
“Justru di Indonesia di-

tengah situasi politik yang 
tidak menentu dan peme-
rintah cenderung refresif 
kepada islam PBB ini yang 
paling tegas berhadapan 
dengan pemerintah seka-
rang,” tandasnya. (nif )

PBB Paling Tegas 
Dengan Pemerintah

Mulyadi kepada RMOL-
Jabar (Group koran ini), 
Kamis (21/9).

 Selain itu, terkait an-
caman PKS di Pilpres 2019. 
Mulyadi berpandangan 
bahwa segala kemungkin-
an di Pilpres 2019 masih 
dinamis dan cair. “Proses 
judicial review masih ber-
jalan di MK, bisa jadi di-
batalkan tanpa ada syarat 
presidential treshold 20 
persen,” katanya.

  Mulyadi memberikan sa-
ran kepada DPP Gerindra 
apabila memang PKS jadi 
meninggalkan partainya di 
Pilpres 2019 nanti. Menu-
rutnya, masih banyak par-
tai lain yang dapat diajak 
berkoalisi. 

“ D e m i  k e p e n t i n g a n 
bangsa, bisa saja Gerin-
dra koalisi dengan Partai 
Demokrat (61 kursi) atau 
PAN (47 kursi), kan PKS 
kursinya 40. Jadi, sekali 
lagi,  demi kepentingan 
bangsa, saya kira Partai 
Demokrat dan PAN pasti 
bisa bersama-sama ber-
juang bersama Gerindra,” 
tegasnya.

Bahkan kata dia, kemung-
kinan partai lain pun bisa 
b e r s a ma -s a ma  d e n ga n 
Partai Gerindra ketika me-
miliki tujuan yang sama 
untuk kemajuan bangsa. 

“Atau bisa juga dengan 
partai lain yang memiliki 
frekuensi yang sama untuk 
kepentingan lebih besar 
demi kemajuan bangsa,” 
tandasnya. (nif )

Mulyadi: Ancaman 
PKS Tak Membuat 

Gerindra Lemah

derung menjadi Materialis 
Pragmatis. “Pergeseran pe-
rilaku politik ini memang 
cukup sulit untuk merubah 
kembali  ke Idealis normatif. 
Namun itu bukan hal yang 
mustahil kita butuh proses 
untuk merubah itu,”ujar 
Ketua DPD Nasdem Kota 
Sukabumi, Mulyono usai 
mengadakan kegiatan di-
alog kebangsaan bersama 
Akademi Bela Negara (ABN) 
Nasdem  di Sekertariat DPD 
Nasdem jalan Syamsudin, 
SH, kemarin (21/9).

  Disisi lain, prinsip Nas-
dem itu adalah politik tanpa 
mahar. Sementara perilaku 
politik masyarakat masih 
ada tolok ukur yang beda 
yakni ke arah pragmatis 
meskipun tidak semua ma-
sayrakat. “Dengan adanya 
Taruna ABN ini mencoba 
berperan untuk mengko-
munikasikan dan menso-
sialisasikan ke masyarakat, 
hingga masyarakat itu suatu 
saat akan sadar saat meng-
hadapai even-even politik,” 
jelasnya.

 Diakuinya, memang da-
lam memberikan pema-
haman kepada masyarakat 
itu cukup sulit dan berat. 
Tapi perlu diyakini masa-
yarakat lambat laun perli-
ku politiknya bisa berubah 
menjadi idealis normatif. 
“Hasil kajian secara keselu-
ruhan memang masih ada 
masyarakat yang pragmatis 

dan kita akan mencoba me-
ngedukasi masyarakat agar 
tidak seperti itu, “ujarnya.

  Mulyono pun menekan-
kan kepada masyarakat, 
jika berprilaku politik secara 
pragmatis itu akan merugi 
selama lima tahun kedepan. 
Suara masayarakat ketika 
sudah dibeli atau dibayar 
dengan nilai nominal rupi-
ah yang tidak seberapa tapi 
akan berdampak kepada pe-
merintahan selama dipim-
pin oleh orang yang mem-
bayar. “Nah perilaku seperti 
menjadi tanggung jawab 
partai politik juga. Makanya 
kami berupaya menyadar-
kan itu. Ini merupakan hak 
mereka, untuk memilih pe-
mimpin yang benar-benar 
mengetahui kemampuan 
untuk mambangun suatu 
wilayah  yang dipimpinnya 
jangan sampai masyarakat 
rugi,” ungkapnya.

  Memang tak diungkiri 
dalam politik itu perlu cost 
politik dari setiap kegiatan 
politik untuk kebutuhan-
-kebutuhan finansial. Tapi 
kalau sudah kecenderungan 
untuk membeli suara de-
ngan mambayar masyarakat 
itu diluar kewajaran. “Kare-
na sudah dibayar, pemimpin 
bisa seenaknya saja. Itu yang 
tidak di harapkan oleh partai 
Nasdem,” katanya.

 Adanya ABN yang meru-
pakan pemuda lulusan jen-
jang pendidikan D3 atau S1 
yang disekolahkan di Akade-
mi Bela Negara oleh partai 

nasdem. Mudah-mudahan 
bisa mencoba merubah 
pola pikir masyarakat agar 
menadi pemilih yang cerdas 
tanpa pragmatis. “Meskipun 
tidak berdampak secara 
cepat, tapi dikemudian hari 
masyarakat bisa sadar men-
jadi pemilih yang idealis. Be-
nar-benar fi gur yang pantas 
menjadi sosok pemimpin 
tanpa dibeli oleh uang,” 
pungkasnya.

  Sementara itu, Fasilitator 
Pendidikan ABN Angga 
Ramdhana, mengatakan 
keberadaan Akademi Bela 
Negara (ABN), bertujuan 
untuk menciptakan ka-
der muda yang sesuai de-
ngan visi dan misi Partai 
NasDem. Terlebih bagai-
mana caranya mengawal 
pengembangan masya-

rakat yang pada akhirnya 
bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
dengan politik tanpa ma-
har. “ Kami menjalankan 
ini bukan karena ada Pilka-
da, tetapi sudah sejak lima 
tahun lalu,” jelasnya.

 Dikatakanya dengan Ta-
runa ABN yang terjun ke 
tingkat Dewan Pimpin-
an Wilayah dan Dewan 
Pimpinan Daerah, akan 
menjadi laboratorium yang 
nantinya akan diterap-
kan di daerahnya masing-
-masing. “Selain bersama 
membantu masyarakat, 
juga untuk membangun 
basis konstituen. Sehingga 
virus idealisme politik tan-
pa mahar bisa berkembang 
dimasyarkat,” pungkasnya. 
(bal)

Nasdem Siap Hapuskan 
Politik Materialis Pragmatis

jelasnya.
  Kalaupun nanti sudah 

terbentuk, kata Aminnu-
din mereka akan diberi ke-
wenangan untuk bekerja 
melalui tahapan. Seperti 
tupoksinya yaitu melaku-
kan penindakan dan pena-
nganan di lapangan. “Kita 
akan selektif untuk mencari 
anggota Panwas yang netral 
dan berintegritas tinggi,” 
jelasnya.

 Setelah itu panwascam 
terbentuk, baru dilakukan 
perekrutan 33 anggota Peng-
awas Pemilihan Lapangan 
(PPL) di tingkat kelurahan, 
dan 527 orang petugas peng-
awas Tempat Pemungutan 
Suara (TPS). “Persiapan 
akan kita terus lakukan dari 
sekarang sampai terbentuk 

sampai tingkat TPS,pung-
kasnya. 

  Ditempat terpisah Sek-
retaris Panitia Perekrutan 
Panwaslu Kabupaten Su-
kabumi, Anzar Kusnandar 
mengatakan bahwa jumlah 
panwascam yang dibutuh-
kan untuk Kabupaten Suka-
bumi mencapai 141 anggo-
ta Panwascam. Sementara 
untuk waktu penerimaan 
pendaftaran mulai tanggal 
23 sampai 30 September. 
“Untuk pendaftaran bisa 
datang saja langsung ke 
Kantor Panwaslu Sementara 
di Jln. Ahmad Sanusi No. 840 
Komplek Kantor P 2 M Dinas 
Kesehatan Kabupaten Suka-
bumi Cigunung Kecamatan 
Cisaat Kabupaten Sukabu-
mi, “jelasnya.

  Lebih lanjut dirinya me-
ngatakan, dalam proses 

perekrutan pihak panwaslu 
membuka selebar-lebarnya 
kepada warga yang ada di 
47 Kecamatan untuk mela-
kukan pendaftaran. Aturan 
yang dikeluarkan sudah 
jelas dan terbuka, maka 
bagi siapapun yang ingin 
mendaftar silahkan saja 
tanpa ada pungutan biaya. 
“Kami terbuka, asal me-
menuhi persyaratan maka 
diperbolehkan mendaftar. 
Dan untuk tahapannya sama 
seperti panwaslu yang lain 
(Kota Sukabumi red). Mulai 
tahapan perekrutan Pan-
wascam, diantaranya seleksi 
administrasi, tes tulis hingga 
tahapan wawancara. Jika ha-
silnya memuaskan dan me-
menuhi syarat maka kami 
tidak akan menolak untuk 
jadi panwascam, “tukasnya. 
(bal/hnd)

Panwaslu Buka 
Pendaftaran Panwascam

Tagline “Melayani” KPU Bukan 
Berarti Mempermudah

JAKARTA-- Komisi Pe-
milihan Umum (KPU) me-
miliki tagline “melayani”. 
Pada awal tahapan Pemilu 
Serentak 2019, KPU mela-
yani partai politik (parpol) 
dalam proses pendaftaran 
dan verifikasi parpol calon 
peserta Pemilu.  

Komisioner KPU RI Wah-
yu Setiawan mengatakan, 
melayani disini tidak ber-
arti terus memudahkan. 
KPU memiliki integritas, 
integritas itu harga mati.

  KPU tidak bisa ditekan 
oleh kekuatan manapun, 
sehingga perlu dibangun 
integritas. Semangat mela-
yani dan jangan antipasti, 
tetapi tidak juga meng-
hamba kepada parpol , 
karena KPU bekerja sesuai 
aturan. Demikian ditegas-

kan Wahyu saat membe-
rikan pengarahan dalam 
kegiatan diskusi pada Pe-
latihan Aplikasi SIPOL , 
di Kota Medan, Sumatera 
Utara, Rabu (20/9). 

“Contohnya ketika saya 
masih menjadi Ketua KPU 
Kabupaten Banjarnegara, 
kami t idak meloloskan 
salah satu parpol besar, 
dan saat itu satu-satunya 
yang tidak lolos di nasional 
hanya di Banjarnegara, 
karena parpol  tersebut 
memang tidak memenuhi 
syarat di Banjarnegara,” 
ujar Wahyu di depan ko-
misioner KPU provinsi dan 
KPU kabupaten/kota.

 Jelas dia, KPU mempu-
nyai sifat  nasional dan 
sama dari sisi regulasi, mu-
lai dari KPU RI, KPU Pro-

vinsi, hingga KPU Kabu-
paten/Kota, kecuali untuk 
hal-hal khusus bagi daerah 
tertentu seperti Aceh. 

“Untuk itu semua perlu 
memahami aturan dan 
melaksanakannya,” tukas 
Wahyu.

  Sementara itu dilansir 
dari laman KPU, Komisio-
ner KPU RI Hasyim Asy’ari 
menjelaskan adanya per-
tanyaan mengenai apabi-
la ada satu gedung yang 
digunakan kantor parpol 
untuk dua tingkatan, yaitu 
tingkat provinsi dan kabu-
paten/kota. Hal tersebut 
diperbolehkan, sepanjang 
ruangan kantor terpisah 
dan ada surat keterangan 
yang menjelaskan kedua 
kantor  tersebut.  (b on/
rmol)

Uu Ruzhanul Ulum Naksir 
Berat Ridwan Kamil

PKB: Tak Ada Mahar, 
Tak Harus Jadi Kader

BANDUNG-- Sesuai ke-
bijakan DPP, Partai Ke-
bangkitan Bangsa (PKB) 
Kota Bandung menyatakan 
tidak meminta mahar ke-
pada Fiki Satari sebagai 
imbalan mengusungnya di 
Pilwalkot Bandung 2018.  
Hal itu diungkapkan Ke-
tua PKB Kota Bandung H. 
Erwin kepada awak media 
di Kafe Whatsup Jalan Ci-
hampelas Kota Bandung, 
Kamis (21/9). “Kami tegas-

kan dukungan kita tanpa 
mahar, itu bisa dicek. Kita 
tanpa mahar, DPP apalagi,” 
katanya.

  Erwin pun mengatakan 
pihaknya mengusung Fiki 
tanpa syarat,  termasuk 
syarat masuk jadi kader 
partainya.  Menurutnya 
pertimbangan ikatan se-
sa ma  “a na k ”  Na h d atu l 
Ulama (NU) lebih penting. 
“Tidak ada syarat harus 
jadi kader PKB kebetulan 

Vicky juga sebagai Pemuda 
Nahdliyin dan PKB adalah 
anak dari Nahdlatul Ula-
ma. Jadi sebenarnya sama 
saja, kami tidak memper-
masalahkannya,” ujarnya.

  Tapi Erwin membantah 
PKB mensyaratkan cala-
on Walikota yang mereka 
usung harus dari kalangan 
Nahdliyin, pertimbangan 
komunikasi pokitik dan 
kesamaan visi lebih diuta-
makan. (gus)

BANDUNG- Bakal calon 
Gubernur Jawa Barat dari Par-
tai Persatuan Pembangunan 
(PPP), Uu Ruzhanul Ulum 
menaruh harapan disanding-
kan dengan Ridwan Kamil 
di Pilgub 2018. Meski Bupati 
Tasikmalaya itu belum me-
nerima keputusan pengurus 
pusat partainya sebagai calon 
gubernur atau wakil guber-
nur, tetapi ia berharap pilihan 
jatuh kepada dirinya. Terlebih 
didaulat menjadi calon Wa-
kil Gubernur pendamping 
Ridwan Kamil. “Karena be-
lum ada keputusan dari DPP 
PPP, maka saya belum bisa 
berstatmen apapun. Tetapi 
saya sebagai seorang yang 
punya keinginan, ya berdoa. 
Mudah-mudahan Uu yang 
diputuskan DPP PPP di Pilgub 
ini,” ujar Uu di Bandung.

  Ia mengaku, Ketua Umum 
PPP, Romahurmuziy alias 
Romy telah mengintruksi-
kan dirinya jangan berhenti 
meningkatkan popularitas 
dan elektabilitas. Hingga saat 
ini pun Uu mengaku, terus 
bergerak memperkuat dua 

tuntutan itu dengan memben-
tuk simpul-simpul dukungan. 
“Kemarin pengukuhan simpul 
di Kota Bogor dan Kabupaten 
Bogor, (Kota) Cimahi dan 
lainnya,” katanya.

  Selain itu, dirinya juga diin-
struksikan melakukan survei 
popularitas dan elektabilitas. 
Uu telah mempercayakan 
survei itu ke lembaga survei 
ternama, Lembaga Survei 
Indonesia (LSI), di mana lem-
baga ini telah melakukannya 
sejak Senin (18/9) lalu. “Mu-
dah-mudahan surveinya bisa 
berhasil dengan baik, dan itu 
katanya akan dijadikan ar-
gumentasi dan bahan untuk 
pembahasan Uu di tingkat 
DPP, apakah Uu layak dicalon-
kan jadi gubernur atau tidak, 
salah satu indikatornya adalah 
hasil survey,” papar Uu.

  Bahkan untuk arahan po-
litik, lanjut Uu, dirinya sudah 
menjalin kontrak dengan aka-
demisi yang juga pengamat 
politik Efendi Gazali. “Lem-
baga surveinya LSI dulu, tapi 
konsultan (politik) kami Pak 
Efendi Gozali,” ujar Uu.

  Uu juga mengaku sering 
bertemu dengan Ridwan Ka-
mil, berbicara berbagai perso-
alan termasuk tentang Pilgub 
Jabar 2018. Uu menegaskan di-
rinya tidak bisa mengungkap-
kan isi pembicaraan dengan 
Emil. “Kita kan sering ketemu 
dengan beliau . Berbisik bisik 
Pilgub tidak bisa dihindari ya. 
Yang namanya sesama politisi 
ada pertemuan pasti dibicara-

kan masalah itu , ya,” beber Uu.
  Alasan harapannya menjadi 

pendamping Emil, lanjut dia, 
karena popularitas dan elek-
tabilitas Ridwan Kamil sudah 
tidak bisa diragukan lagi. 

“Jadi saya hanya punya ke-
inginan dan harapan soal 
keputusannya ada di tingkat 
pusat, Ketua DPW-nya kan 
Ibu Ade,” kata Uu. (atp/pojok-
bandung)

FOTO: POJOK BANDUNG

MENARUH HARAPAN: Bakal calon Gubernur Jawa Barat 
dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Uu Ruzhanul 
Ulum ketika bertemu dengan Bakal calon Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil
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PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN

Nomor :         001/PANWAS.JB-16/KP/IX/2017.

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), maka Panwaslu Kabupaten Sukabumi 
membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon 
anggota Panwaslu Kecamatan.

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut: 

1. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c. Setia Kepada Pancasila sebaga dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Rebublik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, 

dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; 
e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan 

pengawasan pemilu.
f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
g. Berdomisili di wilayah Kecamatan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
h. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai 

calon
j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat perenyataan
m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;

2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukan kepada Panwaslu Kabupaten Sukabumi dengan dilampiri:
a. Fotocopy  Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
b. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang; 
c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
e. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika:

1) Surat Ketarangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas yang disampaikan pada saat 
pendaftaran;

2) Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas yangdisampaikan paling lambat 
pada saat tes wawancara; dan

3) Keterangan bebas dari narkotika (tes urine) akan difasilitasi Panwas Kabupaten Sukabumi pada pelaksanaan tes 
wawancara.

f. Surat pernyataan yang memuat:
1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2) Tidak menjadi anggota partai politik;
3) Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi 

pengurus Partai Politik;
4) Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil 

presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat 
daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 
5 (lima) tahun;

5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

6) Bersedia bekerja penuh waktu;
7) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan 

Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;
8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

g. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik
3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon;
4. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sukabumi atau dapat di download 

melalui http://bawaslu-jabarprov.go.id/bawaslu;
5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten 

Sukabumi , Jl. Ahmad Sanusi no.840 komplek perkantoran Dinas kesehatan bidang  P 2 M Cigunung Kec. Cisaat 
Kab.Sukabumi 

6. Dokumen pendaftaran masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy.
7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
8. Dalam hal berkas pendaftaran yang dikirimkan melalui pos, selambat-lambatnya diterima tanggal 30 September 

2017.
9. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.  

Sukabumi , 19 September 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SUKABUMI
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

(Sekretaris)

(ANZAR KUSNANDAR, S. IP)

(Ketua)

(NURYAMAH, SE.I )

PPP Karawang Rekomendasikan H.Tatang Jadi Cagub 
KARAWANG--  Pelaksana-

an pemilihan gubernur Jawa 
Barat semakin dekat, setiap 
partai politik mulai memanas-
kan mesin politiknya dengan 
berbagai kegiatan dan ma-
nuver. Seperti yang dilakukan 
oleh Dewan Pimpinan Cabang 
(DPC) Partai Persatuan Pem-
bangunan (PPP) Kabupaten 
Karawang, setelah menggelar 
rapat pimpinan cabang (ra-
pimcab) untuk ikut memeri-
ahkan kontestasi politik di le-
vel Jawa Barat tersebut. Partai 

yang dinahkodai oleh H Asep 
Dasuki itu, sukses menggelar 
Rapimcab di Dusun Kosambi 
I, Rt 019/006, Desa Duren, 
Kecamatan Klari, Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat dan 
diikuti oleh 24 PAC PPP yang 
ada di Kabupaten Karawang. 
“Tadinya digelar di aula kantor 
Camat Rengasdengklok, ka-
rena terjadi gangguan teknis, 
kami pindahkan tempatnya di 
sisni (Kosambi),” kata H Asep 
Dasuki.

  Dia menyampaikan, se-

lain 24 PAC PPP yang hadir, 
tamu undangan kader partai 
juga turut hadir, termasuk 
perwakilan beberapa orang 
dari Pengurus Harian Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) PPP 
Jawa Barat, serta koordinator 
wilayah (Korwil). “Ada Pak H 
Barna Somantri, H Amin su-
parmin,  H Ikbal Asimudin, H 
Haris Marzuki,  H Edy Junaedi, 
Ima Wahyanika,  H Turmudzi,” 
ujarnya.

  Dalam rapimcab tersebut 
menghasilkan beberapa poin 

diantaranya, semua kader par-
tai dan pengurus komitmen 
untuk menyukseskan Pilgub 
Jabar dan mendorong dua 
nama bakal calon Gubernur 
Jabar untuk ikut berkompetisi 
dengan para tokoh lain yang 
saat ini namanya sudah ba-
nyak bermunculan di media 
massa dan di Publik. Bahkan 
dia meyakini nama yang di-
usulkan untuk ikut kompetisi 
pada pilgub jabar kader ter-
baik PPP yang secara kualitas 
tidak diragukan lagi. (gus)

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

JL. Ahmad Sanusi No. 840 Komplek Kantor P 2 M Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi
Cigunung Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Tlp. 085692062240   -  085863197792.

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN

Nomor :         001/PANWAS.JB-16/KP/IX/2017.

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), maka Panwaslu Kabupaten Sukabumi 
membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon 
anggota Panwaslu Kecamatan.

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut: 

1. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c. Setia Kepada Pancasila sebaga dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Rebublik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, 

dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; 
e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan 

pengawasan pemilu.
f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
g. Berdomisili di wilayah Kecamatan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
h. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai 

calon
j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat perenyataan
m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;

2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukan kepada Panwaslu Kabupaten Sukabumi dengan dilampiri:
a. Fotocopy  Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
b. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang; 
c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
e. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika:

1) Surat Ketarangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas yang disampaikan pada saat 
pendaftaran;

2) Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas yangdisampaikan paling lambat 
pada saat tes wawancara; dan

3) Keterangan bebas dari narkotika (tes urine) akan difasilitasi Panwas Kabupaten Sukabumi pada pelaksanaan tes 
wawancara.

f. Surat pernyataan yang memuat:
1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2) Tidak menjadi anggota partai politik;
3) Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi 

pengurus Partai Politik;
4) Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil 

presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat 
daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 
5 (lima) tahun;

5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

6) Bersedia bekerja penuh waktu;
7) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan 

Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;
8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

g. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik
3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon;
4. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sukabumi atau dapat di download 

melalui http://bawaslu-jabarprov.go.id/bawaslu;
5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten 

Sukabumi , Jl. Ahmad Sanusi no.840 komplek perkantoran Dinas kesehatan bidang  P 2 M Cigunung Kec. Cisaat 
Kab.Sukabumi 

6. Dokumen pendaftaran masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy.
7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
8. Dalam hal berkas pendaftaran yang dikirimkan melalui pos, selambat-lambatnya diterima tanggal 30 September 

2017.
9. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.  

Sukabumi , 19 September 2017
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(Sekretaris)

(ANZAR KUSNANDAR, S. IP)

(Ketua)
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PPP PKS PAN PKB NASDEM
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POLITIK
JUMAT, 22 SEPTEMBER

Jadi PBB ini 
kembali melakukan 

konsolidasi di 
internal partai 

alhamdulillah dalam 
dua tahun terakhi 
ini keliatan PBB 

menguat kembali

PANWASLU...Baca Hal 7

M. MURAZ TATAN KUSTANDIACHMAD FAHMI KAMAL SUHERMANHANAFIE ZAIN MULYONO

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

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATMATAT :: JLJ ESELABLABABINTIN NAANA KMKMKM 7 UKSUKAABUBUMM

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

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net 180 ribuNet 180 ribu

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

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

.  Meja ,Kursi,Lemari

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

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

PROMO MERDEKA

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

Brio 
Dp 15JtanKA Dp 1

Mobilio 
Dp 16 Jtan777777 Dpp 16 Jtan

Brv 
Dp 22 Jtaan





PROMOPROMO  

SEPTEMBER CERIA 
SEPTEMBER CERIA 

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

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

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

DATSUNDATSUN  
TDP MulaiTDP Mulai
12 Jt-an12 Jt-an

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

DATSUN
- FreeAksesoris Velg, 
   Electrik Mirror, Fog 

Lamp.

- Voucher Jutaan rupiah
HUBUNGI: 
VITRI
0858.6346.1023
0815.4657.3805

SUKABUMI
Jalan Jalur Lingkar Selatan

Panwaslu Buka Pendaftaran Panwascam
Untuk Kokab  

Butuhkan 
162 Anggota 
Panwascam

S U K A B U M I - -  Pa n i t i a 
Pengawas Pemilu (Pan-
waslu) Kota dan Kabupa-
ten Sukabumi membuka 
pendaftaran untuk anggota 
pengawas kecamatan (pan-
wascam). Untuk panwaslu 

Kota Sukabumi direnca-
nakan akan merekrut 21 
orang petugas panwascam, 
sementara untuk panawaslu 
Kabupaten Sukabumi akan 
merekrut 141 orang anggota 
panwaslu. 

  Ketua Panwaslu Kota Su-
kabumi, Muhammad Amin-
nudin mengatakan untuk 
pembukaan pendaftaran 
akan dilaksanakan pada 23 
Sepetember sampai 30 Sep-
tember mendatang. “Bagi 

masyarakat yang akan me-
lakukan pendaftaran bisa 
segera mendaftarkan diri ke 
Panwaslu Kota Sukabumi di 
Jalan Sriwedari Nomor 80,” 
ujar Ketua Panwaslu Kota 
Sukabumi,  Muhammad 

Aminnudin, kemarin (21/9).
 Dalam tahapan perek-

rutan Panwascam sendiri, 
kata Amin dibagi menjadi 
tiga tahapan. Diantaranya, 
seleksi administrasi persya-
ratan, tes tulis hingga tahap-

an wawancara. “ Nantinya 
peserta harus bisa melalui 
tiga tahapan itu. kita akan 
gunakan sistem gugur. Ka-
lau berkas tidak memenuhi 
kita anggap mereka gugur,” 

Nasdem Siap 
Hapuskan 

Politik 
Materialis 
Pragmatis

SUKABUMI-- Dewan Pimpinan Daerah 
(DPD) Partai Nasdem Kota Sukabumi 
tak hentinya terus mengkampanyekan 
kepada masyarakat untuk menyuarakan 
pemilih yang Idealis normatif. Dengan 
kondisi saat ini pergeseran perilaku 
politik masyarakat sudah berubah cen-

FOTO:IKBAL/RADAR SUKABUMI

DIALOG: Ketua DPD Nasdem Kota 
Sukabumi, Mulyono saat memberikan 
materi dalam acara dialog kebangsaan 
bersama anggota Akademi Bela Negara 
Nased di Sekertariat Nasdem, kemarin.

AHY: Film G30S/PKI 
Relevan Diputar

JAKARTA-- Direktur Eksekutif Th e Yudhoyono 
Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), 
angkat pendapat terhadap polemik pemutaran 
kembali fi lm Penumpasan Pengkhianatan G30S/
PKI produk rezim Orde Baru.  Pensiunan perwira 
TNI AD itu berpendapat fi lm G30S/PKI masih re-
levan untuk kembali ditayanhkan. Menurutnya, 
fi lm tersebut sebagai pengingat masyarakat akan 
sejarah kelam bangsa. Juga menjadi pengingat 
agar kejadian serupa tak terjadi lagi.  

  “Karena sejarah bangsa kita ada yang baik ada 

PBB Usung Deddy 
Mizwar di Pilgub 

BANDUNG- Ketua Umum Partai Bulan Bintang 
(PBB), Yusril Ihza Mahendra mengaku partainya 
tengah mempersiapkan mesin partai jelang Pil-
kada serentak di Jawa Barat. Konsolidasi secara 
internal terus dilakukan dalam beberapa ke-
sempatan guna memenangkan bakal calon yang 
diusung, khususnya di Pilgub Jabar. “Sosialisasi 
kembali keberadaan PBB di Jabar adalah poin 
utama. Alhamdulillah dalam dua tahun terakhir 
PBB kembali menguat di seluruh Indonesia,” kata 
Yusril diwawancarai usai membuka kegiatan 
jalan sehat bersama PBB menyambut Tahun 

Mulyadi: Ancaman PKS Tak 
Membuat Gerindra Lemah

BANDUNG-- Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) memberikan isyarat akan meninggal-
kan Partai Gerindra di Pilpres 2019, apabila 
partai berlambang kepala garuda itu me-
narik dukungannya kepada Deddy Mizwar 
dan Ahmad Syaikhu di Pemilihan Gubernur 
Jawa Barat tahun 2018.  Hal itu terucap dari 
DPP PKS Mardani Ali Sera yang mengisya-
ratkan akan meninggalkan Partai Gerindra 
apabila koalisi yang sudah menjadi sekutu 
ini putus ditengah perjalanan.

  Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD 
Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi menga-
takan, akan tetap pada pendiriannya untuk 
mencabut dukungan kepada Deddy Mizwar 
dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar. “Saya 
tetap pada keputusan saya untuk mencabut 
dukungan untuk Demiz-Syaikhu,” ungkap Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat 

Mulyadi

PBB Paling Tegas 
Dengan Pemerintah

BANDUNG-- Ketua Umum 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Yusril Ihza Mahendra menye-
butkan, kegiatan jalan sehat 
yang diikuti oleh ribuan kader 
ini merupakan bentuk kon-
solidasi yang dilakukan oleh 
partainya dalam menghadapi 
perhelatan politik dua tahun 
kedepan.  Yusril mengatakan, 
didalam dua tahun terakhir 
ini PBB semakin menguat un-
tuk kembali muncul dan ber-
lomba dalam perpolitikan di 
Indonesia. “Jadi PBB ini kem-
bali melakukan konsolidasi di 
internal partai alhamdulillah 
dalam dua tahun terakhi ini 
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PELAYANAN

Aneka Minuman Frappe 
Tersedia di Mokko Factory

MeskipunfrappeberasaldariBahasaPerancis yang artinyadiber-
ies, namunminumanfrappepertama kali diciptakanpadatahun 
1957-an di Yunanidanmenjadiminumankhasnegaratersebut yang 
terbuatdari kopi instan, gula, susudanes. Minumaninidiciptakan-
secaratidaksengajaolehseorangpenjualproduk-produk Nestle.

Padaperkembangannyafrappeadalahminuman yang telah di-
shakeatau di-blenderdenganesbatusampaiberbuihdanesbatu-
hancur, sehinggaminumaninidisajikansangatdingin. Blender 
yangdigunakanadalahblenderkhususberkekuatantinggidan-
matapisau yang tajamsehinggadapatmenghancurkanesbatu.  
Minumaniniumumnyajugadisajikandengandiberiwhipped cream 
(busakocok) sertaditambahdenganberbagaitoppinglainnya. 
Walaupunpadaawalnyacampuranfrappeadalah kopi, namunsaa-
tiniberagam rasa frappedapatditemukan yang terbuatdaricam-
puranteh, jus buahataucokelat.

Mokko Factory menyajikanberbagaiminuman frappe denganba-

handasar kopi dancokelat. Frappe berbahandasar kopi misalnya 
Cappuccino Frappe, Mochacino Frappe, Caramel Frappe dan Ha-
zelnut Frappe. Sementarabagipenggemarcokelattentunyaakan-
menyukai Choco Oreo Frappe, Choco Mint Frappe dan Choco 
Peanut. Sedangkan bagi Anda yang menyukai frappe dengan 
campuran buah, akanmenyukai rasa unikseperti Choco Banana 
dan Choco Strawberry

Frappesangatcocokuntukdinikmatisebagaipelepasdahagapa-
dasianghari yang panas. Tidak hanya itu, tak lengkap rasanya 
menikmati frappe dingin tanpa ditemani dengan donut dari 
Mokko Factory. Kami menyediakan lebihdari 40 variandonat 
yang  tersediadi Mokko Factory, semuanyadengan rasa dankuali-
tasterbaikdaribahanbakuimpor yang telahdiolahdenganstandar 
yang tinggi.

SegerakunjungigeraiMokko Factory yang telahhadir di Super-
mall Sukabumi, LantaiDasar Blok A No. 1

adir di Su er all ukabu i, La tai as r Bl k  No. 1

Meskipun frappe  berasal dari Bahasa Perancis yang artinya 
diberi es, namun minuman frappe  pertama kali diciptakan 
pada tahun 1957-an di Yunani dan menjadi minuman khas 

negara tersebut yang terbuat dari kopi instan, gula, susu dan es. 
Minuman ini diciptakan secara tidak sengaja oleh seorang penjual 
produk-produk Nestle.

Pada perkembangannya frappe  adalah minuman yang telah di-
shake  atau di-blender  dengan es batu sampai berbuih dan es batu 
hancur, sehingga minuman ini disajikan sangat dingin. Blender  
yang digunakan adalah blender  khusus berkekuatan tinggi dan 
mata pisau yang tajam sehingga dapat menghancurkan es batu.  
Minuman ini umumnya juga disajikan dengan diberi whipped cream 
(busa kocok) serta ditambah dengan berbagai topping lainnya. 
Walaupun pada awalnya campuran frappe  adalah kopi, namun 
saat ini beragam rasa frappe  dapat ditemukan yang terbuat dari 
campuran teh, jus buah atau cokelat. 

Mokko Factory menyajikan berbagai minuman frappe dengan 
bahan dasar kopi dan cokelat. Frappe berbahan dasar kopi misal-
nya Cappuccino Frappe, Mochacino Frappe, Caramel Frappe dan 
Hazelnut Frappe. Sementara bagi penggemar cokelat tentunya 
akan menyukai Choco Oreo Frappe, Choco Mint Frappe dan Choco 
Peanut. Sedangkan bagi Anda yang menyukai frappe dengan cam-
puran buah, akan menyukai rasa unik seperti Choco Banana dan 
Choco Strawberry

Frappe sangat cocok untuk dinikmati sebagai pelepas dahaga 
pada siang hari yang panas.  Tidak hanya itu, tak lengkap rasanya 
menikmati frappe dingin tanpa ditemani dengan donut dari Mokko 
Factory. Kami menyediakan lebih dari 40 varian donat yang  tersedia 
di Mokko Factory, semuanya dengan rasa dan kualitas terbaik dari 
bahan baku impor yang telah diolah dengan standar yang tinggi.

Segera kunjungi gerai Mokko Factory yang telah hadir di Supermall 
Sukabumi, Lantai Dasar Blok A No. 1

HHaaddirr dii Suupeermmmaaall Suuukaaabbuummmi,, LLaanntai Dassar Blookk A Noo. 11

Hastag #Kantor Aing Viral
HMI Desak Pemkot Bentuk Tim

UNJUK RASA: Sejumlah aktivis HMI Cabang Sukabumi menyampaikan orasinya di depan balai Kota Sukabumi soal situasi pelayanan di Kota Sukabumi.

SUKABUMI - Pasca aksi demonstrasi 
yang dilakukan mahasiswa yang ter-
gabung dalam Himpunan Mahasiswa 
Islam (HMI) Cabang Sukabumi, di Hala-
man Pemerintah Kota (Pemkot) Suka-

bumi, Jalan R Syamsudin, Rabu (20/9) 
lalu, mendadak viral di media sosial 
(Medos). Hal ini setelah seorang pega-
wai negeri sipil (PNS) yang bertugas di 
salah satu dinas Pemkot Sukabumi ini, 

mempostingnya di Facebook melalui 
akun pribadinya setelah mengunggah 
foto aksi demostrasi dengan kepsen

 “Demo di Setda lagi berlangsung... 
teu puguh naon anu rek di sampai-

kan.... ngariwehkeun kantor aing” 
(Demo Di Setda lagi berlangsung... 
tidak jelas apa yang akan disampaikan, 
bikin rusuh kantor saya). 

Kemarau, Ini Upaya 
PDAM 

SUKABUMI- Terkait banyaknya warga yang 
mengeluhkan tentang  pendistribusian air 
kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa (TBW) 
Kota Sukabumi. Diirektur utama PDAM TBW, 
Anton Rachman mengaku memaklumi dan 
menerima semua keluhan tersebut. Namun 
harus disadari betul bahwa di daerah mana 
pun kondisi hari ini dalam keadaan kemarau.

 “Saya kira semua perusahaan air minum 
di Indonesia mengalami hal yang sama. 
Apalagi memasuki musim kemarau seperti 
sekarang,  keterbatasan air bersih  memang 
terjadi di mana-mana. Tanpa terkecuali, di 
Kota Sukabumi pun khususnya di wilayah 
pelayanan PDAM TBW pun terjadi,” akunya 
kepada Radar Sukabumi, kemarin (20/9).

 Kondisi seperti itu, lanjut Anton, tidak 
bisa dihindari. Namun yang pasti adalah 
bagaimana upaya-upaya yang  dilakukan agar 
bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi 
pelanggan. Menurutnya hal ini terjadi oleh 
banyak faktor. “Pertama, saat ini sumber air 
kita mengalami penyusutan debit air hingga 
40 persen. Yang kedua, jaringan penyalur air 
atau transmisi dan distribusi (Trandis) air. 
Trandisnya ini juga harus kita akui banyak 
usia pipa yang sudah lama. Sehingga terjadi 
kebocoran, hambatan dan sumbatan. Ini 
juga mempengaruhi pendistribusian air ke 
pelanggan,” jelasnya.

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

SERIUS: Direktur utama PDAM TBW, Anton Rachman, Saat 
ditemui diruang kerjanya beberapa waktu lalu.
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 Meningkatnya pengguna 
air juga menjadi penyebab. 
Menurut Anton, setiap waktu 
penggunaan air pasti menin-
gkat. Pasalnya, Kondisi ma-
syarakat sekarang, pastinya 
berbeda dengan tahun lalu. 

 “Kota Sukabumi saja seka-
rang penduduknya sekitar 
320 ribuan. Sedangkan Ka-
bupaten yang ada di wilayah 
pelayanan kami di kisaran 
400 ribuan. Secara kuanti-
tas, angka ini mengalami 
peningkatan. Tentunya hal 
ini, berdampak pada pen-
ingkatan kebutuhan air,” 
paparnya.

 Anto juga menyebutkan 

bahwa kondisi sistem pe-
nyediaan air minum, meng-
gunakan sistem gravitasi. 
Gravitasi tersebut tergantung 
jumlah atau debit air, tekanan 
dan kontur geografi  wilayah. 
Sistem gravitasi air dialirkan 
tidak didorong mesin pompa. 

 “Sistem penyaluran seperti 
ini, kalau wilayahnya dataran 
tinggi maka otomatis akan 
sedikit terganggu penyaluran-
nya. Sedangkan pelanggan 
yang wilayahnya dataran 
rendah tentunya akan lancar,” 
ucapnya.

 Keterbatasan sumber mata 
air yang digunakan oleh 
PDAM TBW hanya ada tiga. 
Di antaranya,  mata air Batu 
Karut, Cigadog (Selabintana), 

mata air Sungai Cinumpang 
(Kadudampit). 

 “Untuk sumber mata air 
Cigadog, itu menyusut hing-
ga 50 persen. Sedangkan 
yang di Cinumpang, kita 
harus berbagi juga dengan 
petani di sana. Jadi, kalau 
banyak keluhan terhadap 
pelayanan kami, memang 
kami akui dan kami terima. 
Akan tetapi, keluhan ini 
jangan terlalu banyak diper-
debatkan. Yang terpenting, 
kita saling memahami dan 
mengerti bahwa kondisinya 
memang seperti ini, “ ha-
rapnya. 

 Namun yang terpenting 
saat ini, lanjut Anton adalah 
bagaimana caranya supaya 

wilayah yang berada di da-
taran tinggi bisa terpenuhi 
kebutuhan airnya. 

 “Tentunya kita sumbat pe-
nyaluran air ke daerah yang 
lebih rendah. Ini pun akan 
berdampak pada tersumbat-
nya air ke yang lebih rendah. 
Inilah situasi yang kita laku-
kan saat ini,” ungkapnya.

 Dengan kondisi musim ke-
marau dan menurunnya debit 
air. Pihaknya juga melakukan 
sistem pendistribusian air 
secara bergilir agar semuanya 
dapatterlayani. 

“Jika ada keluhan, segera 
sampaikan melalui PDAM 
yang ada di wilayahnya.  Se-
hingga bisa segera kami tan-
gani,” tutupnya. (cr11/d)

Sebulan Minum Madu Pahit Itu,
Tensinya Jadi Stabil

Penyakit jantung yang diderita oleh lelaki 56 tahun ini baru mulai terasa sejak dua 
bulan lalu. Namun, hipertensi atau tekanan darah tingginya yang sudah lama banget, 
yaitu sejak usianya 42 tahun. Apa saja gejalanya? “Yang paling mengganggu adalah 
sesak napas, kepala berkeringat, tengkuk berat, dan sulit tidur,” keluh lelaki bernama 
Atang Rochendi Idris ini. Berbagai keluhan itu, biang keladinya adalah hipertensi. 
Dan, menurut dokter yang ditemuinya, tekanan darahnya 220/120 mmHg. Sekembalinya 
dari sana, ayah 3 anak ini jadi harus rutin minum obat kalau ingin lekas sembuh. Dan 
nyatanya? “Ada perubahan membaik,” ungkapnya di tengah pertemuan 20 Februari 
2017 lalu. Akan tetapi, PNS BPS Kabupaten Ciamis ini merasa khawatir dengan terlalu 
banyaknya minum obat kimia, maka ia pun beralih ingin minum obat obat herbal. 
Beruntung, seorang teman, menawarkan solusi dengan madu hitam MADU BIMA 99. 
Warga Bojong Raas RT 019 RW 008, Desa Rawa, Kecamatan Lumbung, Kabupaten 

Ciamis, Jawa Barat, ini paham betul akan manfaat madu memang bagus untuk kesehatan, maka ia pun menerima 
solusi itu. Segeralah ia rutin secara minum madu pahit itu 3x sehari. Sejak kapan? Menurutnya, sebulan lalu. Dan 
hasilnya? “Tensi stabil, tapi jantung masih belum ada perubahan,” jujurnya menutup perjumpaan.

Menurut WHO tahun 2008, lebih dari seperempat penduduk dunia menderita hipertensi. Penderita penyakit ini 
mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal sehingga mengakibatkan risiko kesakitan (morbiditas) dan 
risiko kematian (mortalitas). Tekanan darah dikatakan tinggi bila lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg. 
Sedangkan normalnya adalah 120/80 mmHg. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi dua: hipertensi primer 
dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau hipertensi esensial adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. 
Sekitar 90% penderita hipertensi tergolong jenis ini. Sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang 
penyebabnya dapat diketahui, antara lain karena kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid 
(hipertiroid), penyakit kelenjar adrenal, dan lain-lain. Untuk menjaga agar tekanan darah tetap normal, yang perlu 
dilakukan adalah mengoreksi gaya hidup. Koreksi ini meliputi penurunan berat badan, pembatasan asupan garam, 
diet kolesterol dan lemak jenuh, pembatasan konsumsi alkohol dan kopi, menjauhi stres, tidak merokok, rajin 
berolahraga, dan sebagainya.

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.

ATANG ROCHENDI IDRISATANG ROCHENDI IDRIS

 Postingan status dan ung-
gahan foto yang diketahui 
dilakukan oleh akun Face-
book Irgi Fahrezi ini, dis-
creenshoot balik oleh ak-
tivis dan sejumlah netizen 
lainnya. 

Sontak warga yang melihat 
postingan PNS itu menge-
cam tulisan yang bernada 
PNS angkuh. Bahkan, bagi 
para penggiat media sos-
ial. Seperti Facebook, In-
stragram, Twiter dan med-
sos lainnya, statusnya terse-
but kerap dijadikan hastag 
dengan tulisan “#KantorA-
ing”. Unggahan aksi unjuk 
rasa tersebut, mendapatkan 
respon dari berbagai pihak. 
Bahkan, tidak sedikit postin-
gannya itu kerap dibagikan 
oleh warganet. 

 Meskipun, ia akun Irgi me-
nyampaikan permohonan 
maaf melalaui fostingannya 
itu, dengan status. “Saya 
Meminta maaf kepada para 
pendemo kemarin, post-
ingan saya kemarin hanya 
ungkapan pribadi saya dan 
tidak ada kaitanyya den-
gan institusi Pemda. Saya 
Sadar bahwa Unjuk Rasa 
adalah wujud aspirasi supa-
ya menjadikan perubahan 
yang lebih baik. Saya hanya 
manusia biasa yang tidak 
lepas dari kekurangan dan 
kesalahan. sekali lagi saya 
memohon maaf atas post-
ingan kata kata saya kema-
rin...terima kasih...” Tetapi, 
tidak sedikit para netizen 
mengomentarinya dengan 
kritikan pedas hingga mer-
eka meginginkan agar Rizal 
Safari (pemilik nala asli akun 
Irgi Fahrezi diberikan sanksi 

tegas.
 Melihat kondisi tersebut, 

Ketua Umum HMI Cabang 
Sukabumi, Jainal Sidik Mu-
taqin menjelaskan, bahwa 
postingan status tersebut, 
telah menuai respon yang 
negatif dari semua kalangan. 
Untuk itu, ia sangat me-
nyayangkan dengan sikap 
seorang PNS Pemda Kota 
Sukabumi tersebut, yang 
dinilai tidak elok. Padahal, 
menurut Jainal, aksi yang di-
lakukan oleh pengurus HMI 
Cabang Sukabumi tersebut, 
sangat jelas. Bahkan, saat 
aksi unjuk rasa dilakukan, 
pihaknya telah memberi-
kan raport merah terhadap 
Pemda Kota Sukabumi. 

 Di antaranya, kurang kon-
dusifitas Kota Sukabumi, 
penataan PKL yang masih 
semrawut dan tidak ada 
relokasi, taman yang tidak 
berfungsi sesuai mestinya, 
Pasar Pelita yang masih 
mangkrak, tidak meratanya 
pelayanan kesehatan, hu-
tan taman kota yang hilang, 
pembangunan taman yang 
dialihkan belum direalisa-
sikan, adanya dugaan sunat 
menyunat pada dana ban-
tuan sosial, melalui PPKD 
di bidang pendidikan, pe-
nata usaha dan kelola aset 
tetap belum optimal serta 
poin terakhir adalah pembe-
rian uang penghargaan atau 
pembinaan pada dua SKPD 
kurang poting pajak. 

 “Jadi  apa yang kami 
sampaikan itu sudah jelas 
perkaranya. Kami sebagai 
mahasiswa yang tergabung 
dalam wadah organisasi 
HMI tidak bisa tinggal diam, 
melihat kondisi lapangan 
seperti ini. Untuk itu, saya 

lakukan aksi unjuk rasa ke 
Balai Kota Sukabumi, den-
gan harapan pemerintah 
dapat mendengarkan aspira-
si warganya. Tapi, faktanya 
seperti ini. Apalagi setelah 
seseorang pegawai Pemda 
Kota Sukabumi memposting 
status dan menggugah foto 
yang tidak mencerminkan 
sebagai pelayan masyara-
kat,” bebernya. 

 Ia menilai, ungkapan dari 
media sosial Facebook terse-
but, dapat mencerminkan 
bahwa, Irgi Fahrezi bisa 
menjaga etika ASN. Sebab, 
sebagai pegawai di ling-
kungan pemerintah daerah 
Kota Sukabumi ini, harus 
sesuai dengan tingkah laku, 
pakaian dan sesuai dengan 
Undang-Undang Aparatur 
Sipil Negara (ASN). 

 “Saya berpikir terlepas 
dari pimpinannya, yakni 
Walikota dan Wakilwali 
Kota Sukabumi yang kurang 
memberikan arahan kepada 
jajarnnya. Sehingga dapat 
timbul statmen serperti itu 
di medias sosial,” tandasnya.  

 Ketika disinggung perihal 
permohonan maaf yang dis-
ampaikan Irgi Fahrezi yang 
telah ditulis melalui akun 
facebook pribadinya, ia me-
jawab, bahwa pihaknya baik 
secara pribadi maupun keor-
ganisasian telah memiliki rasa 
kemanusiaan dan akan ma-
maafkan peristiwa tersebut. 

 “Secara kemanusiaan HMI 
Cabang Sukabumi memaaf-
kan, hanya saja kita harus 
menghargai  UUD ASN, 
yaitu ia harus menempuh 
jalur-jalur ASN dan ia ha-
rus ditindak sesuai dengan 
hukum yang berlaku. Untuk 
itu, kami berharap kepada 

Walikota dan Wakilwali Kota 
Sukabumi agar dapat mem-
bentuk tim untuk menga-
wasi para pegawai negeri 
sipil yang tidak taat terhadap 
aturan ASN. Seperti yang 
terjadi saat ini, para pimpi-
nan daerahnya harus dapat 
berfungsi melalui tim terse-
but untuk menelusurinya,” 
ucapnya. 

 Berdasarkan pantauan 
Radar Sukabumi di media 
sosial Facebook, orang Wakil 
Walikota Sukabumi, Achmad 
Fahmi menanggapi terkait 
viralnya unggahan foto dan 
postingan status Irgi. Melalui 
akun facebook pribadinya 
Achmad Fahmi, telah mem-
posting status dengan tulisan 
“ Salam Kang Koes dan saha-
bat semuanya tertama, kami 
mohon maaf atas postingan 
di facebook atas nama Irgi 
yang dianggap kurang layak 
dan tidak sepantasnya. Agar 
jadi pembelajaran untuk yang 
bersangkutan dan kita semua, 
supaya lebih bijak dalam 
menggunakan jejaring med-
sos. Selanjutnya saya akan 
meminta klarifikasi pada 
saudara Irgi atas apa yang 
sudah ditulis tersebut. Saya 
sempat bertanya (terkait post-
ingan tersebut) dalam bentuk 
screenshoot dan karena saya 
tidak mengenali nama yang 
tampak di layar, maka saya 
jawab bahwa saya akan men-
cari tahu dulu agar jelas agar 
tidak salah sasaran. Selain 
saya pada waktu itu belum 
tahu detail dan buka Face-
book. Hapunten atas respon 
yang sedikit terlambat. Teri-
maskih untuk semua kritik 
dan masukan salam hormat 
dan selamat tahun baru hi-
jriyyah”. singkatnya (cr13/t) 

Hastag #Kantor Aing Viral

Kemarau, Ini Upaya PDAM

Pawai Obor Jaga Ukhuwah Islamiyah

Siswi SMANTI 
Tewas Terlindas

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

OLAH TKP : Sejumlah petugas Unit Laka Lantas, Polres Sukabumi Kota, tengah 
melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) perihal laka lantas yang telah 
menewaskan salah seorang remaja, oleh truk tronton.

ANTUSIAS: Warga Kota Sukabumi ikuti pawai obor sambut tahun baru islam 1 Muharam 1439 Hijriah, Rabu malam (20/9).

Sesepuh IPSI Berpulang

SUKABUMI - Seorang pen-
gendara sepeda motor tewas 
seketika, setelah terlindas 
truk tronton bernomor polisi 
B 9561 ZR di Jalan Raya R.A 
Kosasih, tepatnya di dekat 
Kantor Prioritas, Kampung 
Ciaul, RT 2/7, Kelurahan Sub-
angjaya, Kecamatan Cikole, 
Rabu (20/9) malam.

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, peristiwa 
laka lantas tersebut, bermula 
saat korban yang diketahui 
bernama Aliya (17) warga 
Kampung Sukasari, RT 1/8, 
Kelurahan Dayeh Luhur, Ke-
camatan Warudoyong ini,

mengendarai sepeda motor 
Honda Beat warna hitam ber-
nomor polisi F 3706 TV.

 Salah seorang warga Kam-
pung Babakan Bandung RT 
5/1, Kelurahan Subangjaya, 
Kecamatan Cikole, Ajum (32) 
menjelaskan, saat kejadian ia 
sedang nongkrong bersama 
sejumlah temannya di Jalan 
Raya Ciaul yang lokasinya 
tidak jauh dengan TKP. Na-
mun, sekitar pukul 20.00 WIB, 
ia dikagetkan dengan suara 
menggelegar yang berasal dari 
Jalan Raya RA Kosasih. 

 “Waktu itu, saya sedang 
meminum kopi di warung 
dekat dengan Superindo. 
Karena mendengar suara 
menggelegar, saya bersama 
teman-teman langsung meng-
hampiri suara itu. Saya kaget 
benar, waktu melihat ke jalan 
terdapat seorang perempuan 
yang bersimbah darah di bagi-
an perutnya berada di kolong 
truk itu,” jelas Ajum kedapa 
Radar Sukabumi. Seketika, 
korbanpun tewas dengan tu-
buh mengenanskan. Posisi 
korban sudah tergelatak di 
bagian ban kiri kolong tronton. 

 “Saya kaget bukan kepalang, 
melihat sesosok perempuan 
itu, berada di samping ban 
mobil besar itu,” paparnya.

 Masih di tempat yang sama, 
salah seorang pengendara 
sepeda motor, Aris (29) warga 
Kampung Cisarua, RT 3/3, 
Desa Cisarua, Kecamatan 
Sukaraja, menjelaskan, saat 
kejadia ia, tengah membawa 

motor dari arah Kota Sukabu-
mi menuju Sukaraja. Namun, 
saat sampai di lokasi kejadian, 
ia melihat truk tronton terse-
but mendadak berhenti. 

 “Saya kira truk berhenti 
kerena macet. Karena, saat 
itu kondisi jalan sangat padat 
merayap oleh para pengguna 
kendaraan baik roda dua mau-
pun roda empat. Ya, maklum 
pak, waktu itu kan bertepatan 
dengan malam pergantian 
tahun baru umat Islam. Jadi 
tidak heran jika warga yang 
berasal dari wilayah Kota mau-
pun Kabupaten Sukabumi 
turun ke jalan berbondong-
bondong dengan membawa 
obor untuk memeriahkan 
malam 1 Muharram itu,” be-
bernya.

 Peristiwa laka lantas terse-
but, sempat menjadi tontonan 
warga dan para pengguna 
jalan. Bahkan, hingga men-
yababkan kemacetan dengan 
panjang sekitar 100 meter. “Se-
lang beberapa menit, warga 
langsung melaporkan peris-
tiwa kecelakaan itu ke polisi,” 
ucapnya.

 Sementara itu, di tempat 
yang berbeda, Kanit Laka Lan-
tas Polres Sukabumi Kota, Ipda 
Agus Suherman menjelaskan, 
setelah pihaknya menerima 
laporan dari warga, ia lang-
sung bergegas menuju lokasi 
untuk melakukan olah Tempat 
Kejadian Perkara (TKP) serta 
memeriksa sejumlah saksi 
dan mengevakuasi jenazah ke 
RSUD R Syamsudin SH Kota 

Sukabumi. 
 “Hasil dari penyelidikan 

di lapangan, korban yang 
merupakan siswi kelas 11 dari 
Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Negeri 3 (SMANTI) 
Kota Sukabumi ini, tewas 
terlindas tronton, saat korban 
mengemudikan sepeda mo-
tor dari arah Sukaraja menuju 
Kota Sukabumi. 

 Namun, saat koban beru-
saha mendahului kendaraan 
truk Hino Tronton untuk 
menghindari macet, karena 
sedang berlangsung pawai 
obor. Kendaraan korban terle-
bih dahulu menabrak sepeda 
siomay. Sehingga kendaraan 
sepeda motor tersebut ter-
jatuh ke sebelah kanan ja-
lan. Setelah korban jatuh, 
diduga mengenai kendaraan 
truk tronton, sehingga kor-
ban terpantul hingga masuk 
ke bawah kendaraan truck 
tronton dan terlindas oleh 
ban belakang tengah sebelah 
kirinya,” paparnya.

 Akibat dari kejadian terse-
but, kendaraan sepeda motor 
korban mengalami kerusa-
kan dan pengendaranya yang 
masih berusia remaja itu, 
meninggal seketika di lokasi 
kejadian.  “Saat itu, korban 
kami bawa ke RSUD R Sy-
amsudin, SH Kota Sukabumi 
untuk dilakukan Visum Et 
Reverentum. Pada malam itu, 
juga korban langsung di bawa 
oleh keluarganya ke rumah 
duka untuk di lakukan pemu-
lasaran,” pungkasnya. (cr13/t)

SUKABUMI--Ribuan warga 
Kota Sukabumi tumpah ruah 
turun ke jalanan raya mengi-
kuti pawai obor. Hal tersebut 
dilakukan dalam menyambut 
tahun  baru Islam 1 Muharam 
1439 Hijriah. Pantauan Radar 
Sukabumi, acara penyambu-
tan tahun baru Islam diawali 
Istighosah dan doa awal dan 
akhir tahun di Masjid Agung 
Kota Sukabumi, dilanjutkan 
pawai Obor Keliling Kota Su-
kabumi.

 Para peserta pawai star di 
Lapangan Merdeka menuju Ja-

lan Ahmad Yani melewati Jalan 
Siliwangi, kemudian berjalan 
ke arah Jalan R Syamsudin SH, 
dilanjut ke Jalan Suryakencana 
dan fi nish di titik semula. 

Pawai obor tersebut dilepas 
Wali Kota Sukabumi, M Muraz 
ditandai dengan pemukulan 
bedug.

 Muraz menyebutkan, ummat 
Islam di Kota Sukabumi jangan 
sampai kalah dengan perayaan 
tahun baru masehi. Sedangkan 
tahun baru Islam dilupakan. 

 “Kita coba tinggkatkan secara 
sedikit demi sedikit, dalam 

meramaikan acara kegiatan 
tahun baru Islam. Kalau bukan 
ummat Islam siapa lagi,” kata 
Muraz kepada Radar Suka-
bumi, Rabu malam (20/9).

 Menurutnya, jika ummat 
Islam telah merayakan se-
cara kompak. Tanpa melihat 
dan terhalang oleh organisasi. 
Maka ukhuwah Islamiyah dan 
keimanan ummat Islam akan 
terus meningkat.

Muraz berpesan kepada se-
mua warga Kota Sukabumi 
agar tetap menjaga dan men-
ingkatkan kebersaman. 

 “Mari kita tingkatkan keruku-
nan antar ummat beragama, 
saling menghargai menjadikan 
Islam benar-benar rahmatan 
lil’alamin,” imbuhnya.

 Dalam penyambutan tahun 
baru Islam tersebut juga di-
warnai dengan perlombaan 
pembacaan berjanji, bazar 
kuliner, aneka lomba berna-
faskan keislaman, penutupan 
dengan pembagian 1.439 paket 
sembako.

 Sementara itu, warga yang 
ikut dalam pawai obor, Ibnu 
Bachtiar Lissin mengaku sen-

SUKABUMI - Sesepuh Ika-
tan Pencak Silat Indonesia 
(IPSI) Kota Sukabumi, J Erus 
Rusman meninggal dunia. 
Almarhum (Alm) yang pernah 
menjabat sebagai Ketua Har-
ian IPSI Kota Sukabumi ini, 
telah tutup usianya pada Rabu 
(20/9) sekitar pukul 12.00 WIB 
di Rumah Sakit Badan Layanan 
Umum daerah (RS BLUD) R 
Syamsudin SH Kota Sukabumi 
di usia 72 tahun. 

Almarhum merupakan salah 
seorang pesilat tangguh dan 
banyak mengukir prestasinya 
dalam melestarikan kesenian 
tradisional budaya Sunda. 

Berdasarkan pengakuan dari 
keluarga Almaarhum, sesepuh 
pesilat Kota Sukabumi ini, se-
belum meninggal dunia, telah 
menjalani perawatan dari tim 
medis akibat sakit yang dideri-
tanya di rumah sakit tersebut. 

 Hal demikian, disampaikan 
oleh putra kedua Almarhum, 
Rosi Kristina (40) didampingi 
istri Almarhum, Entat Sutarsih 
(70). 

 Kelurga juga tidak menduga 
almarhum akan tutup usianya 
hari itu. Pasalnya, sebelum ia 
meningal Almarhum terlihat 
kesehatannya seperti men-

galami kemajuan. 
 “Sebelum meninggal, Abah 

memang sempat mengeluh-
kan rasa sakit di dalam dada-
nya. Setelah itu, ia di bawa ke 
RSUD R Syamsudin SH Kota 
Sukabumi pada Selasa (19/9) 
tepatnya waktu Ba’da Magrib, 
untuk dilakukan pemerik-
saan oleh tim medis. Katanya, 
Abah ini mengalami serangan 
jantung dan beruntung Abah 
segera cepat dibawa ke rumah 
sakit dan masih bisa tertolong,” 
jelas Rosi saat disambangi 
Radar Sukabumi di rumah 
duka di Kota Paris Timur, Jalan 
Cimandiri, Kampung Baru, RT 
RT 4/1, Kelurahan Kebonjati, 
Kecamatan Cikole. 

 Sebelum meninggal, sam-
bung Rosi, almarhum sempat 
berbincang-bincang dengan 
keluarganya di ruang Unit 
Gawat Darurat (UGD).  Setelah 
itu, Almarhum dipindahkan ke 
ruang Seruni. Namun,  pada 
Rabu (20/9) sekitar pukul 11.30 
WIB, almarhum kelihatan nge-
drop dan setelah itu, mening-
gal dunia.   “Semua anaknya 
tidak menyangka, bahwa Abah 
akan meningal, karena sakit-
nya mendadak, bahkan saya 
sendiri menduga Abah ini sakit 

biasa,” paparnya. 
 Selain telah meninggalkan 

seorang istrinya, almarhum 
juga telah menginggalkan lima 
orang anak dan 11 cucu. Yakni, 
Kemal Fahri (42), Rosi Kristina 
(40), Indra Rumanana (38) Riki 
Pribadi (36) dan Deni Karunia 
(34).   “Abah ini, meninggal 
dan kelihatan ngedrop setelah 
kedatangan anaknya yang pal-
ing gede. Yakni, Kemal Fahri. 
Saat itu, Kang Kemal datang 
sekitar pukul 08.00 WIB, ia 
ngobrol dengan Abah. Katanya, 
Abah sangat bahagia memiliki 
anak paling gede datang untuk 
mewakili dari anak-anak Abah 
yang lainnya,” ucapnya. 

 Di masa hidpupnya, al-
marhum merupakan salah 
seorang tokoh masyarakat dan 
menjadi panutan bagi murid-
muridnya yang tengah belajar 
ilmu pencak silat. Bahkan, 
Alm selain kerap melestarikan 
budaya Sunda dan mencip-
takan kader-kader pesilat yang 
tangguh dan memiliki aklhakul 
karimah, ia juga telah menjabat 
sebagai Ketua RW 01 selama 
lima periode di tahun sekitar  
1997, Ketua LPM, Ketua Karang 
Taruna dan Pengurus Koni. 

 “Maka tidak heran, saat 

Abah meninggal dunia, ban-
yak warga dan para pejabat 
yang melayat ke sini. Bah-
kan, Pak Walikota Sukabumi 
juga langsung mensholatkan 
Abah hingga di kebumikannya. 
Alhamdulillah, saya bangga 
mempunyai seorang ayah 
yang memiliki banyak teman. 
Bahkan, hasil dari kebaikan di 
massa hidupnya. Abah dikebu-
mikan di tampat pemakanan 
umum Ciandam, khusus bagi 
pegawai negeri sipil (PNS),” 
lirihnya.  

 Sementara itu, Walikota Suk-
abumi, M Muraz menjelaskan, 
saat meninggalnya sesepuh 
IPSI Kota Sukabumi ini, ma-
syarakat dari berbagai kalan-
gan turut melayat ke rumah 
duka. Tak terkecuali, para pe-
jabat pemerintah daerah Kota 
Sukabumi juga hadir meng-
haturkan turtur berbelasung-
kawa kepada keluarga  Alm H. 
J Erus Rusman. “Almarhumah 
sekarang sudah berada di-
tempat yang nyaman. Mohon 
doanya dari semua, semoga 
Almarhumah dapat di terima 
oleh Allah SWT dan yang di 
tinggalkannya dapat di berikan 
kekuatan serta ketabahan,” 
singkatnya. (cr13/t)

ang mengikuti sambut tahun 
baru Islam dengan gelar pawai 
obor. Menurutnya, antusiasme 
masayarakat Kota Sukabumi 
sangat luar biasa. Tak kalah 
menariknya dalam menyam-

but tahun baru masehi. Menu-
rutnya, perayaan tahun baru 
Islam di tahun ini untuk Kota 
Sukabumi sangat jauh berbeda 
dengan tahun sebelumnya.

 “ Jujur, tahun ini luar biasa 

sekali, semua warga tumpah 
ruah ke jalanan. Semoga di 
tahun baru Islam ini semuanya 
bisa lebih baik lagi, apa yang 
menjadi harapan bisa terpe-
nuhi, “ tutupnya. (cr11/d)



S U K A B U M I  - -  In s t i t u t 
Manajemen Wiyata Indone-
sia (IMWI) Sukabumi Jalan 
Gudang, Kebonjati, Cikole, 
Kota Sukabumi, luncurkan 
program satu desa satu sar-
jana. Hal itu dilakukan agar 
bisa mendongkrak potensi 
Kabupaten Sukabumi dalam 
hal peningkatan Sumber Daya 
Manusia (SDM). 

  Rektor IMWI Sukabumi, 
Ryan Kurniawan mengatakan, 
ada beberapa Program Studi 
(Prodi) di IMWI Sukabumi 
di antaranya, Manajemen, 
Akuntansi, Administrasi Bis-
nis, Ilmu Komunikasi, Sistem 
Informasi dan Desain Grafi s. 

 “Jumlah Mahasiswa yang ak-
tif saat ini sebanyak 500 orang. 
Pada 2018, kami menargetkan 
sebanyak 300 mahasiswa Reg-
uler dan 200 mahasiswa Kary-
awan,” kata Ryan saat Audiensi 
di Aula Pendopo Sukabumi 
belum lama ini.  Ryan me-
nambahkan, pihaknya siap 
membantu dalam hal kajian 
atau pembinaan pegawai dari 
sisi akademis sesuai Prodi di 
IMWI Sukabumi. “Sebelum-
nya, kami sudah memberi-
kan beasiswa pada puluhan 
wartawan Sukabumi secara 
full free,” paparnya.

   Dengan program yang 
tengah digencarkan saat ini, 
lanjut Ryan, mampu menin-
gkatkan SDM yang berada di 
wilayah Sukabumi. “Mudah-
mudahan dengan banyaknya 
dukungan dari semua elemen 
membuahkan hasil maksi-
mal,” imbuhnya. 

  Sementara itu, Wakil Bupati 
Sukabumi Adjo Sardjono men-
gapresiasi semua program 
dyang digulirkan perguruan 
tinggi tersebut. Sebab, hal itu 
berguna untuk peningkatan 
kualitas SDM bagi masyarakat, 
terutama mendorong pening-
katkan pendidikan masyara-

kat. “Dengan hadirnya pergu-
ruan tinggi ini, bisa mewadahi 
lulusan SMA/SMK yang tidak 
bisa melanjutkan, apa lagi 
IMWI Sukabumi akan mer-
ekrut mahasiswa dari setiap 
desa. Ini luar biasa,” ujarnya. 

  Adjo optimis IMWI Suka-
bumi bisa membantu mem-

promosikann par iw isata 
dan berperan untuk ikut 
membangun masyarakat 
Kabupaten Sukabumi sesuai 
dengan Prodi yang ada. IMWI 
Sukabumi juga bisa ikut ber-
peran dalam pengembangan 
pariwisata di  Kabupaten 
Sukabumi, selain menso-
sialisasikan juga ikut mem-
bina masyarakat hingga siap 
menjadi tuan rumah guna 
menerima wisatawan domes-
tik atau dari mancanegara. 
“Termasuk mempersiapkan 
Usaha Kecil Menengah (UKM 
) dan Industri Kecil Menen-
gah (IKM) dengan Prodi yang 
ada,” tandasnya. 

  Menurutnya, IMWI Suka-
bumi bisa ikut dilibatkan 
untuk membantu membina 
masyarakat Kabupaten Suka-
bumi tidak hanya jadi penon-
ton tetapi bisa ikut mengolah 
hasil pertanian, peternakan, 
perikanan, perkebunan serta 
memasarkan agar memi-
liki nilai ekonomis tinggi. 
“Dengan begitu, selain bisa 
menyerap tenaga kerja juga 
bisa memberdayakan para 
pengrajin mendatangkan 
keuntungan dan meningkat-
kan ekonomi masyarakat “ 
tukasnya. (Cr16/t)
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KEGIATAN

Puluhan Pelajar Ikuti Pasanggiri Jaipong

Berharap Dongkrak 
Kepariwisataan 

S U K A B U M I  - -  Pu l u ha n  p e l aja r 
tingkat SD sampai SMA Kota Suka-
bumi mengikuti Pasanggiri Jaipong 
tingkat dasar  yang diselenggarakan 
Sanggar Catrik Palangan Jalan Ke-
nari, Cikole, Kota Sukabumi kemarin, 
(21/9).  Kegiatan agenda tahunan 
tersebut adalah Pasanggiri Jaipong 
ke-XVII diikuti puluhan peserta. Hal 
itu, dilakukan untuk melestarikan 
budaya Sunda yang saat ini mulai 

terkikis budaya asing. 
  Pupuhu Sanggar Catrik Palagan, 

Ki Domon mengatakan, pasanggiri 
Jaipong ini untuk membina, meles-
tarikan, dan mengembangkan budaya 
Sunda di Sukabumi. 

  “Alhamdulillah para peserta antu-
sias dengan diselenggarakannya keg-
iatan ini,” kata Domon kepada Radar 
Sukabumi di sela kegiatan kemarin 
(21/9). Ki Domon menambahkan, 

Jaipongan merupakan budaya seni 
Sunda yang nyaris punah di bumi 
tempat kelahirannya parahyangan, 
karena tergeser budaya asing, apa-
lagi di era globalisasi saat ini, dalam 
acara kegiatan apapun seperti pesta 
perkaw inan,  kenaikan kelas  dan 
kegiatan lainnya lebih menguta-
makan menampilkan budaya barat. 
Sehingga, budaya sendri sebaliknya 
menjadi asing.  “Jadi,  jangan ‘Jati 

Kasilih Ku Junti’ yang artinya. Yang 
asli kalah dengan imitasi,” paparnya. 
Sebab itu, dirinya terus berupaya 
mengembangkan Jaipong. Meng-up-
date Jaipong sehingga tidak terkesan 
monoton. “Dengan begitu, akan bisa 
menarik minat generasi muda saat 
ini,” terangnya.

Diakuinya, Jaipong di Kota Suka-
bumi berkembang cukup baik, tak 
kalah dengan tarian modern, hal ini 

tiada lain berkat keuletan pengasuh-
nya, dalam melakukan pembinaan, 
Ki Domon cukup telaten sabar dalam 
memapah putri asuhannya. Sehingga, 
mampu menampilkan yang terbaik 
bagi pelestarian budaya khas prahi-
yangan ini. “Kami harap, dengan upa-
ya yang dilakukan bisa melestarikan 
budaya lokal. Selain itu, Jaipong harus 
bisa dikenalkan di kanca nasional,” 
tukasnya. (Cr16/d)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

SEREMONIAL: Seorang peserta menampilkan Jaipong.

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

APRESIASI: Wabup Sukabumi Adjo Sarjono foto bersama Rektor IMWI Sukabumi

Gebyar Muharram 1439 H Ala FKPQ
FORUM Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an 

(FKPQ) Kecamatan Cisaat segera menyelenggara-
kan Gebyar Muharram 1439 H. Bertepatan dengan 
Muharram di tahun baru Islam 1439 Hijriah. Ketua 
Panitia Gebyar Muharram 1439 H, Ustadz Iim Abdul 
Karim bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 
3 Muharam 1439 H di Kompleks Islamic Centre  
Kabupaten Sukabumi. 

“Diisi diisi dengan berbagai perlombaan mulai 
lomba Tartil Al-Qur’an, Adzan dan Iqomah, Cera-
mah, Mewarnai dan Peragaan Shalat,”paparnya. 
Ia menambahkan acara akan dibuka Kementerian 
Agama Kabupaten Sukabumi dan dihadiri Ketua 
Umum DPD Forum Komunikasi Pendidikan Al-
Qur’an (FKPQ) Kabupaten Sukabumi, H. Ali Iskan-
dar, Camat Cisaat, Kepala KUA Kecamatan Cisaat 
dan undangan lainnya. “Adapun peserta lomba yang 
ikut serta dalam kegiatan tersebut ialah seluruh lem-
baga TK Al-Qur’an se-Kecamatan Cisaat,”terangnya. 

Pria yang juga Dewan Penasehat FKPQ Kecamatan 
Cisaat ini menjelaskan yujuan kegaiatan ini dalam 
rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah antara 
Lembaga TK Al-Qur’an dan masyarakat. “Semoga 
kegiatan dari awal sampai akhir ini diselamatkan 
Allah Subaha Wa Ta’ala,” tutur pria ramah yang juga 
menjabat Wakil Kepala TK. Al-Qur’an Baitussalam 
ini. (*/dit)

FOTO:IST

PERSIAPAN: Ustadz Iim Abdul Karim (paling kiri) memandu Musyawarah 
persiapan Gebyar Muharam 1439 H.

Perkenalkan Genusia 
Kepada Mahasiswa

  
  SUKABUMI -- Sekolah Tinggi Teknologi (STT) 

Nusa Putra menyelenggarakan Massa bimbingan 
mahasiswa (Mabim) di Aula Nusa Putra Building, 
belum lama ini. Kegitan dengan tema ‘Restorasi 
dan Sinergi Tridharma Perguruan Tinggi Menuju 
Genusian Berdedikasi Trilogi Nusa Putra’ tersebut 
dilakukan untuk memperkenalkan Generasi Nusa 
Putra (Genusia) terhadap mahasiswa. 

  Ketua Panita Kegiatan, Ahmad Husen men-
gatakan, Genusian bukan sekadar panggilan. 
Namun, sebuah jati diri atau ciri khas setiap aka-
demik lulusan STT Nusa Putra yang melekat pada 
dirinya nalar kritis yang kuat, khasanah keilmuan 
luas serta mempunyai rasa tanggung jawab tinggi 
terhadap masyarakat. Sebagai salah satu nilai yang 
terkandung dalam Tri Dharma perguruan tinggi 
misalnya, cinta kepada tuhannya, cinta kepada 
orang tua dan cinta kepada sesama manusia. 

  “Istilah ini kali pertama diperkenalkan Ketua 
STT Nusa Putra, dihadapan Duta Nusa Putra 
di Singapore, pada 14 Februari 2017 lalu dalam 
agenda Duta Nusa Putra Goes To Singapore,”kata 
Ahmad kepada Radar Sukabumi.

  Sementara itu, Wakil Ketua III Bidang Kemaha-
siswan Promosi dan Alumni, Muhamad Muslih 
menjelaskan, di STT Nusa Putra mahasiswa ditun-
tut mengenal lebih dekat dan memahami seluk 
beluk kehidupan kampus bercorak ilmiah, ra-
sionalistis, analitis serta sistematis. Selain itu, juga 
memiliki karakteristik kebebasan berpendapat, 
kritis jujur, bertanggung jawab serta menjunjung 
tinggi nilai-nilai moral.    “Sebanyak 415 peserta 
yang mengikuti Mabim tahun ini. Alhamdulillah, 
kegitan berjalan sesuai harapan,” ucap syukurnya 
kepada Allah.

   Salah seorang mahasiswi asal Spanyol, Maria 
menambahkan, berencana mengikuti perkulia-
han international class di STT Nusa Putra selama 
satu semester. “Ini pengalaman pertama saya 
mengikuti Mabim, karena di kampus lainnya 
biasanya langsung mengikuti perkuliahan. Tidak 
ada acara seperti ini,” ujar Maria dalam Bahasa 
Inggris. (*/cr16/d)

FOTO: IST

HANGAT: Sejumlah peserta, panitia dan para dosen STT 
Nusa Putra foto bersama 

Data Zonasi, Bantuan 
Fasilitas Belajar

  JAKARTA - Pemberlakuan sistem zonasi 
dalam layanan pendidikan diyakini bisa mem-
bantu sekolah-sekolah yang minim fasilitas-
nya. Selama ini sekolah-sekolah yang layak 
mendapatkan bantuan layanan pendidikan 
kurang tersentuh karena minimnya data. 
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Muhadjir Eff endy, dengan sistem 
zonasi akan memudahkan pemerintah untuk 
menghitung berapa sekolah yang harus diban-
tu fasilitas pendidikan. Sebab, tidak ada lagi 
sekolah yang kelebihan dan kekurang murid.

 “Selama ini ada sekolah yang muridnya ban-
yak dan ada yang kurang. Yang banyak murid 
terpaksa harus menambah ruang kelas. Yang 
kurang murid otomatis tidak mendapat ban-
tuan. Inilah yang membuat kesenjangan antar 
sekolah makin besar,” kata Muhadjir, Rabu 
(20/9). Dia menegaskan zonasi sangat berbeda 
dengan rayonisasi. Zonasi lebih menitikber-
atkan pada jarak.Muhadjir mengaku prihatin 
saat mengetahui seorang pelajar di Jakarta yang 
terlempar jauh ke Bekasi karena nilainya tidak 
memenuhi passing grade. (esy/jpnn) 
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Wagub: Jalan Sehat Ciptakan Manusia Yang Produktif
BANDUNG-- Wakil Gu-

bernur Jawa Barat Deddy 
Mizwar (Demiz) menghadiri 
kegiatan jalan sehat yang 
diselenggarakan oleh Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Jawa Barat di Jalan Pungkur 
Bandung, Kamis (21/9). 

 Demiz mengakui kegiatan 
gerak jalan sehat ini sela-
in merupakan gaya hidup 
juga sebagai gerakan untuk 
bersama-sama mencipta-
kan manusia-manusia yang 
produktif. “Ini kan jalan sejat 
baguslah, merupakan gaya 
hidup, karena sekarang ini 
banyak penyakit yang tidak 
menular namun mencipta-
kan manusia-manusia yang 
tidak produktif dan gerakan 
jalan sehat ini sebagai upaya 
menciptakan manusia yang 
produktif,” ungkapnya.

  Selain itu, imbuh dia, 
makna jalan sehat ini juga 
sebagai konsolidasi partai 
dalam menciptakan sema-
ngat untuk membangun 
bersama-sama Jawa Barat 
kedepan. “Dan sekarang 
ini PBB menggerakan gaya 
hidup sehat saya kira ini 
perlu diapresiasi,” tandas-
nya. (nif)

JALAN SANTAI: Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) menghadiri kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang 
(PBB) Jawa Barat di Jalan Pungkur Bandung, Kamis (21/9).

Ditahan Rumah Sakit, Bayi 
Intan Meninggal Dunia

KARAWANG-- Bayi laki-
-laki pasangan Heni Sudiar 
dan Manaf, yang sempat 
ditahan oleh Rumah Sakit 
Intan Barokah karena be-
lum bisa membayar tagihan 
rumah sakit akhirnya me-
ninggal dunia di rumahnya. 
Saat pulang bayi terlihat ku-
rus, padahal saat dilahirkan 
beratnya sekiatar 4,3 ons. 
Kendati begitu bayi tampak 

normal dan saat malam hari 
bayi tampak bergetar dan 
menangis pelan. Saya kira 
mau menyusui, tapi ketika 
diangkat bayi sudah tiada,” 
ujar ibu bayi itu, Heni Sudiar, 
Kamis (21/9).

   Menurut Heni berdasar-
kan keterangan pihak rumah 
sakit bayinya mengalami 
keracunan air ketuban. Pihak 
rumah sakit kemudian mela-

kukan perawatan terhadap 
bayinya sedangkan dirinya 
di bolehkan pulang. Setelah 
dua minggu dirawat pihak 
rumah sakit menghubungi 
kami agar mengambil anak 
saya, tapi suami saya diminta 
menyelesaikan administra-
sinya. Karena tidak punya 
uang akhirnya saya tidak 
berani datang untuk meng-
ambil anak saya. Selama dua 

minggu saya tidak bertemu 
anak saya sampai akhirnya 
wakil bupati Kang Jimmy 
yang mengambil anak saya,” 
katanya.

   Sementara itu Wakil Bu-
pati Karawang, Ahmad Za-
maksyari yang datang ke 
rumah duka meminta agar 
kasus yang dialami Heni 
Sudiar agar dilakukan pe-
nyelidikan oleh pihak kepo-

lisian. Meninggalnya bayi 
setelah keluar dari rumah 
sakit dimungkinkan karena 
faktor kelalaian. Tapi untuk 
mengetahui hal tersebut 
pihak penegak hukum harus 
menanganinya. “Meninggal-
nya bayi ini harus kita terima 
sebagai takdir. Hanya saja 
masalah ini harus dilakukan 
penyelidikan,” kata Jimmy. 
(gus)

Dinkes Perketat 
Ruang Gerak Pil PCC
CIMAHI-- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 

Cimahi memastikan hingga saat ini di wi-
layahnya belum ditemukan adanya kasus 
warga meninggal dunia akibat mengkonsumsi 
tablet PCC yang tergolong sebagai obat keras. 
Selain itu, Dinkes pun akan meningkatkan 
pengawasan.  Sekretaris Dinas Kesehatan 
Kota Cimahi, Fitriani Manan menjelaskan, 
tablet PCC tergolong ke dalam obat keras 
berbahaya bagi tubuh manusia. Pasalnya, 
dalam PCC terdapat kandungan carisopro-
dol yang efek farmakologis sebagai relaksasi 
otot, tapi hanya berlangsung singkat untuk 
meningkatkan stamina.

  Zat ini di dalam tubuh akan segera dimeta-
bolisme menjadi metabolit berupa senyawa 
meprobamat yang menimbulkan efek mene-
nangkan (sedatif ) dan efeknya sangat ber-
bahaya apabila dicampur alkohol. “Dampak 
seseorang mengkonsumsinya, refleknya over 
aktif. Makannya sampai ada yang meninggal,” 
kata Fitriani, Kamis (21/9).

  Seperti diketahui PCC merupakan Para-
cetamol, Caffein dan Carisoprodol. Diantara 
ketiganya, kandungan yang berbahaya ialah 
carisoprodol. Obat jenis itu biasanya digu-
nakan oleh para Wanita Tuna Susila (WTS), 
untuk menambah daya rangsang saat berhu-
bungan intim. “Sebagai penambah stamina, 
bahkan dulu katanya dipakai pekerja tuna 
susila untuk meningkatkan ambang geli,” 
ujarnya.

  Sekalipun di Cimahi hingga saat ini be-
lum ditemukan adanya kasus peredaran 
obat keras tersebut. Ke depan, kata dia, pi-
haknya akan memperketat pengawasan di 
setiap apotek dan toko obat di Kota Cimahi. 
Sebelumnya, tablet PCC telah beredar dan 
menewaskan dua orang serta memaksa 57 
orang lainnya dalam keadaan kritis sehingga 
harus dilarikan ke rumah sakiat di Kendari, 
Sulawesi Utara. BPPOM telah turun tangan 
untuk memastikan kondisi di lapangan.

 Setelah dilakukan uji laboratorium, BPOM 
menemukan bahwa tablet PCC mengandung 
Carisoprodol. Seluruh obat yang mengan-
dung Carisoprodol dibatalkan izin edarnya 
sejak tahun 2013. (bon)

Kapolda: Sulit Dicari 
Alternatifnya Macet 

di Puncak
CISARUA-- Kepala Kepolisian Daerah 

(Kapolda) Jabar, Irjen Pol Agung Maryoto 
berujar bahwa hingga kini belum ada solusi 
pasti untuk mengatasi kemacetan di Jalan 
Raya Puncak, Kabupaten Bogor. “Jadi ini sulit 
dicari alternatifnya, pertama kondisi jalan 
sempit, kalau dilebarkan menabrak rumah 
penduduk dan lain-lain, maka yang dilakukan 
Polres Bogor diberlakukannya buka tutup,” 
ujar Irjen Pol Agung 

  Kapolda Jabar merekomendasikan bila 
pengendara tak ingin terjebak macet, bisa 
menggunakan jalur alternatif. “Saya harap 
masyarakat mematuhi ini agar tidak macet, 
meski resikonya jadi agak pelan, agak lambat, 
tapi aman,” ujarnya.

  Masalah keterbatasan lebar jalan kini 
memang tengah diubah oleh Pemerintah 
Kabupaten Bogor. Saat ini tengah berlang-
sung pembongkaran lapak pedagang kaki 
lima (PKL) untuk pelebaran jalan nantinya. 
“Semakin lebar jalan, semakin banyak me-
nampung volume kendaraan, misalnya ka-
pasitasnya 1000, dibesarkan jadi 1500, bisa 
mengurangi,” ujarnya.

  Kunjungan Kapolda Jawa Barat dalam rang-
ka pengecekan pelayanan kepolisian kepada 
masyarakat di Jalur Puncak saat momen libur 
tahun baru Islam 1436 H. Irjen Pol Agung 
melakukan pengecekan menggunakan roda 
dua dari Simpang Gadog, Kecamatan Mega-
mendung, menuju Puncak. (net)

Jutaan Warga Tasik Belum Tercover Askes
TASIKMALAYA-- Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Kabu-
paten Tasikmalaya menca-
tat sedikitnya 1 juta warga 
belum memiliki Asuransi 
Kesehata (Askes) dari total 
1,8 juta penduduk Kabupa-
ten Tasikmalaya.  Sekretaris 
Dinkes dr. Faisal Suparyanto 
mengatakan warga belum 

mempunyai Askes berupa 
kartu Badan Penyelengga-
ran Jaminan Sosial (BPJS) 
maupun Jaminan Kesehatan 
Daerah (Jamkesda). “Sisanya 
sudah tercover oleh BPJS dan 
Jamkesda,” kata Faisal, Kamis 
(21/9).Pemkab Tasikmalaya, 
lanjut Faisal mempunyai 
tugas agar seluruh masya-

rakat memiliki Askes untuk 
menjamin biaya kesehatan. 
Caranya dengan menginte-
grasikan dahulu warga yang 
mempunyai Jamkesda ke 
Jaminan Keshatan Nasio-
nal (JKN). “Supaya warga 
yang belum memiliki BPJS 
preminya bisa dibayar oleh 
JKN. Pemkab juga berke-

wajiban mensosialisasikan 
kepada masyarakat pen-
tingnya memiliki Askes,” 
cetusnya.Saat ini, warga 
Kabupaten Tasikmalaya 
yang memiliki Jamkesda 
berjumlah 11 persen. Da-
lam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) 
tahun 2017 Pemkab akan 

meningkatkan jumlah pe-
serta Jamkesda menjadi 15 
persen yang nantinya diin-
tegrasikan ke dalam JKN. 
Kami berharap di tahun 
mendatang jumlah ini terus 
meningkat, agar masyarakat 
memiliki jaminan kesehat-
an saat sakit,” pungkasnya. 
(nif )

Polri Gali Kaitan Bom Molotov dengan Imam Mulyana 
CIREBON-- Densus 88 

Mabes Polri masih menda-
lami jaringan Imam Mulyana 
(IM), terduga teroris yang 
ditangkap di dekat Bandara 
Cakrabuana Cirebon sesaat 
jelang pesawat yang ditum-
pangi Presiden Joko Widodo 
mendarat. Hingga kemarin, 
IM masih diperiksa di Markas 
Brimob Kelapa Dua, Depok, 
Jawa Barat. Kadivhumas Polri 
Irjen Setyo Wasisto menu-
turkan, saat ini Densus 88 
sedang fokus untuk menge-
tahui jaringan mana yang 
berada di belakang rencana 
penyerangan IM.

  Bila sebelumnya ada yang 
sempat menyebut dari Jama-
ah Ansharu Daulah (JAD), 
sebenarnya belum pasti dari 
kelompok tersebut. ”Kami 
punya waktu 7 x 24 untuk me-
meriksa IM,” tuturnya. Yang 
pasti, akan dilihat siapa saja 
yang terlibat dalam rencana 
penyerangan dengan sejum-
lah senjata tersebut.

  Dia menjelaskan, tentu 
akan dilihat siapa saja yang 
terlibat. ”Ini masih proses,” 
terang jenderal bintang dua 
tersebut. Soal bom molotov 
yang ditemukan di bandara, 
dia mengatakan bahwa saat 
ini sedang dipastikan keter-
kaitan antara bom molotov 
itu dengan terduga anggota 
jaringan teror IM. ”Bisa jadi 

beda yang membawa,” ung-
kapnya.

  Tak hanya itu, Densus 
88 Anti Teror juga sedang 
mendalami dari mana IM 
ini mengetahui kedatangan 
Presiden Jokowi. Hal tersebut 
penting untuk diketahui. ”Di-
teliti soal yang itu,” paparnya.

  Sementara Anggota Ko-
misi I DPR RI Supiadin Aries 
Saputra mengapresiasi gerak 
cepat aparat keamanan yang 
berhasil menangkap terduga 
teroris. “Dengan ditangkap-
nya teroris, itu menunjukkan 
kalau aparat sudah melaku-
kan tugasnya dengan baik,” 
terang dia kepada Jawa Pos 
(grup koran ini) kemarin.

 Tingkat kewaspadaan apa-
rat cukup tinggi, sehing-
ga berhasil mengamankan 
pria yang mencurigakan itu. 
Namun, kata Wakil Ketua 
Pansus RUU Terorisme itu, 
yang perlu didalami adalah 
apakah Presiden RI Joko 
Widodo yang menjadi target 
teror. “Belum tentu arahnya 
RI 1, mungkin kebetulan 
saja,” ucap dia.

  Aparat kepolisian harus 
dengan cepat mengusut tar-
get dan motif pelaku teror itu. 
Kenapa dia berada di dekat 
bandara sebelum kunjungan 
presiden ke Cirebon. Terkait 
dengan jaringan teror, tutur 
dia, hal itu juga perlu dida-

lami. Namun, saat ini para 
penebar teror sering kali 
melakukan aksinya dengan 
senyap.

  Mereka melakukan aksi 
lone wolf atau leaderless 
terrorist, yaitu menjalankan 
aksi terorisme sendiri tanpa 
pimpinan dan jaringan. Aksis 
teror yang sangat nekat itu 
patut diwaspadai. Dia ber-
harap, aparat bisa secepatnya 
membongkar aksis teror 
di Cirebon. Jika pelakunya 
bekerja dalam jaringan te-
ror, polisi bisa menelusuri 
dan mendalami mata rantai 
terorisme itu. Legislator kela-
hiran Garut itu percaya pihak 
kepolisian bisa menangan-
inya dengan baik. “Aparat 
bisa menangkap teroris itu, 
karena sudah melakukan 
deteksi dini,” tutur politikus 
asal Dapil Jawa Barat XI itu.

  Seperti diberitakan, Imam 
Mulyana ditangkap polisi 
di area luar Bandara Cak-
rabuana (Penggung), Kota 
Cirebon, Jabar, beberapa jam 
sebelum kedatangan Pre-
siden Jokowi, Senin (18/9). 
Terduga teroris asal Desa 
Burujul Wetan, Kecamatan 
Jatiwangi, Kabupaten Maja-
lengka, itu ditangkap sekitar 
pukul 14.30.

  Imam ditangkap sekitar 
3 jam sebelum rombongan 
Presiden Jokowi menda-

rat di Bandara Cakrabuana. 
Rombongon presiden sendiri 
menggunakan dua pesawat. 
Yakni jenis CN295/A2908 
yang mendarat sekitar pu-
kul 17.33, dan pesawat jenis 
CN295/A2909 yang menda-
rat sekitar pukul 17.42.

  Kapolda Jawa Barat Irjen 
Pol Agung Budi Maryoto 
membenarkan pihaknya 
menangkap terduga teroris 
tersebut. Menurut kapolda, 
IM saat itu berada di area 
luar sekitar bandara, tepat-
nya di Jl Angkasa, Kelurahan 
Kalijaga, Kota Cirebon. Jl 
Angkasa adalah salah satu 
jalan umum yang berada 
persis samping bandara.

  Dikatakan kapolda, gerak-
-gerik IM membuat polisi 
curiga. Saat itu, tim Satuan 
Reskrim Polres Cirebon Kota 
yang melakukan pemantau-
an, langsung mendatangi IM 
dan melakukan penggele-
dahan. “Saat digeledah, pe-
tugas menemukan beberapa 
barang bukti. Di antaranya 
senjata jenis air softgun, 
senjata tajam jenis sangkur, 
serta beberapa buku ajakan 
jihad,” kata kapolda yang di-
temui wartawan di Mapolres 
Cirebon Kota.

  Kapolda mengatakan pi-
haknya masih harus melaku-
kan pemeriksaan dan penda-
laman guna memastikan IM 

adalah jaringan teroris. “Saat 
ini masih diduga sebagai 
jaringan teroris. Dia saat di-
tangkap masih berada di luar 
area bandara. Bukan di da-
lam bandara. Teman-teman 
Polres Cirebon Kota masih 
lakukan pengembangan,” 
ujar Kapolda.

  Sementara Kapolres Cirebon 
Kota AKBP Vivid Adi Agustiadi 
Bachtiar saat ditemui di lokasi 
penutupan Festival Keraton 
Nusantara (FKN) XI di kom-
pleks Gua Sunyaragi, Senin 
malam (18/9) mengatakan 
anggotanya mengamankan 
lima bom molotov. “Bahkan 
menurut intelijen kita, pela-
ku merupakan anggota JAD 
(jamaah ansharut daulah). 
Tapi pelaku masih enggan 
mengakui itu. Terkait bom, 
ditemukan di sekitar warung 
(sekitar Bandara Penggung, 
red), di mana pelaku tadi ma-
kan. Jadi dia sempat mampir 
makan di salah satu warung 
di situ,” kata Adi.

  Sementara di lokasi penu-
tupan FKN, aparat siaga di 
hampir semua pintu masuk 
kompleks Gua Sunyaragi. Pre-
siden Jokowi sendiri hadir di 
area itu untuk menutup FKN 
XI. “Sudah pasti penjagaan di 
tempat ini (lokasi penutupan 
FKN, red) kami perketat,” kata 
Kapolres Adi Vivid. (idr/lum/
arn/dri/bae/jpnn)

7 Ribu Anggota Pramuka Pecahkan Rekor MURI
SUBANG-- Ribuan anggota 

pramuka, pelajar dan santri 
se-Kab Subang mengikuti 
apel besar dalam rangka 
memperingati Hari Jadi Pra-
muka ke-56 di Lapangan 
Alun-alun Pemkab Subang, 
Selasa ( 19/9) sore.

 Apel besar tersebut dihadiri 
Bupati Subang Imas Aryum-
ningsih, jajaran Forkopimda, 
Kepala Dinas, Camat, Kepala 

Desa dan tamu undangan la-
innya. Bupati Subang dalam 
sambutannya mengatakan 
gerakan Pramuka memiliki 
tugas pokok, melaksanakan 
pendidikan bagi kaum muda 
baik di lingkungan sekolah 
juga lingkungan keluarga. 
“Gerakan Pramuka memi-
liki tujuan dalam mendidik 
dan membina kaum muda, 
baik itu menta, moral spi-

ritual, emosional, sosial, 
intelektual dan fisiknya, 
sehingga menjadi manusia 
berkepribadian, berwatak 
dan berbudi pekerti luhur,” 
kata Imas.

  Lebih lanjut Imas menga-
takan, semangat dari apel 
akbar ini bisa ditularkan 
kepada teman dan rekannya 
di organisasi maupun ling-
kungan sekitarnya. “Karena 

anti narkoba, radikalisme, 
terorisme dan cinta terha-
dap Pancasila itu adalah 
semangat yang ditularkan 
kepada generasi penerus 
yang harus dibangun untuk 
masa depan,” ujarnya.

  Apel Akbar ini menda-
patkan penghargaan Muse-
um Rekor Dunia Indonesia 
(MURI) kategori mema-
inkan alat dari potongan 

bambu (ngeprak) yang di-
lakukan 7.000 peserta apel. 
Dikatakan Imas , “Ngeprak” 
adalah sebuah kata yang 
bisa diartikan “ajakan”  atau 
mengingatkan. “Ya seperti 
mengingatkan para pejabat 
agar dalam menjalankan 
tugasnya tidak malas ma-
lasan. Terutama dalam me-
layani kepentingan masya-
rakat,” pungkasnya. (anr)



PROGRAM Kreativitas Mahasiswa Bidang 
Kewirausahaan (PKM-K) berjudul BT “BAN-
TAL TERAPI” : INOVASI ALAT KESEHATAN 
PORTABEL memperoleh hibah pendanaan 
dari Kementrian Riset Teknologi Pendidikan 
Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) RI pada tahun 
anggaran 2017. Program ini diusulkan oleh 
Nadya Haqque Santosa Putri Angkatan 2015 
dibawah bimbingan Billyardi Ramdhan, S.Pd., 
M.Si. dari Program Studi Pendidikan Biologi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. 
Nadya merupakan ketua dari kelompok yang 
beranggotakan Nurhayati (2015), Mia Husniati 
Maulidya (2016), Abdul Hendi (2015), dan Erisa 
Septiyani (2016) yang hampir seluruhnya 
mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pen-
didikan Biologi UMMI. Berikut keterangan/
penjelasan mengenai program Nadya, dkk yang 
memperoleh hibah pendahaan kepada Radar 
Sukabumi, Didiet Rahma Aditya.

PENDAHULUAN, MASALAH, 
DAN MANFAAT PROGRAM

Sukabumi merupakan salah satu daerah yang 
perkembangan penduduknya cukup pesat. 
Sebagai daerah yang sedang berkembang, tidak 
heran jika aktivitas penduduknya tergolong 
padat dan cukup menguras tenaga. Kepadatan 
aktivitas yang seperti itu dapat menurunkan 
kemampuan masyarakat dalam berkreasi dan 
berinovasi. Paparan polusi, tubuh yang jarang 
berolahraga, serta pikiran yang penat akibat 
aktivitas yang padat dapat membuat tubuh 
seseorang menjadi rentan terhadap berbagai 
penyakit yang mungkin membahayakan 
nyawanya.

BT “Bantal Terapi” merupakan produk 
berupa bantal dengan bahan alami sebagai 
penghasil aroma terapi di bagian dalamnya. 
Bahan alami teh hijau, selain dapat mening-
katkan kesegaran dan kenyamanan, juga dapat 
mengikat dan mengubah tingkat toksisitas po-
lutan menjadi lebih rendah. Pasalnya, apabila 
seseorang terpajan dengan berbagai zat/polu-
tan di ruang terbuka, maka zat/polutan tersebut 
tidak akan berdiri sendiri/bersifat tunggal. Zat/
polutan tersebut akan berinteraksi dengan zat-
zat lainnya sehingga mampu mengubah tingkat 
toksisitas zat/polutan tersebut (Husaini, 2015).

 Usaha BT “Bantal Terapi” diilhami dari 
artikel terbitan website Liputan6.com dan 
RiauMandiri.co pada bulan September 2016 
yang memuat tentang produk turunan teh hijau 
nonminuman yang dipercaya dapat menyem-
buhkan penyakit asma. Produk tersebut telah 
digunakan oleh RS. Hasan Sadikin Bandung 
sebagai media pengobatan penyakit asma 
seorang anak yang tergabung dalam Asosiasi 
Asma. Melalui pemakaian teratur, senyawa fo-
latil yang terkandung di dalam teh hijau dapat 
menstimulasi otak sehingga penyempitan sal-
uran pernapasan akibat kontraksi otot yang me-
nyebabkan asma secara perlahan menghilang.  
Usaha BT “Bantal Terapi” sebagai realisasi dari 
kegiatan PKM-K Universitas Muhammadiyah 
Sukabumi (UMMI) berkembang cukup pesat 
dan telah membuka peluang mahasiswa dalam 
memasuki pasar. Keunikan dan fungsi utama 
produk BT “Bantal Terapi” membuat usaha 
BT “Bantal Terapi” tidak memiliki kompetitor 
yang berarti di daerah Sukabumi, dimana 
produk bantal leher sejenis sebagian besar 
hanya berupa bantal sandaran saat bepergian.

Nadya dan rekan juga menghadapi berbagai 
masalah dalam kegiatan. Pada laporannya 
terulis masalah pertama, kurangnya minat 
mahasiswa untuk menjadi wirausahawan. 
Kedua, padatnya aktivitas masyarakat. Ketiga, 
kurangnya produktivitas masyarakat. Keempat, 
kurangnya kesadaran masyarakat akan kes-
ehatan. “(Dan kelima) Sulitnya mendapatkan 
alat kesehatan yang dapat digunakan secara 
periodik tanpa mengganggu aktivitas sehari-
hari,” paparnya.

Ragam manfaat yang diperlihatkan pada 
Bantal (leher) Terapi karya Nadya dkk antara 
lain. “Pertama, sebagai modal dasar mahasiswa 
berwirausaha dan memasuki pasar. Kedua, 
menambah wirausahawan muda Indoensia. 
Ketiga, membuka peluang usaha mahasiswa. 
Keempat, meningkatkan keterampilan ber-
wirausaha mahasiswa. Kelima, memotivasi 
mahasiswa lain untuk berinovasi,” paparnya. 
Kemudian, manfaat yang keenam mem-
berikan kesadaran mengenai kesehatan dan 
perawatan tubuh. Ketujuh, (dapat) menambah 
ragam alat kesehatan dan manfaat kedelapan, 
dapat menambah pasar bahan baku. (*/dit)

TAHAPAN SURVEY PENELITIAN

Usaha BT “Bantal Terapi” karya Nadya dkk 
dimulai dengan melakukan survey-survey. 
“Yang pertama adalah survey alat dan bahan 
yang terdiri dari survey kualitas teh hijau di 
Kecamatan Takokak (Cianjur) dan Goalpara 
(Sukaraja),” sebutnya. Selanjutnya, Nadya dkk 
juga melakukan survey lapangan. Ia mengaku 
produk “Sejenis juga digunakan pihak Rumah 
Sakit Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung. RSHS 
memanfaatkan bantal leher yang di dalamnya 
terdapat teh hijau-dengan proses tertentu-
sehingga digunakan untuk mengobati/terapi 
bagi penderita asma,” terangnya kepada Ra-
dar Sukabumi. Sedangkan produk BT karya 

Nadya dkk hanya memanfaatkan aroma 
terapi agar penggunanya rileks. Kemudian, 
setelah program BT “Bantal Terapi” dinyatakan 
lolos, Nadya dkk membeli alat dan bahan serta 
melakukan survey mitra produksi. “Karena, tak 
bisa membuat bantal sendiri. Sementara isinya 
kita produksi sendirinya. Habis produksi baru 
proses penjualan dan promosi,” jelasnya.  Isi BT 
karya Nadya dkk sendiri berupa kantung yang 
di dalamnya ada serbuk teh.” Adapun tehnya 
langsung diambil dari Cianjur (tepatnya di 
wilayah Kecamatan Takokak),” jelasnya.

Nadya dan rekan juga melakukan survey mi-
nat konsumen dengan jajak pendapat via SMS 
dan Whatsapp, untuk menentukan satu dari 
empat desain yang akan diproduksi. Kemudian, 
survey daerah pemasaran di sekitar kampus 
UMMI dan Gedung Anton Soedjarwo. “Lalu 
survey lokasi produksi teh hijau di perkebu-
nan daerah Takokak, Sukaraja dan Goalpara,” 
paparnya dalam artikel yang disampaikan. 
Mengenai survey mitra produksi dilakukan 
di Sukabumi, Garut, dan Bandung agar hasil 
akhir lebih maksimal dan tidak terhambat oleh 
aktivitas akademik mahasiswa. “Kemudian, 
(melakukan) survey kemasan dengan pertim-
bangan harga yang tidak lebih dari 5 persen 
harga jual,” paparnya kembali. Lalu, dilakukan 
pula survey aspek ekonomi untuk menentukan 
harga produk yang sesuai dengan daya beli 
masyarakat. 

GAMBARAN UMUM USAHA

Usaha BT “Bantal Terapi” telah mengalami 
berbagai modifikasi di lapangan. Hal tersebut 
dilakukan demi memaksimalkan usaha BT 
“Bantal Terapi” agar dapat terus berjalan dan 
memberikan banyak keuntungan bagi setiap 
pihak. Adapun gambaran umum usaha BT 
“Bantal Terapi” yang telah dilakukan adalah;

Produk dari usaha BT “Bantal Terapi” adalah 
inovasi alat kesehatan portabel berupa bantal 
dalam berbagai bentuk yang dapat menghasil-
kan aroma terapi dari bermacam-macam ba-
han alami yang disimpan di dalamnya. Produk 
yang sudah berhasil dikembangkan adalah 
produk bantal leher yang telah mengalami tiga 
kali modifikasi dan perbaikan; serta bantal set 
yang terdiri dari bantal jok mobil dan sarung 
save belt.

Selanjutnya, usaha BT “Bantal Terapi” mema-
tok harga Rp. 45.000 untuk produk bantal leher, 
dan Rp. 85.000 untuk produk bantal set. Adapun 
profit keseluruhan yang didapatkan dari pen-
jualan bantal leher adalah Rp. 3.210.900.

Proses penjualan secara PO online telah 
dilakukan sejak awal bulan April. Sementara 
proses penjualan offline baru dimulai pada 
tanggal 24 Mei 2017, bertepatan dengan acara 
Launching Produk BT “Bantal Terapi” dan acara 
Qobla’ Ramadhan. Proses penjualan offline 
kedua dilakukan pada tanggal 10 Juni 2017, 
bertepatan dengan acara Semarak Ramadhan 
Bersama UMMI (SERAMBI) pada bulan Rama-
dhan. Proses penjualan offline ketiga dilakukan 
pada tanggal 13 Juni 2017, bertepatan dengan 
acara Milad UMMI yang turut mengundang 
Jendral TNI, Bapak Gatot Nurmantyo. Adapun 
penjualan offline pertama dan kedua berlokasi 
di kampus UMMI, sementara penjualan offline 
ketiga berlokasi di gedung TNI Anton Soed-
jarwo, Kota Sukabumi. 

Promosi dilakukan secara langsung dari 
mulut ke mulut; tidak langsug dengan penye-
baran brosur, poster, banner dan Xbanner; serta 
dengan memanfaatkan media sosial secara 
online sebagai sarana untuk menarik kon-
sumen secara masal. Pelaku usaha BT “Bantal 
Terapi” terdiri dari lima orang mahasiswa yang 
tergabung dalam satu tim PKM-K. Adapun tim 
PKM-K sempat melakukan pergantian anggota 
dengan alasan untuk memaksialkan proses 
produksi. (*/dit)

PRODUKSI DAN PEMASARAN 
PRODUK

Proses produksi dari program yang dibuat 
Nadya dkk terbagi menjadi dua bagian, yaitu 
produksi bantal dan produksi kantung teh 
sebagai isi dari bantal leher. Produksi bantal 
dilakukan oleh mitra produksi di Garut. Semen-
tara demi kerahasiaan dan penjagaan kualitas 
produk, produksi kantung teh dilakukan 
secara mandiri oleh pelaku usaha BT “Bantal 
Terapi”.  Secara umum, proses produksi pada 

awalnya berfokus pada pemaksimalan kualitas 
produk bantal leher. Hasil dari proses produksi 
awal adalah tiga generasi bantal leher dengan 
peningkatan kualitas yang signifikan di setiap 
generasinya. Adapun proses produksi bantal 
set baru dilakukan menuju akhir program. 
Modifikasi dan peningkatan kualitas akan terus 
dilakukan oleh pelaku usaha BT “Bantal Terapi” 
demi menjaga keberlangsungan usaha.

Produk bantal leher dan produk bantal set 
memiliki jenis kantung teh yang sama namun 
dengan desain yang berbeda, sesuai dengan 
bentuk masing-masing produk. Adpun taha-
pan yang dilakukan dalam produksi kantung 
teh yaitu: 1) Penumbukan dan penyangraian 
daun teh kering untuk memperkuat aroma; 
serta penyortiran bagian besar untuk meng-
hindri kerusakan kantung teh.2) Pembuatan 
pola dan penjahitan kantung teh. 3) Pembuatan 
kemasan produk generasi pertama, kedua, dan 
ketiga. 4) Pengemasan produk tahap pertama, 
yaitu pemasukan kantung teh ke dalam bantal. 
Serta tahap ke-dua, yaitu pemasukan produk 
ke dalam kemasan yang sudah disiapkan. Dan 
ke-5) Pengumpulan alat dan bahan dalam 
salah satu laboratorium UMMI dan salah satu 
rumah pelaku usaha.

 Sedangkan untuk promosi “Dilakukan pem-
buatan media promosi yang diperuntukkan 
dalam proses penjualan offline. Dibuat pula 
akun Instagram dengan ID @pkm_k_ummi,” 
paparnya. Masih menyoal promosi, proses 
promosi sudah dilakukan sejak awal program 
PKM-K dimulai. Diawali dengan promosi 
langsung dari mulut ke mulut, pemajangan 
banner dan Xbanner; pembagian brosur, 
pemberian give away; presentasi produk, serta 
melalui artikel dalam website resmi UMMI 
yang memuat tentang kegiatan program PKM-
K BT “Bantal Terapi”. Nadya menjelaskan untuk 
proses pemasaran dilakukan secara online 
dan offline. Pemasaran secara offline sebagian 
besar dilakukan bersamaan dengan acara yang 
diselenggarakan oleh universitas, misalnya 
pada acara Qobla’ Ramadhan, SERAMBI, dan 
Milad UMMI, dengan berbagai hasil testimoni. 
“Selain itu, diberlakukan pula sistem reseller 
dan pemasaran door to door,” jelasnya. (*/dit)

EVALUASI, PELAPORAN, PENCAPAIAN, 
DAN POTENSI PENELITIAN 

Evaluasi dilakukan rutin pada setiap tahap 
produksi dan pemasaran. Beberapa evaluasi 
yang telah dilakukan selama proses produksi 
antara lain; Evaluasi desain produk, evalu-
asi penggunaan anggaran; evaluasi lokasi dan 
proses produksi, evaluasi desain media promo-
si, evaluasi jenis dan ukuran teh hijau; evaluasi 
bahan dan bentuk kantung teh; evaluasi kema-
san, evaluasi proses launchig dan penjualan; 
evaluasi tugas masing-masing anggota, serta 
evaluasi harga. Dalam mempersiapkan laporan 

akhir, tim PKM-K BT “Bantal Terapi” UMMI 
melakukan berbagai pencatatan agenda yang 
telah dilakukan selama kegiatan PKM-K BT 
“Bantal Terapi” menggunakan loog book dan 
buku kas.

Secara garis besar, hasil dari program PKM-K 
BT “Bantal Terapi” antara lain; modifikasi dan 
pengembangan produk bantal leher, kantung 
teh, dan kemasan produk; berbagai cetakan 
dan publikasi media promosi; prototip produk 
bantal set; berbagai kegiatan promosi dan 
pemasaran produk; usaha pengajuan hak 
cipta; serta artikel ilmiah berupa jurnal kewi-
rausahaan yang juga akan dipublikasikan pada 
Asian Journal of Innovation and Entrepreneur-
ship (AJIE).

Usaha BT “Bantal Terapi” memiliki potensi 
yang besar untuk menjadi badan usaha man-
diri. Pengembangan produk yang berbasis 
penelitian; kebutuhan masyarakat akan alat 
kesehatan; serta konsep usaha yang visioner 
membuat usaha BT “Bantal Terapi” menjadi 
sangat menjanjikan bagi pelaku usahanya.

Diketahui bahwa usaha BT “Bantal Terapi” 
dapat mencapai Break Event Point (BEP) 
setelah penjualan selama kurang dari dua 
bulan. Hal tersebut sangat berpengaruh 
pada potensi keberlanjutan usaha BT “Bantal 
Terapi”. Secara ekonomi, BEP merupakan titik 
dimana suatu usaha tidak rugi atau untung, 
sehingga proses penjualan setelahnya dapat 
menghasilkan keuntungan mutlak apabila 
jumlah produksi stabil. Berdasarkan hal di atas, 
setelah kurun waktu kurang dari dua bulan, 
usaha BT “Bantal Terapi” dapat menghasilkan 
keuntungan mutlak bagi pelaku usahanya. 
Selain periode pencapainan BEP yang singkat 
dan perolehan profit yang menjanjikan, usaha 
BT “Bantal Terapi” juga sangat berpotensi untuk 
menjadi badan usaha yang mandiri. Produk 
yang ditawarkan berupa alat kesehatan porta-
bel yang kaya akan manfaat, serta inovasi yang 
terus dilakukan kemungkinan besar dapat me-
nambah variasi alat kesehatan yang layak untuk 
dipertimbangkan dalam dunia kedokteran.

Pengembangan produk BT “Bantal Terapi” 
yang berbasis penelitian akan dilakukan oleh 
dosen prodi Pendidikan Biologi Universitas 
Muhammadiyah Sukabumi. Penelitian yang 
dilakukan salah satunya mengenai pengaruh 
produk BT “Bantal Terapi” terhadap loncatan 
sinyal saraf di otak. Selain dapat menjadi dapat 
rujukan dalam pengembangan produk BT 
“Bantal Terapi”, penelitian yang akan dilakukan 
juga dapat menambah khazanah pengetahuan 
mengenai sistem saraf di otak dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Penggunaan teknolo-
gi dalam memasarkan produk BT “Bantal Tera-
pi” dapat mempermudah pelaku usaha dalam 
mendapatkan keuntungan penjualan. Selain 
itu, berbagai event yang akan diselenggarakan 
oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi 
juga dapat menambah kesempatan bagi pelaku 
usaha untuk mengenalkan produk BT “Bantal 
Terapi” pada banyak kalangan. Produk yang 
inovatif dan visioner dengan manfaat yang san-
gat baik bagi kesehatan menjadikan sebagian 
besar konsumen produk BT “Bantal Terapi” 
adalah kalangan akademis dan aktivis pada 
level menengah ke atas. Hal tersebut sangat 
menguntungkan bagi pelaku usaha BT “Bantal 
Terapi” untuk terus mengembangkan produk, 
tanpa harus khawatir dengan perhitungan 
harga jual produk. (*/dit)

PUBLIKASI MEDIA PENELITIAN

Tim PKM-K BT “Bntal Terapi” bersama pro-
gram studi dan universitas telah melakukan 
berbagai tindak lanjut demi meningkatkan 
kualitas usaha dan menjaga keberlangsungan 
usaha. Berbagai tindak lanjut yang telah di-
lakukan antara lain; proses submitted ilmiah 
jurnal kewirausahaan pada Asian Journal of 
Innovation and Entrepreneurship (AJIE); pub-
likasi program kegiatan pada website resmi 
universitas dan koran lokal, Radar Sukabumi; 
serta usaha pengajuan hak cipta oleh univer-
sitas demi mengangkat nama baik program 
studi dan universitas. Sesuai dengan rencana 
dalam proposal, luaran dari program PKM-K 
BT “Bantal Terapi”, selain produk bantal leher 
dan bantal set adalah dibuat pula artikel ilmiah 
berupa jurnal kewirausahaan yang akan di-
lampirkan bersama laporan akhir. Pembuatan 
jurnal kewirausahaan bertujuan untuk meng-
abadikan program kegiatan PKM-K BT “Bantal 
Terapi” yang juga dipublikasikan dalam Asian 
Journal of Innovation and Entrepreneurship 
(AJIE). Dibuat dan dipublikasikannya jurnal 
kewirausahaan, merupakan salah satu usaha 
untuk mengenalkan nama baik pelaku usaha, 
program studi, dan universitas; serta diharap-
kan jurnal tersebut dapat memberi manfaat 
dan pelajaran bagi pebaca mengenai program 

kegiatan PKM-K BT “Bantal Terapi” yang telah 
dijalankan.

Berbagai usaha promosi telah dilakukan 
selama program kegiatan PKM-K. Selain pem-
buatan banner, Xbanner, poster dan brosur; 
dibuat pula publikasi kegiatan melalui berbagai 
media masa, seperti website resmi UMMI dan 
koran lokal, Radar Sukabumi. Publikasi keg-
iatan PKM-K BT “Bantal Terapi” dilakukan se-
bagai usaha untuk mengenalkan usaha ciptaan 
mahasiswa UMMI kepada masyarakat sekitar. 
Seluruh rangkaian kegiatan PKM-K BT “Bantal 
Terapi” diringkas dan dipublikasikan pada 
media masa lokal, sehingga masyarakat sekitar 
mengetahui dan tertarik dengan produk yang 
ditawarkan oleh usaha BT “Bantal Terapi”. Selain 
memromosikan usaha BT “Bantal. Terapi” 
publikasi kegiatan melalui media masa lokal 
juga dapat mengangkat nama baik dan daya 
saing Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Selain melakukan publikasi ilmiah dan pub-
likasi melalui media masa, tim PKM-K BT “Ban-
tal Terapi” bersama program studi dan univer-
sitas pun telah mengusahakan pengajuan hak 
cipta untuk produk bantal leher dan bantal set. 
Pengajuan hak cipta dilakukan agar produk-
produk BT “Bantal Terapi” dapat dihargai dan 
diakui oleh masyarakat luas, sebagai usaha BT 
“Bantal Terapi” dapat terjaga keberlangsungan-
nya. Kegiatan usaha BT “Bantal Terapi” yang 
akan lebih intens dilakukan bersama pihak 
program studi memungkinkan pelimpahan 
hak cipta pada program studi. Selain untuk 
memudahkan akses bagi pihak lain yang ingin 
bekerja sama, pelimpahan juga dilakukan 
untuk mengangkat nama baik program studi 
dalam proses akreditasi.(*/dit)

KESIMPULAN 
DAN SARAN PENELITIAN

Realisasi dari program PKM-K BT “Bantal Ter-
api” UMMI telah membuka peluang usaha bagi 
mahasiswa. Berlandaskan ilmu pengetahuan 
dan masalah di lapangan, mahasiswa pelaku 
usaha BT “Bantal Terapi” mengembangkan 
usaha yang berfokus pada pengembangan 
dan pemasaran alat kesehatan portabel yang 
dapat merileksasi, menjaga kesehatan, serta 
meringankan tingkat toksisitas polutan di seki-
tar penggunanya. Usaha BT “Bantal Terapi” 
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 
masyarakat dan menginspirasi mahasiswa 
lainnya agar dapat menciptakan badan usaha 
sendiri dalam rangka menambah jumlah wi-
rausahawan muda Indonesia.

Luaran dari program PKM-K BT “Bantal 
Terapi” adalah produk bantal leher, produk 
bantal set, dan artikel ilmiah berupa jurnal kewi-
rausahaan. Produk bantal leher dan bantal set 
dapat menghasilkan aroma terapi dari bahan 
alami yang tersimpan di dalamnya. Selain itu, 
artikel imliah berupa jurnal kewirausahaan juga 
dipublikasikan dalam Asian Journal Innovation 
and Entrepreneurship (AJIE).

Serangkaian teknik dan tahapan pelaksanaan 
telah dilakukan sehinga usaha BT “Bantal 
Terapi” menghasilkan 231 pcs produk bantal 
leher dan 10 pcs produk bantal set. Hasil 
penjualan secara umum dapat memberikan 
omset sebanyak Rp. 11.245.000, aset sebanyak 
Rp. 603.000, dan pencapaian BEP produk 
bantal leher setelah 36 hari penjualan. Hasil 
dari managemen usaha BT “Bantal Terapi” 
adalah terjalinnya hubungan pelaku usaha BT 
“Bantal Terapi” dengan berbagai mitra; terse-
lenggaranya tiga tahap penjualan offline; serta 
direncanakannya pengembangan berbasis 
penelitian dan pengajuan hak cipta.

Usaha BT “bantal terapi sangat berpotensi un-
tuk menjadi badan usaha yang mandiri karena 
memberikan keuntungan yang menjanjikan; 
menghasilkan produk yang bermanfaat, ino-
vatif, dan visioner; mengembangkan produk 
dengan basis penelitian; serta memberikan 
banyak manfaat bagi penggunanya, terutama 
golongan masyarakat yang memiliki aktivitas 
yang padat di luar ruangan. Sebagai saran, 
pada hakikatnya, realisasi dari program PKM 
yang didanai harus sesuai dengan rancangan 
proposal di awal kegiatan. Karenanya, dalam 
membat proposal diharapkan mahasiswa 
dapat melakukan survey dan perhitungan yang 
akurat, sehingga dalam pelaksanaan program 
PKM, mahasiswa tidak menemukan ken-
dala yang berarti. Adapun dalam menjalankan 
usaha BT “Bantal Terapi”, dibutuhkan lebih 
banyak pegembangan produk agar masyarakat 
dapat merasa puas dengan perubahan kondisi 
kesehatannya yang signifikan. Proses promosi 
dan pengenalan produk pun sangat dianjurkan 
untuk terus dilakukan secara rutin, sehingga 
akan terdapat lebih banyak masyarakat yang 
mengetahui dan merasakan manfaat dari 
produk BT “Bantal Terapi”. (*/dit)
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Apa Kata Mereka

Bantal Terapi Siap Dipatenkan
MENURUT  Dosen Pembimbing 

PKM-Kewirausahaan Produk Bantal 
Terapi karya Nadya dkk, Billyardi Ram-
dhan, S.Pd, M.Si kegiatan PKM adalah 
program rutin program studi bahkan 
universitas yang sudah dirancang dari 
2011. Bagi, PKM yang lolos ini sudah 
dipersiapkan sebulan sebelum pro-
posal diajukan. PKM-Kewirausahaan 
(2017) yang lolos ini,  imbuhnya, 
adalah mahasiswa kelas karyawan 
yang masih menyematkan aktif dalam 
program ini. “Idenya memang pure 
dari mahasiswa yang mampu men-
gantarkan kebermanfaataan untuk 
masyarakat,”katanya. Pada 2013 
dan 2015 juga pernah memperoleh 
beasiswa selain 2017. Bantal Terapi, 

tambahnya adalah terobosan yang 
bagus yang memberi solusi kepada  
masyarakat penggunanya dalam hal 
ini konsumen. Melihat kesibukan ma-
syarakat ini, tidur di kendaraan menjadi 
solusi. Nah, dengan adanya Bantal 
Terapi membantu masyarakat untuk 
istirahat yang maksimal di kendaraan. 
Relaksasi yang dirasakan akan me-
micu pengendara dapat beristirahat 
dengan berkualitas,”katanya optimis. 
Hal ini karena ada zat-zat polafil yang 
mampu menguap dari teh itu. “Ini 
adalah teh baru/ teh murni yang kita 
ambil darI Takokak,”tuturnya. Tidur 
dengan Bantal Terapi bisa rileks kare-
na., imbuhnya, ada zat yang bisa otak 
menstimulus otak menjadi rileks. “Teh 

pada Bantal Terapi dapat mengikat 
polutan-polutan (di udara),”terangnya. 
Billy juga menambahkan Bantal Terapi 
ini mengandung produk-produk or-
ganik yang ramah lingkungan. 

Soal kendala, menurutnya masih 
banyak, hal ini adalah tantangan 
untuk mampu menyelesaikan masalah 
secara kreatif.Muli ide bagaimana 
menghasilkan kemasan, ide marketing, 
ide mendapatkan kualitas teh yang ba-
gus, melatih bagaimana berwirausaha. 
Soal harapan, Billy berharap produk 
Bantal Terapi bisa menjadi produk 
unggulan.”Bahkan, kita berencana 
untuk dipatenkan dan in syaa Allah 
pihak kampus akan mempersiapkan 
hal itu,”tuturnya optimis. (dit) 

Billyardi Ramdhan, S.Pd, M.Si.
Dosen Pembimbing PKM-Kewirausahaan, Bantal Terapi

Kepala Program Studi Pendidikan Biologi UMMI
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Jokowi: Jangan Cekik 
Start-up dengan Regulasi

Tak Tepat Salahkan 
Online Shop 

JAKARTA - Fenomena penutupan gerai 
retail masih terus berlanjut. Setelah sebe-
lumnya gerai 7-Eleven, sepinya berbagai 
pusat pertokoan, lantas diikuti Matahari 
yang memutuskan untuk menutup tokonya 
di Pasaraya Blok M dan Manggarai.

Fakta itu menimbulkan banyak spekulasi. 
Benarkah terjadi kelesuan ekonomi? Atau 
pola konsumsi masyarakat yang mulai 
berubah dari offl  ine menuju online ?

Ekonom Institute for Development of 
Economic and Finance (INDEF) Berly 
Martawardaya mengatakan, penutupan 
gerai itu terjadi lebih karena Masalah biaya 
operasional. Para pengusaha melihat laba 
yang mereka dapatkan, tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan operasionalnya alias 
nombok.

matahari, diskon matahari, matahari tutup 
toko.

“Dengan penutupan, berarti pengusaha 
retail melihat bahwa penjualan dalam near 
future di lokasi tersebut tidak bisa menutupi 
biaya operasi. Jadi sifatnya location specifi c 
sekali,” ujarnya, kemarin(21/9)

Meski demikian, tidak menutup kemungki-
nan terjadinya penahanan daya beli karena 
kondisi ekonomi yang melemah. “Apakah de-
mand di lokasi tersebut melemah? Perlu hati-
hati untuk generalisasi. Jadi secara umum 
ekonomi (bisa saja) melemah,” terangnya.

Perihal perubahan pola konsumsi, dirinya 
tidak melihat pergeseran itu. Sebab, data 
menunjukkan jika masyarakat yang melaku-
kan belanja online hanya sedikit. Masih 
belum sebanyak orang-orang yang membeli 
langsung di pertokoan.

“Data Bank Indonesia kan cuma Rp 75 
triliun alias 1,8 persen yang pake online,” 
pungkasnya.(cr4/JPC) 

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 SAHABAT (H. Nanang, Hj. 
Jeje & Ado) Spesialis Pemasan-
gan: Krey, Rolling Door, Awnings, 
Pagar, Trali Besi Tangga Putar dll 
Jl Cagak No 337 Cisaat- Sukabumi 
Tlp (0266)225863 - 6247855 (RS-
s/d 30 September)

CV TENAR PERKASA SUKA-
BUMI siap menerima pemasangan 
RANGKA ATAP BAJA RINGAN 
‘unggul’ & Grosir Genteng MAN-
TILI. Jl. Ry Karangtengah 548 Ciba-
dak. 0266- 533287/085659072324. 
(RS-s/d 30 September)

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 Sep-
tember)

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 September)

PD MANDIRI, Sedia pesanan 
daging sapi, daging kerbau, sapi 
Qurban dll. Pasar   Pelita Sukabumi, 
Tlp. 085793968881 (RS-s/d 30 
September)

PD SETA LOGAM Jual & Terima 
Pesanan Borgol, Pisau, Samurai, 
Perlengkapan ABRI, Alat Perta-
nian & Pengecoran Logam Jl Raya 
Cibatu No 314 Cisaat Sukabumi 
(0266)226501 (RS-s/d 30 Sep-
tember)

TOKO MEDIA, Sedia : Perleng-
kapan bengkel, Stainless steel, 
Kuningan, Almunium, Acrylic dll 
Jl. Siliwangi III No 4 Cibatu Cisaat 
Sukabumi HP 085724043777 ( Lu-
tfhi Fauzi / Kaka ) (RS-s/d  31 Juli)

FLORIS

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

CHEN’S FLORIST,  Te r ima 
pesanan Rangkaian Bunga,Rental 
 Tanaman Hias,  J l  Sr iwi jaya 
No.43 Tlp (0266)231058 HP 
081584105896 (RS-s/d  31 Juli)

P E R T A M A  d i  s u k a b u m i , 
 Brownies  pedas, original, dll 
j l .amubawasasana 56 ciaul , 
Wa.085703333988, IG Namira_
brownies (RS-s/d 30 September) 

HOTEL

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

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

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  31 Juli)

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

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

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

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 
September)

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

KEHILANGAN STNK

H L G  S T N K  F  - 4 4 5 6  - U A L  
An.SAEPUDIN

HLG STNK F -6342 -VL  An.GILANG 
RAFLI BUDIMAN

HLG STNK F -2147 -TU  An.OKKY 
BAGUS SATRIA 

KULINER

CAH SOLO Ayam bakar dan 
ikan bakar “bukan sekedar ayam 
dibakar” Tlp. 0266 -7031031 Smi 
(RS-s/d 30 September) 

WARUNG MKN BEBEK JONTOR, 
jontornya bikin keSOHOOORR 
!! Jl. Selabintana Km.3 Smi. 
085624101595 (RS-s/d 30 Sep-
tember)

KURSUS

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

 OPTIKAL 

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

(RS-s/d 30 September)

OTOMOTIF

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

SUZUKI PUSAKA MOTOR all pick 
up HUB: 0266-222258 / 222280 
/ 085659291000 (RS-s/d 30 Sep-
temberi)

KIKI MOTOR Jual Angkutan kota 
Suzuki APV Dan Daihasu grand 
max Jl Arif rahman hakim No 49 
Tlp 085723474977 (RS-s/d  31 Juli)

PERCETAKAN 

WAY WAY PRINTING menerima 
bikin stempel otomatis, cetak bro-
sur, neon box, bilboard, undangan, 
souvenir, krtu nama dll. Almt GIANT 
smi plaza. Hp. 085793561997. (RS-
s/d 30 September)

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 September)
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 September)

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

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

Paket iklan baris mingguan 

DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

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

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

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

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

FT:DERY RIDWANSAH/JAWA POS

DISKON: Para pembeli menyerbu gerai Matahari 
Department Store, Pasaraya Manggarai, yang akan tutup 
dalam waktu dekat.

JAKARTA - Presiden Joko 
Widodo mengingatkan jajaran 
menteri Kabinet Kerja un-
tuk membuka ruang selebar-
lebarnya bagi bisnis start-up, 
di era ekonomi digital yang 
berkembang cukup pesat.

Ini disampaikan Jokowi-
sapaan presiden di forum 
Economic Talkshow bertajuk 
“Ekonomi Era Digital”, seka-
ligus pembukaan Indonesia 

Bussiness and Development 
Expo di JCC Senayan, Jakarta.

Dia mengatakan pemerintah 
harus memberi keleluasaan 
kepada masyarakat untuk 
bereksperimen.

“Karena inovasi memerlukan 
eksperimen. Hal-hal yang baru 
harus dicoba, dan ini memer-
lukan biaya. Berarti start-up 
jangan dicekik dengan regu-
lasi berlebihan. Jangan terlalu 

diatur-atur,” ucap Jokowi.
Selama ini negara menu-

rutnya sudah terlalu banyak 
membuat aturan yang justru 
menjerat diri sendiri. Karena 
itu, regulasi yang berbelit di-
potong.

Sebab, presiden sendiri men-
gaku pusing melihat begitu 
banyaknya peraturan yang 
ada.

“Saya mau melakukan apa, 

pak ini tidak boleh melanggar 
peraturan. Ini yang meng-
hambat inovasi. Ini tugas 
saya untuk menggempur per-
aturan agar semakin sedikit 
dan lincah melakukan ino-
vasi. Peraturan, peraturan, 
peraturan. Saya saja pusing, 
apalagi masyarakat,” ucap 
mantan Walikota Surakarta 
itu.

Karenanya, bisnis start-up 

harus diberi ruang untuk 
berkembang dengan melaku-
kan deregulasi, mengurangi 
aturan yang tumpang tindih. 
Sebab, itu hanya mengham-
bat munculnya inovasi. Ini 
tugas kita, tugas saya untuk 
memotong agar izin semakin 
sedikit. Sehingga dunia usaha 
semakin lincah, fleksibel un-
tuk keluarkan inovasi baru,” 
tambahnya. (fat/jpnn)

FT:SETKAB.GO.ID

TEGAS: Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meninjau Indonesia Business & Development Expo, Plenary Hall, JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9) siang.
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 Walaupun mayoritas pet-
ani menggunakan traktor 
karena memang dirasa lebih 
efektif, justru hal berbe-
da yang terlihat oleh para 
petani kampung Cigagak 
Desa Cimerang Kecamatan 
Purabaya Kabupaten Suka-
bumi yang masih memper-
tahankan cara tradisional 
tersebut. Lantaran, menu-
rut Kamal selaku pemilik 
sawah, hasil bajakan dari 

kerbau lebih baik ketimbang 
dengan menggunakan trak-
tor. “Biasanya kalau me-
makai traktor, kandungan 
pupuk bawaan tanah akan 
hilang. Karena memang 
pembuangan oli ataupun 
limbah dari mesin tersebut 
jatuh ke sawah. Sedangkan, 
kalau memakai kerbau jus-
tru kandungan pupuk akan 
bertambah. Sehingga dapat 
berdampak baik pada hasil 
tanamnya,” jelas Kamal.

 Berbeda dengan yang 

diakui bah kumis, sebagai 
pemilik kerbau, perkemban-
gan teknologi saat ini tidak 
bisa terelakan di berbagai 
bidang, khusunya perta-
nian. “Dulu saat berakhirnya 
musim panen, pemandan-
gan sawah dan suara kebo 
saling bersahutan disetiap 
petak sawah. Namun seka-
rang mulai terbantahkan 
oleh visi ngga suara mesin 
dan gumpalan asap dari 
mesin yang mengotor i 
langit,”aku abah.

 Biasanya, pesanan pem-
bajakan sawah saat masuk 
musimnya bisa mencapai 
puluhan,bahkan tidak se-
dikit pesanan yang ditolak. 
Berbeda dengan sekarang, 
paling dari ratusan petak 
sawah,hanya sekitar 40 per-
sennya. “Saya masih mem-
pertahankan kebo ini,karena 
memang warisan dari orang 
tua, juga sebagai antisipa-
si bila mana ada pesanan 
nyamut (bajak sawah),”.tan-
dasnya. (*)

Traktor Mulai Singkirkan Kerbau Dari Sawah

“Sebagai hamba Allah, 
upaya untuk meminta ke-
baikan sudah seharusnya 
dilakukan, apalagi kita se-
bagai makhluk sosial yang 
selalu dituntut untuk ber-
muhassabah dalam meraih 
kebakkan di dikehidupan 
dunia dan akhirat,” pa-
parnya kepada awak me-
dia, belum lama ini.

 Ia menambahkan, uca-

pan doa pada kegiatan 
t e r s e b u t ,  d i h a r a p k a n 
menjadi kekuatan untuk 
membangun kebersamaan 
sekaligus ajang introspeksi 
diri semua pihak. “Tahun 
baru hijriyah harus dijadi-
kan momentum bersama 
dalam mengintropeksi diri 
dan melakukan transfor-
masi agar lebih baik. Semo-
ga do’a ini bisa menjadi 
awal untuk perubahan kita 
kedepan,” ungkap Adjo.

 Sementara i tu,  hadir 
dalam kegiatan istigosah 
tersebut Sekretaris Dinas 
Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi,  Kepala Bagian 
Keagamaan dan Sosial, 
Kepala  Bagian Humas, 
Protokol dan Administrasi 
(HPA), Ketua Baznas Kabu-
paten Sukabumi, Kapolsek 
Palabuhanratu serta tamu 
undangan lainnya pada 
acara Istigosah dan sujud 
syukur tahun ini. (Cr10/d).

Pemkab Gelar Istigosah 

 Camat Kadudampit, Jaenal 
Abidin menjelaskan, pe-
nilaian tersebut akan meli-
batkan Tim Forum Silatur-
ahmi Kabupaten Sukabumi 
Sehat (FSKSS) yang dikom-
andoi, Yani Jatnika Marwan. 
Kecamatan Kadudampit 
sendiri dijadikan titik pan-
tau penilaian dari aspek 
tatanan pariwisata sehat. 
“Alhamdulillah, Kecamatan 
Kadudampit terpilih men-
jadi pendukung Kabupaten 
Sukabumi untuk meraih 
penghargaan Swasti Shaba 
Wiwerda dari Kementrian 
Kesehatan,” akunya kepada 

Radar Sukabumi, belum 
lama ini

 Untuk mewujudkan pari-
wisata sehat, pihaknya su-
dah melakukan berbagai 
persiapan, mulai dari sos-
ialisasi kebersihan tempat 
wisata, penataan layanan 
wisata dan faktor pendu-
kung lainnya, hingga pem-
berdayaan warga sekitar 
dalam pengelolaan wisata. 
“Kami beserta tim keca-
matan serta unsur lainnya 
mensupport Pemerintah 
Daerah dan FSKSS un-
tuk meraih Penghargaan 
Swasti Sabha Wiwerda,” 
terangnya. 

 Sementara ketua t im 

verifikasi tingkat pusat, Sri 
Endah Suwarni mengaku 
akan melakukan bedah 
dokumen dan melihat ke-
siapan Kabupaten Suka-
bumi untuk layak tidaknya 
diusulkan mendapatkan 
penghargaan Swasti Shaba 
Wiwerda. “Kami meng-
harapkan keberadaan Fo-
rum Kabupaten Sukabumi 
Sehat  dapat terus bersin-
ergi dalam rangka mening-
katkan pelayanan dibidang 
kesehatan, khususnya ke-
pada masyarakat,” tam-
bahnya.

 Wakil Bupati Sukabumi, 
Adjo Sardjono menambah-
kan, Kabupaten Sukabumi 

dengan luas wilayah 4.120 
KM dan terbagi menjadi 47 
Kecamatan 381 Desa dan 
5 Kelurahan, kondisi terse-
but menjadi kendala dalam 
pembinaan dan pelayanan 
kepada masyarakat. Hal itu 
lantaran banyak wilayah 
yang memiliki jarak tem-
puh lebih dari 100 KM dari 
daerah pusat pemerintahan. 
“Dengan kondisi wilayah 
yang luas, Pemda terus beru-
paya memberikan akses 
dan pelayanan yang lebih 
nyaman salah satunya den-
gan pelayanan yang lebih 
maksimal ditiap- desa dan 
Puskesmas,” pungkasnya 
(cr15/t). 

“Korban lebih banyak anak 
usia dibawah umur, diband-
ingkan yang lainnya,” sing-
katnya. 

 Ia mengungkapkan, setiap 
kasus yang masuk langsung 
mendapatkan pendampin-
gan bagi korban. Dimana 
untuk memaksimalkan 
proses pendampingan kor-
ban, Lensa sendiri berkoor-
dinasi dengan semua pihak, 
terutama unsur pemerintah 

dan aparat kepolisian guna 
mengupayakan pendamp-
ingan hukum. “Kita sering 
berkoordinasi dengan dinas 
sosial, sebagai pemangku 
kebijakan,” ungkapnya. 

 Meski banyak keterba-
tasan, Daden optimis se-
tiap pendampingan bagi 
masyarakat  khususnya 
korban yang melaporkan 
kasusnya terhadap Lensa. 
Pihaknya selalu terbuka 
untuk membantu, meski 
seringkali ada keterbatasan 

dari sisi proses bantuan 
yang di berikan. “Kita ini 
hanya NG O (Non-G ov-
ernmental Organization), 
kita tidak punya kebijakan 
dan hanya mengandal-
k a n  s u k a r e l a w a n  d a n 
wilayah kerjanya hanya 
bisa mendampingi karena 
tidak memiliki anggaran, 
meski begitu masyarakat 
tetap selalu kita tampung 
ketika ada masalah kasus 
tindakan asusila,” terang-
nya. (Cr10/t).

ini diklaim dekat dengan tiga 
genoside di kawasan GNCP. 

 General Manager Grand 
I n n a  S B H  D h a r m a w e l 
Chaniago menjelaskan, 
perbaikan fasilitas sudah 
menjadi keharusan pihak 
manajemen seiring tingkat 
popularitas destinasi ka-
wasan GNCP meningkat 
dari waktu ke waktu. Hal 
tersebut, dibuktikan dari 
jumlah wisatawan yang se-
tiap akhir pekan mengalami 
peningkatan. “Fasilitas di-
pastikan akan segera di-
perbaiki, hal ini penting 
untuk memaksimalkan tiga 
potensi genoside yang dekat 
dengan hotel, diantaranya 
geosite Karang Naya, Batu 
Susun, dan Batu Karut yang 
menyerupai pintu gerbang. 
Ini keuntungan buat kita, 
apalagi sekarang Inna SBH 
ditunjuk sebagai hotel ka-
wasan GNCP,” paparnya 
disela ngobrol santai dengan 
para awak media Sukabumi 
di Aula Grand Inna SBH, 
belum lama ini.

 Disamping itu, dengan 

adanya wacana pemer-
intah yang mencanang-
kan jalan tol, dipastikan 
akan berdampak pada lon-
jakan wisatawan lokal dan 
mancanegara datang ke 
Palabuhanratu. “Saat ini 
kendala menuju Sukabumi 
sering terjadinya kemac-
etan, namun saya optimis 
pemerintah bisa segera 
menyelesaikan kendala 
kemacetan dalam waktu 
dua atau tiga tahun kede-
pan, apalagi saat ini jalan 
Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi 
(Bocimi) dan Sukabumi-
Padalarang serta pengem-
bangan kereta api double 
track Bogor-Sukabumi yang 

tengah dikerjakan. Belum 
lagi wacana pembangunan 
bandara,” ungkapnya. 

  Tak hanya itu, dengan adan-
ya perbaikan fasilitas dan menu 
makan yang lebih mengede-
pankan kearifan lokal, Dhar-
mawel optimis akan mengun-
dang daya tarik tersendiri bagi 
pengunjung, terlebih bentan-
gan pantai, laut serta hutan 
lindung didekat hotel. 

“Kita tidak hanya dengan 
genoside penting dikawasan 
GNCP, Area hotel kita cu-
kup luas, sehingga sangat 
ideal dipergunakan untuk 
kegiatan outbound dan team 
building termasuk permainan 
pantai,”tandasnya. (Cr10/t).

Dukung Geopark, 
Inna SBH Berbenah

Lensa Tangani 
16 Kasus Asusila

Ribuan Warga Ikut Pawai Muharram
PALABUHANRATU - Ri-

buan warga dari berbagai 
kalangan, ikut memeriahkan 
tahun baru Islam 1439 Hijri-
yah. Dengan membawa ber-
bagai atribut, ribuan warga 
ini memadati alun-alun 
dan jalanan Palabuhanratu, 
belum lama ini. Pawai kelil-
ing yang sudah diagendakan 
pemerintah dan dewan mes-
jid Palabuhanratu ini, dinilai 
sebagai wujud syukur untuk 
mengawali pergantian tahun 
baru Hijriah.

 Ketua Dewan Keluar-
ga Mesjid (DKM) Mesjid 
Agung Palabuhanratu KH. 
Asep Saprudin menjelas-
kan pawai keliling dinilai 

penting untuk memperli-
hatkan nilai-nilai keisla-
man. Salah satunya den-
gan meningkatkan keber-
samaan antar sesama, ter-
lebih bagi generasi muda 
seperti para pelajar. “Saya 
kira pawai muharram ini 
adalah titik awal untuk 
mengembangkan nilai–ni-
lai keislaman yang digawa-
ngi oleh anak–anak muda 
khususnya anak muda Kota 
Pelabuhanratu,” paparnya 
kepada Radar Sukabumi.

 Ditambahkan Asep, tahun 
baru hijriah ini menjadi 
langkah awal untuk mem-
perbaiki setiap langkah, 
terutama keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah. 
“Dari 7.000 yang ikut hadir, 
pengenalan hari besar untuk 
mendorong agar bisa lebih 
baik lagi di tahun selanjut-
nya, yang pasti bagi generasi 
muda kita,” ungkapnya. 

 Sementara itu, Wakil Bu-
pati Sukabumi Adjo Sard-
jono mengatakan, Gema 
Muharram yang dibalut den-
gan pawai keliling, wujud 
syukur semua pihak dalam 
mengawali tahun pergantian 
Hijriah. “Syukur kita kepada 
Allah SWT yang sudah mem-
berikan nikmat umur, rezeki 
dan peluang beribadah ke-
pada kita disetiap kehidu-
pan sehari-hari,” terangnya. 

 Ia berharap pawai keliling 
tersebut akan meningatkan 
kesadaran generasi ma-
syarakat terutama pemuda 
dalam memperdalam kei-
manan dan ketaqwaan. Un-
tuk itu, mengawali tahun 
Hijriah kali ini, setiap orang 
tua harus mampu mem-
bekali generasi muda den-
gan pengetahuan agama. 
“Saya berharap kegiatan 
pawai ta’aruf bisa menjadi 
dasar meningkatkan iman 
dan taqwa, saya minta sejak 
dini anak muda dibekali 
ilmu agama yang banyak, su-
paya menjadi generasi yang 
memiliki karakter kuat,” tu-
kasnya. (Cr10/t).

FOTO:IST

RAMAI: Ribuan warga dari berbagai kalangan, ikut memeriahkan tahun baru Islam 1439 Hijriyah.

Kadudampit Jadi Penilaian Verifi kasi Kesehatan

Warga Cikakak 
Diresahkan Uang Palsu
WARGA  Kampung Su-

kasari Desa Sukamaju Keca-
matan Cikakak, diresahkan 
dengan peredaran uang 
palsu. Salah seorang warga 
yang juga penjual bensin 
eceran, Asep Ramdan men-
gakui mendapatkan uang 
tersebut dari pria tak dikenal 
saat membeli bensi eceran 
miliknya. 

“Pas kebetulan istri saya 
yang melayani, awalnya 
sih tidak curiga, namun 
setelah saya diperhatikan, 
uang tersebut ternyata ada 

yang berbeda dari kertas 
dan tulisan uang biasanya,” 
ujar Asep. 

 Diungkapkan Asep, dari 
segi fi sik uang tersebut terli-
hat tidak rapi dalam tulisan-
nya dan saat diraba terasa 
kasar. Meskipun hanya pe-
cahan Rp50 ribu, namun 
tetap saja diakuinya, se-
dikit banyak meresahkan 
warga.”Saya kurang hafal 
orangnya, tapi istri saya yang 
kenal. Katanya sering mon-
dar mandir ke wilayah sini 
menggunakan sepeda motor 

Mio,” terang Asep.
 Sebelumnya sambung 

dia, ada dua korban lain-
nya, yaitu pemilik warung 
kelontongan dan warung 
kecil,  di Kampung Pan-
yawelan yang kedapatan 
pembelinya membayar 
dengan uang palsu. Bah-
kan,  lanjut  Asep,  toko 
kelontongan yang tidak 
jauh dari rumahnya terse-
but mengalami bebera-
pa kali kejadian, namun 
uangnya dikembalikan lagi 
kepada pembeli, karena 

cepat dikenali sebagai uang 
palsu. “Saya belum lapor ke 
pihak kepolisian, tapi kalau 
ada akan saya tangkap dan 
dibawa ke polisi,” janjinya.

 Saat ini, uang pecahan 
Rp50 ribu tersebut, Asep 
simpan sebagai barang buk-
ti. Dirinya berharap, tidak 
ada lagi korban di Desa Su-
kamaju, meskipun kerugian 
tidak seberapa, namun kalau 
terjadi kepada warung kecil 
di perkampungan, sedikit 
banyak akan berpengaruh. 
(*/why)

SUBHAN/RADARSUKABUMI 

SEREMONIAL: Wakil Bupati Sukabumi, saat menyalami warga yang mengikuti istighosah berjamaah. 
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KEAGAMAAN

PERLOMBAAN

TES PENDENGARAN GRATIS 
> Gratis Konsultasi Masalah Pendengaran 
> Gratis Coba Alat Bantu Dengar 
> Peserta Akan Mendapatkan Souvenir*

*SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU

Reservasi: Audiotone Pusat Alat Bantu Dengar 
Jln.Perintis Kemerdekaan NO 24,Cikole,Sukabumi

Tlp/SMS/WA : 0815 1924 8300
CSO : 0815 8907 240

Dukung Geopark, Inna SBH Berbenah

IST 

MEGAH: Grand Inna Samudera Beach Hotel Palabuhanratu akan melakukan perbaikan fasilitas untuk menunjang wisatawan saat berkunjung ke kawasan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuanratu (GNCP). 

Saat Petani Bertahan di Era Modernisasi

Traktor Mulai Singkirkan Kerbau Dari Sawah
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi di 

dunia pertanian, kerbau yang merupakan media 
membajak sawah tradisional mulai tersingkirkan. 
Namun, para petani di Kampung Cigagak, RT 2/2, 
Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten 

Sukabumi masih berusaha mempertahankan 
cara membajak lahan pesawahan dengan cara 

tradisional tersebut. 

LUPI PAJAR HERMAWAN- Purabaya

DIBAWAH teriknya sinar 
matahari, Asep (45), atau 
biasa disebut bah kumis 
terlihat tengah duduk di-
belakang dua kerbaunya 
yang tengah berkeliling di 
lahan pesawahan milik pak 
kamal (50).  Sawah seluas 
250 meter tersebut terli-
hat tercabik-cabik oleh alat 
penggaruk yang digusur oleh 
dua kerbau tersebut. Ayunan 
pecut yang terbuat dari lidi 
menjadi alat navigasi untuk 

mengarahkan laju dua ker-
bau itu. 

 Biasanya, selepas masa 
panen selesai setiap sawah 
membajak kembali lahan-
nya untuk penanaman padi 
baru. Namun, alat pembajak 
tradisional saat ini sudah 
mulai tergerus oleh traktor 
yang merupakan mesin hasil 
perkembangan teknologi 
pertanian.

Lensa Tangani 16 Kasus Asusila
SUKABUMI  -  L embaga 

Penelitian Sosial Agama Suk-
abumi (Lensa) menyebutkan 
angka pemerkosaan masih 
tergolong tinggi di Sukabumi. 
Bahkan, sejak januari sampai 

bulan September 2017, angka 
kasus yang didampingi Lensa 
mencapai 16 kasus. 

Angka tersebut, dinilai lebih 
sedikit dibandingkan tahun 
lalu, hanya untuk laporan 

tahun ini belum rampung. 
“Angka laporan yang masuk 
dari januari sampai september 
sudah ada 16 kasus, dan tentu-
nya dengan masih ada waktu 
beberapa bulan kita masih 

tunggu, meski harapannya 
kasus tersebut jangan sampai 
terjadi,” papar Direktur Lensa 
Daden Sukendar kepada Ra-
dar Sukabumi saat dihubungi 
melalui saluran telepon, ke-

marin (21/9). 
 Daden mengaku, angka ka-

sus asusila itu didominasi ko-
rbannya anak dibawah umur. 

PALABUHANRATU - Pas-
ca terbentukanya kawasan 
Geopark Nasional Ciletuh-
Palabuanratu (GNCP), jumlah 

pengunjung wisata di Kabu-
paten Sukabumi mengalami 
peningkatan. 

Hal tersebut memaksa pen-

gelola hotel melakukan per-
baikan, tak terkecuali di Grand 
Inna Samudera Beach Hotel 
Palabuhanratu. Bahkan, ho-

tel bintang empat ini berjanji 
akan melakukan perbaikan 
fasilitas untuk menunjang 
wisatawan saat berkunjung ke 

kawasan GNCP. Apalagi, hotel 
yang memiliki delapan lantai 

Pemkab Gelar 
Istigosah 

PALABUHANRATU - Pemerintah Kabupat-
en Sukabumi bersama masyarakat menggelar 
Istigosah dan sukud syukur dalam menyam-
but tahun baru Islam 1439 Hijriah di Mesjid 
Agung Palabuhanratu, belum lama ini.

 Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono 
mengjelaskan, doa awal tahun dan akhir ta-
hun Hijriah 1439 H sudah menjadi keharusan 
yang tidak bisa dilepaskan bagi masyarakat 
begitupun pemerintah. Harapannya ingin 
mendapat berkah dalam menyongsong masa 
depan yang lebih baik. 

Kadudampit Jadi 
Penilaian Verifi kasi 
Kesehatan

KADUDAMPIT-  Kecamatan Kadudampit 
menjadi salah satu objek penilaian tim veri-
fi kasi kabupaten sehat tingkat nasional. Ren-
cananya, dalam waktu dekat ini Kecamatan 
Kadudampit bakal didaulat sebagai lokasi 
parawisata sehat dalam mendorong penilaian 
penghargaan Swasti Shaba Wiwerda dari 
Kementrian Kesehatan. 

FOTO: IST 

KOMPAK: Camat Kadudampit, Jaenal Abidin foto 
bersama denganTim Forum Silaturahmi Kabupaten 
Sukabumi Sehat (FSKSS).

  LENSA..Baca Hal 15

  DUKUNG..Baca Hal 15

  KADUDAMPIT..Baca Hal 15

  PEMKAB..Baca Hal 15

  TRAKTOR..Baca Hal 15

LUPI PAJAR/RADARSUKABUMI 

TRADISIONAL: Salah seorang petani saat membajak sawah menggunakan 
kerbau. 
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