
Zebra Cross 
Tiga Dimensi

ADA banyak hal di jalanan yang membikin 
darah tinggi. Panas, macet, juga pengendara 
yang ugal-ugalan. Melintasi zebra cross pun 
tetap gas pol. Padahal, garis-garis putih 
penanda lintasan jalan itu sudah dibikin 
menonjol. Nah, di Islandia, ada inovasi baru 
buat menjinakkan para pengendara nakal 
tersebut. Yakni, zebra cross tiga dimensi.

 ZEBRA...Baca Hal 4  LANGGANAN...Baca Hal 4

 IRWAN...Baca Hal 4
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 ANTON...Baca Hal 4

A.A. Permana, Satu-satunya Senior Offi cer UN Force dari Indonesia

Langganan Kawal 
Delegasi RI sejak Era SBY

Indeks Hari Ini 

Kadisdik Ngaku Mengundur-
kan Diri

Pelaku Ngaku Meraba

“Kade ah ulah cuci tangan, me-
ning cuci piring meh beresih”

“Ah anger we bejat mah bejat, sok 
loba ngeles”
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Anton Mampu Dongkrak Calon Walikota
SUKABUMI - Nama Direktur Utama Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota 
Sukabumi, Anton Rachman Suryana terus diperhi-
tungkan jelang Pilwalkot Sukabumi Sukabumi 2018 
mendatang. Memang belakangan ini, ia digadang-
gadang akan maju dalam Pilwalkot Sukabumi.

HARGA RP 3.000

ca Hal 4

a Perusahaan
Wibawa Kota 
rus diperhi-
bumi 2018 

digadang-
bumi.

FAHMI: TRANSPORTASI ONLINE 

MASIH DILARANG!
SUKABUMI - Ratusan sopir angkutan kota (angkot) dari 

berbagai trayek kembali menggelar aksi demonstrasi se-
bagai wujud penolakan kendaraan transportasi berbasis 
online. Tak ayal, dampak mogok dan demonstrasi angkot 
ini berefek kepada para penumpang yang 
biasa menggunakan jasanya.

 FAHMI...Baca Hal 4

SAMPAIKAN ASPIRASI: Massa yang menolak keberadaan 
kendaraan transportasi berbasis online saat beorasi di 
depan halaman Balikota Sukabumi, kemarin (26/9).

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

BIKIN AMAN: 

A.A. Permana 
(kanan) 

mendampingi 
Wapres Jusuf 

Kalla saat Sidang 
Umum Ke-72 
PBB di New 

York, Amerika 
Serikat (AS), 

pekan lalu.

Senior Offi  cer UN Force A.A. Permana ditugaskan khusus untuk 
mengawal Wapres Jusuf Kalla selama menghadiri sidang umum 

PBB di New York, AS, pekan lalu. Sejak bergabung di kepolisian PBB 
pada 2004, Permana memang langganan mengawal pimpinan del-
egasi Indonesia. Wartawan Jawa Pos JUNEKA SUBAIHUL MUFID 

 berbincang dengan Permana di sela-sela tugasnya mengawal Wapres.

JALAN masih sedikit basah saat Wapres Jusuf 
Kalla (JK) dan delegasi Indonesia berjalan kaki 
menuju markas besar Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) di New York. Jarak dari tempat 
mereka menginap di Hotel Th e Westin Grand 

Central ke markas PBB hanya kurang dari 500 
meter.

 Tinggal jalan lurus, melewati dua perem-
patan. Saat rombongan sampai di perempa-

JUNEKA/JAWA POS

 2015,...
Baca Hal 44

2015, Kekayaan 
Bupati Cantik Ini 

Rp236 M 
JAKARTA - Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita 

Widyasari ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap 
oleh KPK. Hal tersebut dilakukan setelah mereka 
melakukan penggeledahan di kantor 

Ketua DPD Golkar Kali-
mantan Timur itu.  “Bu 

Rita itu ditetapkan se-
bagai tersangka betul, 
tapi bukan OTT (Op-
erasi Tangkap Tan-
gan). pengembangan 
kasus biasa. 
Itu aja dulu,” ujar 

Wakil Ketua KPK La-

Rita Widyasari

Bacca Ha al 4

KORUPSI
KASUS

Irwan 
Dijerat 
Dua Pasal

Polisi Masih Dalami 
Aliran Dana PT AKA

SUKABUMI - Polres Sukabumi Kota akhirnya mere-
lease kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan 
booking fee dan DP para pedagang Pasar Pelita. Kema-

FOTO:DENDI/RADARSUKABUMI

DIAMANKAN : Tersangka Irwan yang merupakan Kuasa Direksi PT 
AKA digiring petugas Polres Sukabumi Kota.

“Melihat rekam jejaknya, Anton 
sosok manajerial handal, 
mengingat sistem otonomi di 
pemerintah daerah ini butuh 
sosok seperti itu,” 

TENDY LUKMANA HAKKIM
Sekretaris DPD PAN 

Kota Sukabumi

ANTON RACHMAN
Direktur Utama 
Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta 
Bumi Wibawa Kota 

Sukabumi



Kabar Gunung Agung 
Meletus Sampai ke Tiongkok

MENINGKATNYA aktivitas Gunung Agung di Bali menjadi 
komoditas hoax yang sangat masif. Gunung yang berada di 
Kabupaten Karangasem itu 
diberitakan telah meletus. 
Bahkan, media China 
Xinhua News sempat 
termakan kabar hoax itu.

Kabar meletusnya Gunung 
Agung tersebut diawali 
dengan broadcast pesan 
bahwa gunung tertinggi di 
Bali itu akan meletus nanti 
malam. Pesan yang diberi 
pembuka info untuk warga 
Sidoarjo dan Surabaya 
tersebut mulai tersebar 
pada Minggu pagi (24/9). 

Dalam pesan itu, tukang 
hoax mengin formasikan 
bahwa berdasar 
pemantauan BMKG, arah 
angin bergerak ke barat. 
Tepatnya Sidoarjo dan 
Surabaya. Warga diminta 
mempersiapkan masker dan mengamankan hewan piaraan agar 
tidak terkena debu vulkanis.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) langsung 
mengklarifikasi kabar tersebut. Kepala Pusat Data dan Informasi Humas 
BPNB Sutopo Purwo Nugroho  men jelas kan, walaupun Indonesia sudah 
memiliki sarana pendukung untuk memantau gunung berapi, hingga 
kini belum ada yang bisa memastikan kapan gunung berapi meletus. 
BNPB hanya bisa memantau aktivitasnya dan melakukan tindakan untuk 
penyelamatan penduduk yang sekiranya terdampak.

Kabar hoax tidak berhenti. Tidak berselang lama, tersebar video 
gunung yang sedang erupsi. Dimulai kepulan asap tebal dari 
puncak gunung, kemudian diikuti ledakan lava pijar. Di situs 
YouTube, video itu malah diberi judul: Gunung Agung meletus 
dahsyat beberapa saat lalu. 

Sutopo juga mengklarifikasi video tersebut. Dia menerangkan bahwa 
video itu tidak benar. ’’Ini letusan Gunung Sinabung tahun 2015 yang 
disebarkan oknum dan mengatakan letusan Gunung Agung. Sampai 
saat ini Gunung Agung belum meletus,’’ cuitnya pada 24 September.

Dahsyatnya kabar hoax di Indonesia ternyata berdampak serius hingga 
ke media luar negeri. China Xinhua News melalui akun Twitter-nya juga 
mem-posting tiga gambar gunung yang sedang erupsi. Satu foto lainnya 
menggambarkan tebalnya debu vulkanis. Judulnya: Indonesia Meningkat-
kan Status Gunung Agung, 10.000 penduduk terdekat telah dievakuasi. 

Dari penelusuran Jawa Pos, gambar tersebut adalah dokumentasi 
saat Gunung Sinabung meletus pada Agustus 2015. Link posting-an 
tersebut juga disebar luas. Tidak sedikit netizen yang mempertanyakan 
kebenaran foto itu. Tidak berselang lama, redaksi China Xinhua News 
mencopot gambar tersebut. (lyn/syn/gun/eko/c19/fat)

Fitnah Label PKI 
Serang Fahri 

ISU soal Partai Komunis 
Indo nesia (PKI) yang terus 
digoreng sejumlah pihak mem-
bawa serangkaian kabar hoax. 
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah 
pun jadi korban. Dia disebut-
sebut sebagai anak tokoh PKI 
M.H. Lukman. Padahal, Luk-
man me ninggal enam tahun 
sebelum Fahri lahir.

Kabar hoax yang menerpa 
Fahri itu kini ramai diperbin-
cangkan di media sosial. Salah 
satu akun yang menyebarkan 
bahwa Fahri anak PKI adalah 
akun Facebook bernama Ratya 
Mardika Tata Koesoma. Sekitar 
tiga hari lalu akun itu mem-
posting foto kolase antara Fahri 
Hamzah dan seorang laki-laki. 
Foto Fahri berwarna dan foto 
laki-laki itu hitam putih.

”Siapakah FH sebenarnya??? 
Anak M.H. Lukman Wakil Ketua 
CC PKI.” Begitulah tulisan da lam 
kolase foto tersebut. Si akun 
Ratya Mardika Tata Koe soma 
menambahinya dengan caption 
lagi. ”Fahri Hamzah anak PKI. 
Harusnya KTP-nya ditandai itu, 
gak boleh cari makan di Indo-
nesia kaya anak turun PKI yang 
lainnya. Nggak adil dong kalau 
yang lain saja dibegitukan 
masak anak orang nomer dua-
nya PKI bebas2 aja lenggang 
genjer2?.” Demikian status pro-
vokatif yang dibuat Ratya.

Kemarin status itu sudah di-
ha pus. Entah apa motif Ratya 
Mardika Tata Koesoma. Yang 
jelas, status yang dibuatnya 
sangat ngawur. Foto lelaki yang 
disandingkan dengan Fahri 
ternyata Marco Kartodikromo. 
Menurut catatan Wikipedia dan 
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FAKTA

• Fahri Hamzah lahir 
pada 10 Oktober 
1971, enam tahun 
setelah M.H. Lukman 
meninggal.

• Foto yang 
disandingkan 
dengan Fahri bukan 
M.H. Lukman, tapi 
seorang jurnalis dan 
penulis bernama 
Marco Kartodikromo.

salah satu penelitian mahasiswa 
Universitas Indonesia, Marco 
merupakan seorang penulis 
dan jurnalis. Dia pernah men-
jadi pewarta Medan Prijaji, 
Saro Tomo, dan Doenia Berge-
rak di era penjajahan Belanda.  

Karena aktivitas jurnalismenya 
yang kerap mengkritik peme-
rintah Belanda, Marco ditang kap 
dan diasingkan ke Boven Digoel 
di Papua. Pria yang terlibat ge-
rakan komunis saat pemberon-
tak an 1926 itu akhir nya mening-
gal di pengasingan pada 1932.

Lantas, siapakah M.H. Luk-
man yang disebut sebagai ayah 
Fahri? Menurut catatan Wiki-
pedia, M.H. Lukman memang 
wakil ketua Central Committee 
PKI. Dia merupakan anak seo-
rang kiai dengan latar belakang 
Sarekat Islam, H Muchlas. 
Muchlas dan keluarganya (ter-
masuk Lukman kecil) sempat 
diasingkan Belanda ke Boven 
Digoel pada 1929.

Catatan sejarah mengenai 
daftar tokoh yang meninggal 
dalam pembersihan antiko mu-
nis di Indonesia, nama Lukman 
masuk di dalamnya. Dia me-
ning gal karena dihukum mati 
pada 1965 alias enam tahun se-
be lum Fahri Hamzah dilahirkan 
di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lukman memiliki anak 
perem puan bernama Tatiana 
Luk man. Tatiana merupakan 
anak sulung di antara lima ber-
saudara pasangan M.H. Luk-
man dan Siti Niswati. Tatiana 
pernah menulis buku berjudul 
Pelangi. Di buku itu dia mengi-
sahkan riwayat keluarga nya. 
Catatan tentang Lukman di 
Wikipedia sama dengan yang 
ditulis Tatiana.

Kemarin Fahri yang diserang 
fitnah tersebut langsung mem-
bantah. ”Ayah saya itu seorang 
Masyumi yang taat. Saya se-
kolah di Muhammadiyah, ikut 
KAMMI sebelum berga bung ke 
PKS. Di Sumbawa waktu itu 
tidak ada PKI,” kata Fahri saat 
ditemui wartawan Ja wa Pos di 
kompleks DPR.

Berdasar catatan sejumlah tu-
lisan, termasuk data pencalegan 
di KPU, Fahri lahir di Utan, 
Sumbawa, NTB, pada 10 Oktober 
1971. Ayah Fahri bernama Ham-
zah dan ibunya Nurjannah. 

Si pembuat hoax mungkin 
sedang dehidrasi seperti iklan 
air mineral di televisi itu. Lo gi-
kanya tidak dipakai ketika 
memproduksi kabar hoax. Ba-
gaimana caranya Fahri lahir da-
ri seorang ayah yang sudah me-
ninggal enam tahun sebe lum-
nya? (lum/gun/eko/c10/fat)

ILUSTRASI DAVID/JAWA POS

SUARA mesin diesel ber-
adu dengan gemericik air 
yang tumpah di bak penam-
pungan berukuran 4 x 3 me-
ter. Air berasal dari sumur 
bor sedalam 110 meteran. 
Tidak hanya melimpah, air 
tersebut bahkan difi lter se-
belum dialirkan ke rumah-
-rumah warga. Lancar lewat 
pipa. Sejak 2011, penduduk 
Desa Kesamben Wetan me-
rasa ayem. Berbulan-bulan 
musim kemarau pun, desa 
di wilayah Kecamatan Dri-
yorejo itu tenang. Tidak ada 
lagi kesulitan air. Air bersih 
justru berlebih.

Bagaimana air bisa melim-
pah seperti itu? Desa yang 

puluhan tahun sebelumnya 
selalu kekeringan tersebut 
kini punya Hippam Tirto 
Bening. Itulah badan

usaha milik desa (BUM-
Des). ’’Sekarang, kapan pun 
air tetap ngalir,’’ kata Ju-
wariyah, warga Kesamben 
Wetan.

Perempuan 52 tahun ter-
sebut menjadi pelanggan 
Hippam Tirto Bening mulai 
2012. Sebulan, suplai air 
tercatat 25 meter kubik (m3). 
Harganya mencapai

Rp 1.100 per m3. Jadi, Ju-
wariyah cukup membayar 
Rp 27.500 per bulan. Cukup 
terjangkau. ’’Yang paling 
penting, airnya bagus. Bisa 

diminum juga,’’ tutur ibu
dua anak tersebut.
Kepala Pengelola Hippam 

Tirto Bening M. Imron me-
nyatakan, hampir seluruh 
penduduk desa menjadi 
anggota hippam. Yaitu, 100 
persen dari 1.400 kepala

keluarga (KK). ’’Sebagian 
kecil tidak langganan kare-

na memang punya sumur 
sendiri,’’ ungkapnya.

Seluruh kebutuhan air se-
hari-hari terpenuhi. Mulai 
mandi, mencuci, sampai 
minum. Hippam Tirto Be-
ning mampu memproduksi 
20 ribu m3 air bersih per 
bulan. Bagaimana waktu 
kemarau? Hanya terjadi 

sedikit penurunan. Dari 
20 ribu menjadi 17 ribu m3 
per bulan. Penurunan itu 
tidak banyak berpengaruh.

Su p l a i  a i r  k e  r u ma h -
-rumah warga tetap lancar. 
’’Air tetap aman. Silakan ta-
nya warga. Mereka senang,’’ 
ujar Imron.

Kepala Desa Kesamben 
Wetan Munasim Syafi’ i 
menjelaskan, hippam di 
desanya merupakan bantu-
an Dinas Pekerjaan Umum 
(PU) Gresik. Bantuan uta-
ma berupa sumur dan bak 
pe nampungan. Selebih-
nya, jaringan pipa bawah 
tanah yang tersambung ke 
rumah warga diupayakan 
pemerintah desa.

’’Kami manfaatkan ang-
garan dana desa,’’  jelas 
Munasim.Panjang jaringan 
pipa yang dipasang lebih 
dari 3.000 meter. Agar mu-
dah tersambung, jaringan 
pipa menjangkau seluruh 

perkampungan dan gang-
-gang kecil. ’’Jadi, meski 
kemarau, air aman untuk 
seluruh desa,’’ tandas Mu-
nasim.Tinggal buka keran, 
air langsung mengucur. Se-
gar. Kades Munasim Syafi’i 
menceritakan, sebelum 
ada Hippam, Kesamben 
Wetan termasuk daerah 
yang selalu dilanda ke-
keringan. Desanya juga 
senantiasa di-dropping 
air bersih oleh Badan Pe-
nanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Gresik. Air 
bersih langka. Warga pun 
sengsara. Sampai tengah 
malam, kenang Munasim, 
warga rela mengantre air 
ramai-ramai. Bahkan, me-
reka sering ribut karena re-
butan air sumur. Kapasitas 
air sumur tidak sebanding 
dengan antrean. Lelaki 55 
tahun itu termasuk yang 
harus beli air tangki seperti 
warga lain. Belinya pun 

mesti keluar desa, yakni 
di Desa Petiken.Kini, ce-
rita pilu itu telah berlalu. 
Desa benar-benar bebas 
dari kekeringan. Lebih dari 
itu, Hippam Tirto Bening 
mampu meraih omzet Rp 
18 juta–Rp 20 juta per bu-
lan. Hippam tersebut kini 
menjadi contoh. Banyak 
kepala desa dan perangkat 
dari luar Kabupaten Gresik 
yang datang belajar. Usa-
ha air pedesaan itu juga 
menjadi objek penelitian 
mahasiswa.Apa berkah-
nya? Desa itu kini mampu 
menyejahterakan anak ya-
tim. Dari setiap pembelian 
air, uangnya disisihkan Rp 
100. Uang itu disiapkan un-
tuk membantu pendidikan 
anak-anak yatim dan duafa. 
’’Lumayan, kami bisa mem-
bantu anak-anak yang tidak 
mampu,” jelas Kades yang 
juga pencinta lingkungan 
itu. (mar/c21/roz)

Desa-desa yang Sukses Mengentaskan Diri dari Kekeringan

Kemarau Panjang Air Tetap Kencang, Hasil Mengalir ke Anak Yatim

NASIONAL

Puluhan desa masih gagal move on. Dari 
tahun ke tahun, kekeringan selalu melanda 

begitu kemarau tiba. Padahal, beberapa desa 
telah berhasil mengatasi kekurangan air. 

Itulah berkah himpunan penduduk pemakai 
air minum (hippam).

HOAX ATAU BUKAN2 RABU, 27 SEPTEMBER 2017
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DISTRIBUSI: Kepala Pengelola Hippam Tirto Bening M. 
Imron menjelaskan alur distribusi air untuk seluruh warga 
Desa Kesamben Wetan.

MAUDY AYUNDA
FIGUR

Suarakan Anti Perbudakan
PENYANYI dan aktris Maudy 

Ayunda rupanya sudah capek 
belajar terus-menerus di bangku 
kuliah. Setelah lulus dari Jurusan 
Politic, Philosophy and Economics 
(PPE) Oxford University, Inggris, 
dara kelahiran Desember 1994 itu 
ingin berhenti dulu dari dunia 
akademik.

”Tiga tahun kemarin su-
dah belajar melulu. Bo-
sen,” ujarnya.

Pelantun Perahu Ker-
tas tersebut ingin kembali 
sibuk dalam dunia kreatif 
yang melambungkan na-
manya sebagai penyanyi 
muda berbakat. Maudy 
ingin kembali

menulis lagu dan me-
nyanyi, juga bermain 
fi lm. ”Sudah kangen se-
betulnya,” ungkap dia.

Sebelum melanjutkan 
studi, Maudy punya ren-
cana besar tahun ini. Dia 
hendak merilis album 
ketiga. Dua album sebelumnya dirilis pada 2011 
(berjudul Panggil Aku) dan pada 2015 dengan tajuk 
Moment. Bukan hanya itu. Di tengah kesibukannya 
tersebut, Maudy juga sedang menyukai kerja sosial.

Misalnya yang terlihat saat menghadiri acara pe-
nandatanganan piagam deklarasi anti perbudakan 
modern di Istana Wakil Presiden, Selasa lalu (14/3). 
Dia menjadi perwakilan generasi muda yang akan 
menyuarakan anti perbudakan. ”Mudah-mudahan 
bisa menjadi role positif buat Indonesia dan anak 
muda,” harapnya.(jun/c9/oki)
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JANGAN DITIRU: Inilah jimat yang dibawa peserta CPNS Kemenkumham.

Sepuluh Peserta CPNS 
Tertangkap Bawa Jimat 

JAKARTA - Sebanyak 10 pe-
serta CPNS Kemenkumham 
tertangkap basah membawa 
jimat, saat mengikuti Seleksi 
Kompetensi Dasar (SKD) 
dengan Computer Assisted 
Test (CAT).

Jimat peserta CPNS Ke-
menkumham untuk tingkat 
SLTA/sederajat dan D3 itu 
disita petugas. Jimat tersebut 
dibungkus dalam plastik pu-
tih. Ada juga yang dibungkus 
kain hitam. Bahkan ada yang 
berbentuk batu kecil yang 
dibungkus dengan uang pe-
cahan Rp 10 ribu.

“Jimat itu ditemukan dari 
peserta SKD CAT di Kali-
mantan, Sulawesi dan Jogja. 
Jumlahnya sepuluh orang, 
laki-laki dan perempuan,” 
ujar Kasubbag Hubungan 
Media dan Antar Lembaga 
Biro Humas BKN, Diah Eka 
Palupi, Selasa (26/9).

Diah menduga, beberapa 
peserta CPNS Kemenkum-
ham masih percaya dengan 
jimat. Karenanya, mereka 
membawanya saat SKD CAT  
dengan harapan bisa lolos. 

SKD C AT untuk tingkat 
SLTA/sederajat dan DIII 
digelar serempak di 33 pro-
vinsi di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Humas BKN, 
Mohammad Ridwan me-
ngatakan, SKD dilaksana-
kan mulai dari 25 Septem-

ber 2017 hingga 3 Oktober 
2017. Peserta yang lolos 
SKD CAT yang dapat meng-
ikuti Seleksi Kompetensi 
Bidang (SKB) yang akan 
diumumkan pada 9 Oktober 
2017.

SKB sendiri akan digelar 

pada 23 Oktober hingga 
28 Oktober 2017 dengan 
rincian untuk pelamar dari 
formasi DIII akan menjalani 
SKB CAT dan dari formasi 
SLTA/Sederajat akan men-
jalani tes kesamaptaan. 

Setelah itu akan digelar 

SKB melalui pengamatan fi-
sik dan keterampilan pada 30 
Oktober hingga 2 November 
2017. “Pengumuman kelu-
lusan akhir akan diumumkan 
secara online pada 9 Novem-
ber 2017,” tandasnya. (one/
pojoksatu)
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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 :
A.S Laksana

Novelis Sedang Belajar 
Di Firlandia

SARANA TEPAT SARANA TEPAT 
PROMOSI ANDAPROMOSI ANDA

pe s gg nn pemmaasaannggaann
ikklann 

(0266) 221199220044

pemasangan 
iklan 

(0266) 219204

n

DEMI menjaga kepala tetap 
Tenteram, setiap kali merasa 
jengkel pada sesuatu saya 
berusaha keras mengingatkan 
diri sendiri bahwa tidak semua 
perbuatan manusia bisa dina-
lar, tidak semua orang mampu 
menjaga kepala tetap dingin, 
dan tidak semua orang harus 
suka membaca buku. 

Ada orang-orang yang lebih 
suka ngotot dan tidak me-
nyadari bahwa ngotot sering 
kali merupakan gejala fisik 
dari kedunguan. Ada juga 
orang yang berbuat keliru dan 
tidak tahu bahwa perbuatan-
nya keliru. Meski demikian, 
kadang-kadang saya masih 
kaget juga oleh cara berpikir 
atau ucapan atau tindakan 
seseorang, seolah-olah uca-
pan atau tindakan itu baru 
kali pertama terjadi dalam se-
jarah umat manusia. Beberapa 
hari lalu, misalnya, saya kaget 
ketika Presiden Jokowi me-
nyampaikan perlu ada versi 
baru fi lm bertema G 30 S/PKI 
untuk memudahkan generasi 
milenial mengetahui PKI dan 
bahaya komunisme.

Sejarawan Asvi Warman 
Adam menafsirkan per-
nyataan presiden itu sebagai 
ungkapan tersirat agar film 
Pengkhianatan G 30 S/PKI 
versi lama yang dibuat pemer-
intah Orde Baru tidak perlu 
ditonton lagi. Saya berharap 

tafsir Asvi benar. Membuat 
versi baru Peristiwa 1965, 
yang dimaksudkan sebagai 
semacam buku putih tentang 
peristiwa tersebut, adalah hal 
yang muskil. Ada berbagai 
versi tentang kejadian itu me-
nyangkut siapa dalangnya dan 
siapa pelaku kudeta. Mana 
yang akan dipilih?

Setiap versi memiliki pendu-
kung masing-masing, kurang 
lebih serupa dengan setiap 
agama memiliki para pemeluk 
yang hanya mau memercayai 
apa-apa yang berasal dari aga-
ma mereka. Orang Kristen tidak 
mungkin dipaksa memercayai 
bahwa yang disembelih Ibra-
him adalah Ismail, menurut 
mereka Ishak. Orang Islam juga 
tidak mungkin dipaksa percaya 
bahwa yang mati disalib adalah 
Yesus. Menurut Islam, itu orang 
lain yang diserupakan dengan 
Nabi Isa.

Jika dipandang perlu mem-
perkenalkan bahaya komu-
nisme kepada generasi mile-
nial, mungkin perlu dipikirkan 
juga bagaimana memperke-
nalkan berbagai bahaya lain. 
Setiap ide mengandung ba-
haya, terutama jika ia dijejal-
kan ke dalam benak-benak 
yang dangkal. Bahkan, agama, 
yang selalu diyakini sebagai 
tuntunan hidup, bisa menjadi 
landasan untuk tindakan-
tindakan keji antarkaum.

Sejarah mencatat terjadinya 
inkuisisi, perang-perang anta-
ragama, dan kita juga saat ini 
merasakan betapa fanatisme 
sering terasa mengancam. 
Kenapa lagi-lagi komunisme? 
Saya pikir karena ia sebetulnya 
yang paling lemah dan paling 
mudah dinistakan. Orde Baru 
telah berhasil melumpuhkan-
nya sembari menanamkan di 
benak orang bahwa ia adalah 
setan paling mengerikan. Ia 
akan menyeret negeri ini ke 
neraka jika ada satu saja ko-
munis dibiarkan hidup.

Pada kampanye Pemilihan 
Presiden 2014, isu-isu PKI 
digencarkan untuk menjegal 
Jokowi. Para tukang pelintir 
tahu bahwa jantung kekua-
tan Jokowi pada waktu itu 
adalah kecintaan rakyat jelata 
kepadanya. Itu harus diobrak-
abrik lebih dulu. Maka, mer-
eka bekerja membuat kam-
panye hitam dengan isu-isu 
yang sangat sensitif: Dia anak 
PKI, dia keturunan Tionghoa, 
dia sebenarnya bukan Islam, 
dan sebagainya. Semua jejak 
digital tentang hal itu masih 
bisa Anda temukan di internet.

Saya memilih Jokowi karena 

membuat penolakan pribadi 
terhadap pencalonan Prabo-
wo. Prabowo terlibat dalam 
penculikan para aktivis di masa 
lalu. Dia diberhentikan dari 
dinas ketentaraan karena kasus 
itu dan tidak pernah diadili 
secara hukum apakah ber-
salah atau tidak. Selanjutnya, 
kita mendengar juga bahwa 
semua yang diculik Prabowo 
selamat. Jika benar demikian, 
kita berterima kasih untuk itu. 
Tetapi, hal tersebut sekaligus 
menegaskan bahwa dia ikut 
memimpin penculikan para 
aktivis. Ada orang-orang lain 
yang ikut memberi komando, 
tetapi di tingkat pimpinan han-
ya Prabowo yang diberhen-
tikan. Statusnya tetap hingga 
saat ini: Dia mantan perwira 
tinggi TNI, yang dikenai sanksi 
pemecatan karena terlibat 
kasus penculikan.

Saya pikir kandidat presiden 
atau kandidat kepala daerah 
mestinya memiliki rekam je-
jak yang tidak cemar. Jika kita 
tidak peduli pada apa yang 
pernah diperbuat orang di 
masa lalu, suatu saat bisa jadi 
kita mengusung orang yang 
memiliki rekam jejak jagal 
sebagai kandidat presiden –
hanya karena dia mengenakan 
kopiah dan rajin membiayai 
pawai jalanan. Mengikuti jar-
gon Orde Baru: Bodho yo 
bodho, ning ojo ngono.

Dukungan terhadap Jokowi 
pun sebenarnya bukan tanpa 
catatan. Untuk sementara, 
saya harus menerima fakta 
bahwa selama masa kam-
panye dia dikelilingi juga 
oleh cacing kalung dan ular 
kadut serta orang-orang yang 
oleh publik dianggap layak 
diadili untuk kasus pelang-
garan HAM. Ternyata Jokowi 
tidak memiliki kekuatan 
untuk menangani kasus-ka-
sus pelanggaran HAM. Itu 
mengecewakan para aktivis 
yang berharap penanganan 
tuntas terhadap, misalnya, 
kasus pembunuhan Munir, 
kejahatan HAM di masa Orde 
Baru, juga Peristiwa 1965.

Dia sibuk melakukan kom-
promi dengan para pemain 
politik –mungkin dia ingin 
menjabat dua periode. Dia 
harus memastikan dukungan 
para elite, baik sipil maupun 
militer. Sebab, dia bukan ketua 
partai dan tidak memiliki basis 
massa sebagaimana dulu Gus 
Dur dengan NU, Amien Rais 
dengan Muhammadiyah, dan 
PKS dengan para kader mili-
tannya. Saya pikir, daripada 
memikirkan fi lm propaganda 
G 30 S/PKI untuk generasi 
milenial, lebih baik presiden 
memikirkan fi lm propaganda 
gemar membaca buku-buku 
bagus. Itu akan didukung 
semua orang. (*)

Propaganda Milenial

Ribut, Online-kan Saja 
Angkot dan Opang

ASSALAMUALAIKUM, 
ribut yang berkepanjan-
gan soal angkutan Online 
dan angkutan biasa mem-
buat resah masyarakat dan 
menyulitkan. Pemerintah 
mengapa tidak mengon-
linekan saja semua angku-
tan yang demo itu. Kalau 
tidak mau mereka di On-
linekan terus mau mereka 
apa sih, padahal saat ini 
masih banyak kok peng-
guna angkutan perkotaan, 

terbukti dengan banyaknya 
yang terlantar ketika demo. 
Santai aja atuh mang, riz-
kimah sudah ada yang atur, 
kalau mau protes wakilkan 
saja jangan semuanya ka-
sian kepada masyarakat 
terutama anak sekolah ha-
rus jalan kaki, sekarang 
kan musim hujan. Tolong 
lah belajar dewasa, terima 
kasih

085884522854

Telusuri Pembuang Bayi 
Di Cibadak

KEPADA pak polisi tolong 
telusuri pembuang bayi di 
pasar Cibadak Kabupaten 
Sukabumi. Saya menduga 
pembuangan bayi tersebut 
dilakukan oleh pelajar yang 
hamil di luar nikah. Saya 
sebagai warga masyarakat 

Kabupaten Sukabumi mera-
sa miris terhadap keadaan 
dan pergaulan Kabupaten 
Sukabumi yang sering ke-
jadian pembuangan bayi, ini 
menandakan bahwa kualitas 
SDMnya lemah dan pendidi-
kan bidang agamanya lemah, 

mohon kepada pemerintah 
juga menyikapi kejadian ini. 
Saya takutkan ini menjadi 
pertanda buruk bagi Kabu-
paten Sukabumi kedepan, 
terima kasih

087720522582

NONTON 
BARENG: 

Danramil 07/01 Kapten 
(inf) Ahkmad Samas 

terlihat sedang 
memperhatikan 
Ratusan pelajar 

SMPN Sukalarang 
yang sedang 

menggelar Nonton 
Bareng (Nobar) 

Film Penumpasan 
Penghianatan G30S/
PKI dilaksanakan di 
GOR PGRI, kemarin 

(26/9). Kegiatan 
tersebut sebagai 

upaya memberikan 
edukasi kepada 

pelajar tentang sejarah 
kelam bangsa ini.

FOTO: IST



tan pertama pada Senin (18/9), 
ternyata jalan sudah ditutup. 
Petugas dari New York Police 
Department (NYPD) yang ber-
seragam hitam, polisi PBB yang 
berseragam biru, dan agen yang 
berompi Secret Service sudah 
berjaga di tiap titik perempatan.

 Rombongan JK yang hendak 
menyeberangi perempatan di-
larang agen Secret Service yang 
berkacamata hitam. JK dan del-
egasi dari Indonesia diminta un-
tuk memutar melalui akses lain. 
Seorang pengawal JK lantas maju 
dan bernegosiasi dengan petugas 
Secret Service di seberang perem-
patan.  Syarat utama menjadi ang-

gota polisi PBB adalah minimal 
sudah lima tahun di kepolisian 
atau militer. Usia tidak boleh lebih 
dari 32 tahun. Pada waktu itu, dia 
sudah bekerja lima tahun dan 
usianya masih 26 tahun. Permana 
pun memberanikan diri mendaf-
tar dengan melengkapi berbagai 
persyaratan. Setelah lolos syarat 
administrasi, dia diminta datang 
ke markas PBB di New York. Biaya 
untuk tes dirogoh dari kantong 
sendiri. Dia masih ingat betul 
lokasi tes yang berada di lantai 
3 salah satu gedung di kompleks 
tersebut. Dia menjalani tes ber-
sama 60 orang lain. ”Saya tolah-
toleh 60 orang itu tidak ada orang 
Indonesia. Saya sendiri,” ujarnya, 
lantas tersenyum.  Tes selama 

sepuluh hari itu menguji kemam-
puan intelektual dan fi sik. Mulai 
tes tulis, wawancara, hingga tes 
menembak. Pengumuman kelu-
lusan tidak langsung disampaikan 
di New York. Para peserta, terma-
suk Permana, diminta kembali ke 
negara masing-masing. Seminggu 
berlalu tidak ada kabar. Sampai 
sebulan pun kabar yang ditunggu 
tidak kunjung datang. Dia pun 
pasrah. Dia bertugas seperti bi-
asa menjadi polisi di Polda Bali. 
”Sekitar dua bulan ada telepon 
pakai private number. Saya masih 
pakai Nokia 3310,” sambung dia. 

 Dia tidak menyangka bahwa 
telepon itulah yang dia nanti-
nantikan. ”You get the job. Con-
gratulation,” ujar dia menirukan 

suara dari balik telepon. Dia tidak 
akan lupa kata-kata yang men-
gubah arah nasibnya dari Bali ke 
New York itu meski awalnya tidak 
begitu saja percaya. Permana pun 
diminta melengkapi semua doku-
men dan mengurus visa diplomat. 
Dia mengundurkan diri dari 
kepolisian dan berangkat ke New 
York untuk tugas baru sebagai 
polisi PBB pada Juni 2004. 

 Setelah pendidikan, Permana 
mendapatkan tugas di bagian 
pengawalan. Juga ke bagian K-9, 
investigasi, dan respons. Dia 
pernah pula bertugas menjaga 
gedung UN. Pada saat itu sedang 
musim dingin. Dia tidak mengira 
bila musim dingin bisa sampai 
minus 9 derajat Celsius. ”Saya 

makan salju sampai 6–12 inci,” 
ungkapnya, lantas tertawa. Dia 
menuturkan, bila di Indonesia 
ada istilah makan asam garam, 
di New York istilah itu menjadi 
makan salju. 

 Musim dingin menjadi saat-
saat yang kurang menyenang-
kan dalam bertugas. Dia harus 
membawa baju tebal plus rompi 
antipeluru saat mengawal Sekjen 
PBB. Nah, jadi kurang nyaman 
bila harus masuk ke ruangan 
yang panas. Setelah kedinginan 
langsung panas dan berkeringat. 
Tapi, di luar itu, tugas menjadi 
pengawal memang penuh tantan-
gan. Permana harus memastikan 
semua keamanan tiap kepala 
negara yang berkunjung ke ge-

dung PBB. Selain itu, dia harus 
mengawal Sekjen PBB, terma-
suk saat mereka berkunjung ke 
luar negeri.   ”Kalau (misalnya, 
Red) ada apa-apa dengan Pak 
JK muncul di koran, yang dis-
alahkan bukan Paspampres, tapi 
saya. Tanggung jawab itu yang 
memancing semangat diri saya,” 
imbuh dia. Permana kini dikaru-
niai dua putra dari pernikahannya 
dengan gadis asli Bali, Desak Putu 
Dewi. Putra pertamanya, Dewa 
Gede Alessandro Permana, sudah 
berusia tujuh tahun. Sedangkan 
putra kedua Dewa Axel Permana. 
”Soal nama tetap harus sesuai 
tradisi,” kata Permana yang masih 
menyandang status WNI itu. (*/
c11/c10/oki)
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TARIF IKLAN 
Iklan Baris : Rp. 15.000,-(30 huruf/1kali  penayangan)
Halaman 1 FC : Rp. 61.000,-/mmk
Halaman 1 BW : Rp. 43.000,-/mmk
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DEADLINE IKLAN : 2 Hari Sebelum Penayangan
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Langganan Kawal Delegasi RI sejak Era SBY

Zebra Cross Tiga Dimensi

Irwan Dijerat Dua Pasal

Fahmi: Transportasi Online Masih Dilarang!

Anton Mampu Dongkrak Calon Walikota

2015, Kekayaan Bupati Cantik Ini Rp236 M 

 Vegamalun, perusahaan yang 
mengurusi pekerjaan jalan, bakal 
menerapkan desain baru. Garis-
garis putih itu digambar menjadi 
balok-balok persegi panjang yang 
seolah melayang. Berjajar di ten-
gah jalan. Pengendara (diharap-
kan) otomatis berhati-hati ketika 
mendekati zebra cross tersebut 

karena takut menabrak balok.  
 ”Solusi itu murah. Kami sudah 

dapat izin dari pemerintah se-
tempat buat uji cobanya,” papar 
Gauti Ivar Halldorsson, CEO Ve-
gamalun, sebagaimana dikutip 
Cycling Weekly. Desain nyentrik 
itu sudah dicobakan di Isafjor-
dur, kota di barat daya Islandia, 
sejak bulan ini. Dia menjelaskan, 
zebra cross yang seolah melayang 

tersebut memudahkan penyuka 
gowes. ”Desainnya gampang 
dilihat. Jadi, pesepeda tidak perlu 
mengerem mendadak,” imbuh 
Halldorsson. Dia berharap peng-
endara mobil juga lebih waspada. 
Selain efektif, penyeberangan 
jalan tiga dimensi itu asyik dilihat. 
Jauh lebih cantik dan tidak meng-
ganggu daripada polisi tidur... 
(Cycling Weekly/fam/c6/na)
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ode M Syarief di Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta, Selasa 
(26/9).  Dia menjaskan, peneta-
pan tersangka Rita berkaitan den-
gan kasus lama yang dikembang-
kan penyidikannya oleh KPK.

“Ya kasus yang sudah dikem-
bangkan penyelidikan, penyidi-
kan, biasa,” sebutnya.

 Soal apa kasus tersebut, kata 
Laode, detailnya akan disampai-
kan dalm konferensi pers hari ini, 
Rabu (27/9). “Detail kasusnya, 
dan apa-apanya, sabar lah buat 
berita kalian. Sabar lah. Nanti ada 
konpres,” ucap dia.  Saat ditanya 
mengenai posisi Rita saat ini, Laode 
mengaku tidak mengetahuinya. 
“Saya belum tahu,” pungkas dia.  
Seperti apa sosok bupati cantik 
yang dilantik pada 2016 itu? Rita 
dilantik sebagai Bupati Kukar pada 
17 Februari 2016. Masa jabatan ini 
merupakan periode kedua un-
tuk Rita.  Pada periode pertama, 
perempuan kelahiran Tenggarong, 
7 November 1973 ini berpasangan 
dengan Gufron Yusuf. Sedangkan 
pada periode kedua atau 2016-
2021, Rita berpasangan dengan Edi 
Damansyah.  Rita adalah politikus 
Partai Golkar. Pada Oktober 2016, 
Rita dilantik sebagai Ketua DPD 
Golkar Kalimantan Timur oleh Ke-

tum Golkar Setya Novanto.  Nama 
anak dari mantan Bupati Kutai 
Kartanegara, Syaukani Hasan Rais 
ini masuk radar PKB untuk diusung 
menjadi calon gubernur dalam Pil-
gub Kaltim 2018. Sedangkan pada 
kesempatan lainnya, Mendagri 
Tjahjo Kumolo saat menghadiri 
acara Golkar mendoakan Rita maju 
menjadi Gubernur Kaltim.

 Rita menyelesaikan pendidi-
kan S1 di Universitas Padjadja-
ran Jurusan Administrasi Niaga. 
Ia kemudian melanjutkan S2 
di Universitas Jenderal Soed-
irman. Universitas Utara Malaysia 
(UUM) dipilih Rita sebagai tem-
pat menimba ilmu dan akhirnya 
mendapat gelar PhD.

 Dalam halaman LHKPN milik 
KPK, Selasa (26/9), Rita terakhir 
kali melaporkan harta kekayaan 
pada 2015. Saat itu harta kekay-
aannya tercatat sekitar Rp 236 
miliar dan USD 138 ribu. Rita mel-
aporkan kekayaannya terakhir 
kali pada 29 Juni 2015. Sebelum-
nya dia melaporkan kekayaannya 
pada 23 Juni 2011 dan terlihat ada 
penambahan angka mencapai 
Rp 210 miliar.  Rita tercatat me-
miliki total 54 harta tak bergerak 
berupa tanah dan bangunan. 
Bahkan tanah dan bangunan 
itu tak hanya ada di Kabupaten 
Kutai Kartanegara. Total harta tak 

bergerak yang dimiliki Rita berni-
lai Rp Rp 12.050.000.000.  Rita juga 
tercatat memiliki harta bergerak 
berupa alat transportasi senilai 
Rp 1.437.000 pada 2011. Rupanya 
ada penambahan mobil milik 
Rita sehingga kekayaannya bert-
ambah menjadi Rp 2.937.000.000 
pada 2015. Dia memiliki 4 motor 
dan 6 mobil.

 Tak hanya itu, Rita pun memiliki 
kebun kelapa sawit seluas 200 ha 
senilai Rp 9,5 miliar. Ada pula 
tambang batu bara seluas 2.649 
ha senilai Rp 200 miliar.

 Harta lain yang dimiliki Rita 
adalah logam mulia (Rp 500 
juta), batu mulia (Rp 4,5 miliar), 
dan harta bergerak lainnya (Rp 
660 juta). Sedangkan giro setara 
kas yang dimiliki Rita adalah Rp 
6.703.447.979 dan USD 138.412.

 Total harta yang dimiliki 
Rita adalah Rp 25.850.447.979 
dan USD 138.412 pada 2011 
atau Rp 27.649.803.979. Se-
dangkan pada 2015 sebesar Rp 
236.750.447.979 dan USD 138.412 
(total 238.549.803.979 dengan 
kurs dolar saat ini).  Terlihat ada 
penambahan signifi kan dari total 
harta yang dimiliki Rita, yaitu Rp 
210.900.000.000. Angka itu rupa-
nya berasal dari usaha tambang 
batu bara yang dilaporkannya 
pada 2015. (net/dna/JPC)
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 Meskipun, Pemkot Sukabu-
mi melalui Dinas Perhubungan 
(Dishub), Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP), Polres Sukabumi 
Kota dan beberapa kalangan yang 
peduli bisa meminimalisir dampak 
dari mogoknya angkot tersebut.  
Sementara itu terkait tuntutan 
yang diinginkan para sopir angkot, 
setelah melakukan mediasi antara 
perwakilan Kelompok Kerja Unit 
(KKU), Organda, (Dishub) dan 
Wakil Walikota Sukabumi, Ach-
mad Fahmi akhirnya semua pihak 
sepakat menolak angkutan ber-
basis online tersebut beroperasi di 
Kota Sukabumi. “Jadi pada intinya 
kami menolak kepada angkutan 
yang berbasis online. Namun, kes-
epakatan tersebut tidak serta merta 
menolak. Tapi kita menunggu 
kesepakatan dan keputusan yang 
akan dibuat. Karena, Permenhub 
(Peraturan Menteri Perhubungan) 
nya sudah dicabut, “ kata Ketua 
Organda Kota Sukabumi, Ferd-
iansyah, kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (26/9).

 Ia menyebutkan, Kepala Dishub 
se-Indonesia nantinya akan dikum-
pulkan oleh pemerintah pusat. Tapi 
sebagai pihak yang merasa dirugi-
kan terkait keberadaan kendaraan 
ransportasi berbasis online sudah 

menitipkan kepada pemerintah 
dalam hal ini Dishub atas peno-
lakannya. “Bahwa kami dengan te-
gas menolak keberadaan angkutan 
online,” tegasnya.

 Sementara itu, Wakil Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi kes-
epakatan tersebut mempertegas 
Surat Keputusan (SK) yang sebel-
umnya sudah diterbitkan. 

 “Jadi hasil dari kesepakatan, kita 
mempertegas surat Walikota ma-
sih berlaku. Dan dalam surat itu, 
disepakati membekukan selama 
satu tahun oprasional transportasi 
berbasis online,” papar Fahmi.

 Untuk diketahui, bahwasanya 
Permenhub 2006 sudah dieksekusi 
oleh Mahkamah Agung (MA). 
Fahmi mengaku masih menunggu 
hasil dan arahan eksekusi tersebut. 
Terkait akan dikumpulkannya 
Kepala Dishub seluruh Indonesia, 
ia akan mengumpulkan semua as-
pirasi bahwa di Sukabumi menolak 
kendaraan berbasis online.

 “Aspirasi akan kita bawa ke sana 
(forum pertemuan oleh Pemerin-
tah Pusat). Kita masih menunggu 
aturan yang baru. Ketika aturan 
baru belum ada, kita pakai aturan 
yang ada. SK masih berlaku dan 
tidak pernah dicabut sampai seka-
rang,” tegasnya.  Fachmi juga akan 
memberikan peringatan keras 
kepada pengusaha berbasis on-

line kalau masih ‘bandel’ tidak 
menuruti apa yang dituangkan 
dalam SK. Menurutnya, pihak 
pengusaha tersebut sampai hari 
ini belum melengkapi persyaratan 
yang diminta oleh pemerintah. 
“Kami akan berikan peringatan 
keras kepada mereka (perusahaan 
berbasis online), untuk melakukan 
proses yang harus mereka lakukan,” 
lanjut Fahmi.

 SK tersebut menurut Fahmi, bisa 
dicabut dan sangat memungkinkan 
ketika persyaratan sudah dipenuhi. 
Ia pun meminta Kadishub untuk 
melakukan koordinasi dengan pi-
hak provinsi maupun pusat supaya 
aturan jelas. “Saya minta Kadishub 
untuk koordinasi ke pusat dan 
provinsi sehingga tahu aturannya 
secara pasti, setelah dicabutnya 
Permenhub 2006 ini,” pintanya.

 Fachmi juga berkeinginan ada 
koordinasi yang jelas dari pusat. 
Ketika kendaraan berbasis online 
diizinkan di pusat, maka harus ada 
regulasi pula dengan pemerintah 
daerah. Sehingga, Kota Sukabumi 
bisa aman dan tentram. “Dalam 
artian, ini kan aturannya harus jelas 
dari pemerintah pusat. Harus dis-
epakati bersama, aturan-aturannya 
pun harus diturunkan kepada kita. 
Jangan sampai ‘banci’, ketika pusat 
yang buat aturan kota/kabupaten 
terkorbankan,” tutupnya. (cr11/t)
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 Saat ini, posisi Anton sendiri bisa 
menjadi calon Wakil Walikota yang 
bisa mendulang atau mendongkrak 
suara dari calon Walikota Suka-
bumi pasangannya. 

 “Memang jika kang Anton itu 
memposisikan sebagai calom Wakil 
Walikota, dikategorikan menjadi 
kandidat yang mampu menyum-
bang suara bagi calon Walikota 
Sukabumi nanti,” ujar Sekretaris 
DPD PAN Kota Sukabumi, Tendy 
Lukmana Hakkim kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (27/9).  Menurut 
Tendy, sosok Anton itu bisa saling 
melengkapi dengan beberapa fi gur 
calon Walikota Sukabumi yang saat 
ini sedang bermunculan. Mantan 

Ketua Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kota Sukabumi itu memiliki 
segmentasi suara pemilih tersendiri.   
“Dia itu mampu menyumbang suara 
yang segmentasinya tertentu tidak 
dimiliki oleh orang lain,” lanjutnya.  
Jika melihat potensi Anton sendiri, 
kata Tendy, mempunyai kapasitas 
yang cukup bagus untuk menjadi 
posisi calon wakil kepala daerah. 
Mengingat, sosok muda itu sudah 
mempunyai pengalaman diberbagai 
bidang. “Saya melihat pengalaman-
nya sudah bagus, sistem sudah 
menguasai, tata pemerintahan dia 
mampu, termasuk sebagai pengelola 
pimpinan di BUMD,” puji Tendy. 

 Bisa dibilang, kata Tendy, sosok 
Anton sudah baik dalam hal potensi 
sebagai manajer. Karena memang 

yang dibutuhkan di Kota Sukabumi 
bukan Walikota atau Wakil Walikota 
yang mengetahui saja tentang tata 
pemerintahan, tapi dibutuhkan 
sosok manajer yang handal. 

“Melihat rekam jejaknya, Anton 
sosok manajerial handal, mengin-
gat sistem otonomi di pemerintah 
daerah ini butuh sosok seperti itu,” 
tandasnya.

 Tendy juga tak memungkiri, kalau 
selama ini Anton sendiri menjadi bi-
dikan koalisi Masagi (sebutan koalisi 
PAN-PPP). Sosok muda yang poten-
sial menjadi incaran Masagi untuk 
memunculkan Walikota atau Wakil 
Walikot mendatang yang bisa mem-
berikan warna baru. “Dari 13 nama 
yang dijaring, salah satu nya ya Anton 
Rachman,” pungkasnya.(bal)
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rin, dihadapan para awak media 
tersangka Irwan yang merupakan 
kuasa direksi PT Anugrah Ken-
cana Abadi (AKA) dihadirkan 
berikut barang buktinya.

 Berdasarkan keterangan pihak 
kepolisian, Irwan berhasil dico-
kok jajaran Sat Reskrim Polres 
Sukabumi Kota pada awal Sep-
tember 2017 di daerah Sentul 
Bogor. Akibat perbuatanya, selain 
harus rela mendekam di rumah 
tahanan Makopolres Sukabumi 
Kota, Irwan juga di jerat Pasal 
378 KUHPidana dengan ancaman 
penjara paling lama empat tahun.

 “Pelaku juga akan di kenakan 
Pasal 772 KUHPidana dengan 
ancaman kurungan penjara pal-
ing lama empat tahun. Selain 
itu, kami juga masih melaku-
kan pengembangan dan besar 
kemungkinan ada tersangka 
lain,” tegas Kapolres Sukabumi 
Kota AKBP Rustam Mansyur di 
dampingi Kasat Reskrim Polres 
Sukabumi Kota, AKP Yadi Kusyadi 
saat melakukan pres release di 
Makopolres Sukabumi Kota, ke-
marin (26/9).

 Hasil dari introgasi pihak ke-
polisian, Irwan mengaku bahwa 
PT AKA dan PT Lince Romauli 
Raya serta PT Tangga Batu Abadi 
merupakan pemenang tender 
proyek pembangunan dan penge-
lolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi 
ke-3 di tahun yang lalu. “Ketiga 
perusahaan tersebut, kemudian 

memberikan kuasa direksi ke-
pada tersangka,” jelas Rustam.

 Setelah ditunjuk sebagai kuasa 
direksi, tersangka membuka kan-
tor pemasaran di komplek ruko 
Otista tepatnnya, di Jalan Otista, 
Kelurahan Kebonjati, Kecamatan 
Cikole untuk memasarkan atau 
menjual kios Pasar Pelita yang 
akan dibangun oleh PT AKA serta 
membuka rekening Bank BRI atas 
nama PT AKA dengan Specimen 
tanda tangan pelaku yang digu-
nakan untuk menampung uang 
pembelian kios dari para pembeli.

 Hasil dari tipu daya muslihat-
nya, Irwan berhasil mengelabui 
puluhan para pedagang. Seperti, 
pada 22 Juni 2016 lalu, terdapat 
salah soerang warga yang ber-
nama Epen Nopendri melakukan 
pembelian kios sebanyak delapan  
kios secara tunai seharga Rp 
567.500.000 dan pada 14 Agus-
tus 2016, Sri Rahayu melakukan 
pembelian kios sebanyak dua 
kios dan telah menyerahkan uang 
secara tunai dan trasnfer ke rek-
ening BRI dengan jumlah sebesar 
Rp335.625.000. “Kemudian pada 
22 Agustus 2016, Neneng Hasanah 
melakukan pembelian sebanyak 
dua kios dan telah menyerahkan 
uang secara tunai dan ditansfer ke 
Rekening BCA milik Irwan den-
gan jumlah keseluruhan sebesar 
Rp131.000.000,” bebernya.

 Tapi diperjalanan, sebagai 
pemenang tender PT AKA pem-
bangunan dan pengelolaan Pasar 
Pelita ternyata tak bisa memban-

gun. Serta, jaminan pelaksanaan 
berupa bank garansi senilai Rp 
19,5 miliar yang diserahkan ke-
pada pemerintah Kota Sukabumi 
diketahui fi ktif. Sehingga, kontrak 
kerjasama antara Pemkot Suka-
bumi dengan PT AKA diputus 
pada Agustus 2016 lalu. “Semen-
tara uang yang telah diterima PT 
AKA dalam hal ini Irwan dari pada 
pembeli kios, tidak dikembalikan 
dan telah digunakan oleh tersang-
ka untuk kepentingan proyek dan 
kepentingan pribadinya sehari-
hari,” tandas Rustam.

 Sementa itu, barang bukti yang 
didapat dari tangan pelaku dian-
taranya empat lembar kuitansi 
booking fee atau pembelian kios 
atas nama Epen Nopendi sebesar 
Rp567.500.000, tiga lembar kui-
tansi booking fee atas nama Sri 
Rahayu sebesar Rp336.493.750, 
empat lembar kwitansi book-
ing fee atas nama Hj. Neneng 
Rp131.718.750.

 Serta, tujuh lembar kwitansi 
booking fee atas nama H Jajang 
Bukhori sebesar 140.625.000, 
empat lembar kwitansi booking 
fee atas nama Sriwati sebesar 
Rp35.532.000, satu berkas foto 
copy kwitansi penyerahan uang 
dari pedagang kepada central 
point sebesar Rp6.384.872.153, 
satu berkas Site Plan Gambar 
Central Point Pasar Pelita, Brosur 
Central Point Pasar Pelita, satu 
berkas Summary pembangunan 
pasar semi modern dan tas merk 
Central Poin Sukabumi. (cr13/t)
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Ahli BG Hadir di Praperadilan Setnov
JAKARTA - Tim advokasi Ket-

ua DPR Setya Novanto terus 
berupaya menguatkan argu-
men hukum untuk melawan 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Kemarin (25/9), mer-
eka menghadirkan 3 ahli. Yakni, 
ahli hukum pidana Universitas 
Padjajaran Romli Atmasas-
mita, ahli administrasi negara 
Universitas Padjajaran I Gede 
Panca Astawa dan pakar hu-
kum pidana Universitas Mu-
hammadiyah Jakarta (UMJ) 
Chairul Huda.

 Diantara ahli itu, Romli dan 
Panca diketahui juga pernah 
dihadirkan sebagai ahli untuk 
Budi Gunawan ketika prap-
eradilan melawan KPK pada 
Februari 2015 lalu. Keteran-
gan Romli kemarin pun sama 
seperti yang disampaikan kala 
itu. Dia menyatakan peneta-
pan tersangka Setnov sebagai 
tersangka korupsi kartu tanda 
penduduk elektronik (e-KTP) 
dilakukan tergesa-gesa. 

 Romli berpendapat, berdasar 
dakwaan terdakwa Irman dan 
Sugiharto, nama Setnov yang 
disebut jaksa KPK sebagai 
orang yang menggerakkan ti-
dak tepat. “Kalau saya melihat 
dakwaan KPK 141 halaman, 
masih jauh walaupun di dalam 
dakwaan mengatakan dia SN 
(Setya Novanto) itu mem-

pengaruhi, menggerakkan,” 
kata Romli usai memberikan 
keterangan dalam sidang prap-
eradilan di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Selatan. 

 Romli menyatakan bahasa 
mempengaruhi dan meng-
gerakkan tidak dikenal dalam 
Kitab Undang-Undang Hu-
kum Pidana (KUHP) dan UU 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor). Hal tersebut 
masih bersifat dugaan dan 
asumsi. “Jadi masih dugaan-
dugaan dan asumsi-asumsi 
rangkaian keterangan transaksi 
dijadikan terhubung satu sama 
lain disimpulkan ini (Setnov) 
ikut,” terang Romli.

 Bukan hanya itu, ahli hu-
kum yang sebelumnya juga 
memberikan keterangan di 
forum Panitia Khusus (Pansus) 
Hak Angket DPR terhadap 
KPK tersebut juga mengatakan 
dalam dakwaan dan putusan Ir-
man-Sugoharto tidak ada keru-
gian negara proyek e-KTP yang 
mengalir ke Setnov. Meskipun, 
audit Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) mengatakan ada 
kerugian negara, namun Pusat 
Pelaporan dan Analisi dan Tran-
saksi Keuangan (PPATK) tidak 
menyebut aliran uang ke Setnov.

 “Buat siapa kerugian negaran-
ya yang jelas buat yang divonis 
itu (Irman-Sugiharto) makanya 

menurut saya KPK tergesa-gesa,” 
imbuhnya.

 Sementara itu, pihak KPK sem-
pat keberatan dengan ahli yang 
dihadirkan tim Setnov selaku 
pemohon praperadilan. Se-
bab, Romli pernah bersaksi dan 
menghadiri rapat Pansus Hak 
Angket KPK. “Prof Romli pernah 
bersaksi di Pansus. Sedangkan 
pemohon adalah Ketua DPR,” 
kata Evi Laila Cholis, anggota 
tim biro hukum KPK saat sidang. 

 Sidang praperadilan kemarin 
juga dihadiri Wakil Ketua KPK 
Thony Saut Situmorang. Dia 
memantau jalannya sidang yang 
dimulai sejak siang hingga sore 
tersebut. Saut sempat mem-
berikan semangat untuk tim 
hukum KPK. Dia pun yakin, KPK 
bakal memenangkan gugatan 
praperadilan tersebut. “Yakin, 
menang lah,” katanya kepada 
awak media. 

 Rencananya, KPK juga akan 
menghadirkan ahli dalam lanju-
tan sidang praperadilan hari ini. 
Kepala Biro Hukum KPK Setiadi 
mengungkapkan, pihaknya juga 
akan membeberkan sejumlah 
barang bukti yang berkaitan 
dengan penetapan tersangka 
Setnov. Bahkan, ada bukti reka-
man pula yang akan ditunjukan 
kepada hakim tunggal Cepi Is-
kandar. “Rekan-rekan nanti bisa 
saksikan,” ucapnya. (tyo)
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LOKER PEMAIN

YANG DISOROT

Target Berubah 
Ditengah Jalan

BANDUNG- Tercecer di papan tengah dengan 
poin 35, membuat manajemen Persib Bandung 
mengubah target. Awalnya, Maung Bandung 
menargetkan juara, kini menjadi fi nis di posisi 
lima besar.“Saya pokoknya berusaha masih di 
kelompok lima besar. Apapun nanti hujatan yang 
akan disampaikan bobotoh saya akan terima dan 
hadapi. Saya harus tetap membangkitkan se-
mangat anak-anak,” ucap manajer Persib Umuh 
Muchtar, Selasa (26/9).

 Posisi papan tengah itu tidak terlepas dari 
hasil imbang yang berulang saat bertanding di 
kandang.  Setelah pelatih dan pemain memberi 
tanggapan terkait hasil kurang memuaskan itu, 
manajer tim Persib turut angkat bicara. Umuh 
mengungkapkan hasil tiga kali seri yang dialami 
sangat merugikan timnya, tapi apapun yang 
terjadi harus disyukuri.“Saya juga waswas ya 
kalau hasil seri terus. Yang sangat disayangkan 
kehilangan poin lawan Semen Padang dan Bali 
United,” ucapnya. 

 Dengan keadaan seperti sekrang ini, Umuh 
yakin jika bobotoh tidak akan meninggalkan tim 
kesayangannya saat berlaga. Ia menegaskan jik 
para pecinta Persib itu sudah menyatu dengan 
tim yang dicintainya. “Saya punya keyakinan 
karena bobotoh ini sudah menyatu, mendarah 
daging, apapun juga untuk Persib. Saya juga ti-
dak menyalahkan yang kecewa, tapi ada aturan, 
harus sewajarnya,” pungkas manajer yang akrab 
disapa Pak haji itu. (pra) LATIHAN: Sejumlah pasukan Persib Bandung saat menjalani latihan.

IST

DUEL: Febri Haryadi saat berduel dengan pemain asing Borneo FC pada Liga 1 putaran 
pertama.

Lawan Borneo FC
Kembali Ditunda

LAGA Persib Bandung kon-
tra Borneo FC pada lanjutan 
Liga 1 2017 kembali tertun-
da. Ketidaksiapan tim tuan 
rumah  menjadi alasannya. 
Sebelumnya, laga tersebut 
dijadwalkan akan digelar di 
Stadion Mulawarman Bon-
tang pada Rabu (4/10/2017) 
mendatang sesuai dengan 
yang tertera di laman resmi 
Liga 1 2017.

 Namun ternyata tuan ru-
mah menyatakan ketidak-
siapannya karena jadwal 
pertandingan terlalu padat 
karena tiga hari sebelum-
nya skuad yang dilatih Iwan 
Setiawan itu bertandang ke 
kandang Barito Putera (1/10) 
di Banjarmasin.

 Sebaliknya, Persib dinilai 
lebih diuntungkan karena 
pada hari yang sama lebih 
dulu menghadapi Persiba 
Balikpapan di Stadion Ba-
taka. Artinya Persib tak me-
nempuh perjalanan jauh 
untuk laga melawan Borneo 
FC lantaran masih berada di 
wilayah Kalimantan Timur. 

 Maka dari itu, PT Liga Indo-
nesia Baru (LIB) selaku ope-
rator kompetisi sepertinya 
kembali menimbang-nim-
bang laga tersebut sehingga 
mengharuskan mencoret 
kembali jadwal Persib kontra 
Borneo FC di laman resmi 
Liga 1 2017.

 Asisten Pelatih Persib 
Bandung, Herrie Setyawan 
mengaku tidak memper-
masalahkan meski laga me-
lawan Borneo FC kembali 
tertunda. Maka pihaknya 
bisa kembali fokus pada 
pertandingan sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan. "Ja-
dinya kami siapkan melawan 
Persiba dengan berusaha 
mengakhiri tren seri kita di 
tiga pertandingan home kita. 
Kita harus cari poin," tegas 
Herrie seperti dikutip bola.
com, Selasa (26/9).

 Memang, lanjut Herrie 
awalnya pihaknya mulai 
mempersiapkan timnya un-
tuk menghadapi Borneo FC 
di Bontang. Namun kini, 
laga tersebut tak lagi menjadi 

perhatian karena kembali 
tertunda. "Yang pasti kami 
siap saja mau main diman-
apun. Saya tidak memper-
masalahkan kapan kita main 
karena jadwal atau program 
kita tetap jalan," katanya.

 Seharusnya, duel Persib 

kontra Borneo FC dihelat 
Sabtu 16 September 2017 
di Stadion Segiri, Samarin-
da. Namun, Komisi Disiplin 
(Komdis) PSSI menjatuhkan 
hukuman kepada tuan ru-
mah, sehingga laga terpaksa 
ditunda. Borneo FC harus 

bermain di tempat netral se-
banyak empat pertandingan 
dengan radius 100 km dari 
Samarinda akibat adanya 
indikasi ancaman kepada 
perangkat pertandingan, 
kala menjamu Bali United, 
Senin (11/9) lalu. (net)

Doakan Pengungsi 
Gunung Agung

MENINGKATNYA status Gunung Agung di 
Bali membuat warga sekitar harus mengungsi 
ke tempat yang lebih aman. Kabar itu pun 
mendapat perhatian dari segenap warga Indo-
nesia, termasuk kiper Persib, I Made Wirawan.

 Pemain asal Bali ini mendoakan agar semua 
orang yang terdampak peningkatan aktivitas 
Gunung Agung diberikan keselamatan. "Se-
moga semuanya mendapatkan keselamatan. 
Situasi ini semoga cepat selesai," kata Made, 
kemarin (26/9).

 Ia berharap, warga bisa tegar menghadapi 
kondisi ini. Apalagi, tidak sedikit pengorban-
an yang dilakukan warga dengan mengungsi 
ke tempat aman. "Sedih pastinya. Mereka ha-
rus meninggalkan rumah dan harta. Semoga 
warga yang mengungsi bisa lebih cepat kem-
bali ke rumah dan hidup normal kembali," 
ucapnya. (net)

Emral: Saya 
Tak Tertekan

HASIL  imbang dalam tiga laga kandang 
beruntun tidak membuat pelatih Persib Emral 
Abus tertekan. Ia menilai hasil tersebut tidak 
mencerminkan permainan Tim Maung Ban-
dung sesungguhnya.

 Emral menjalani debutnya dengan sangat 
baik. Ia membawa Persib menang 4-1 atas Sri-
wijaya FC di kandang lawan. Namun, setelah 
itu Persib hanya bermain imbang di kandang 
sendiri. Masing-masing melawan Semen 
Padang, Bali United, dan Bhayangkara FC. 
"Namanya sepak bola, ada kalah, menang, dan 
imbang. Mau di kandang sendiri atau tandang 
saat kami melawan Sriwijaya FC," ujar Emral 
seperti dilansir laman resmi Persib. "Tentu 
Bobotoh punya ekspektasi tinggi saat kami 
main di kandang. Mereka pasti ingin meraih 
kemenangan," katanya menambahkan.

 Persib saat ini berada di posisi ke-10 klase-
men. Mereka mengoleksi 35 poin dari 25 laga. 
"Buat saya, tidak ada tekanan. Tugas untuk 
seorang pelatih pasti ada tekanannya, tapi 
saya senang saja, menikmati pertandingan 
dan bisa berada di tengah-tengah Persib," 
katanya menambahkan. (net)

Emral Abus saat konfrensi pers

Peran Penting Ezechiel
BANDUNG - Ezechiel 

N'Douassel ternyata pu-
nya peran penting di 
kubu Persib Bandung. 
Buktinya, saat pemain 
asal Chad itu, absen, 
Tim Maung Bandung 
pun seperti kehilangan 
gigi-gigi tajam mereka.

 Itu terjadi saat Persib 
hanya mampu bermain 
imbang 1-1 saat menja-
mu Bhayangkara FC di 
Stadion Si Jalak Harupat, 
Minggu (26/9). Di laga 
itu, Ezechiel memang 
absen.

Pelatih Persib, Emral 
Abus, mengaku hal ini. 
Dia tak membantah, tim 
asuhannya, belakangan 
memang sangat  ber-
gantung kepada Ezec-
hiel, yang didatangkan 
usai mereka mendepak 
Carlton Cole. "Kita tahu 
bahwa hasil  ini  tidak 
semestinya. Tidak ada-
nya Ezechiel N'Douas-
sel berpengaruh besar. 
Raphael Maitimo bukan 
striker tapi kita patok 
dia sebagai striker. Jadi, 
tidak maksimal," kata 
Emral.

 Di laga Bhayangkara 
FC, Maitimo memang 
diplot sebagai penye-
rang utama. Sayang, pe-
main naturalisasi asal 
Belanda itu gagal mem-
berikan tekanan lebih 
kepada Otavio Dutra 
dan kawan-kawan.

 Beberapa peluang tak 
bisa dimanfaatkan Mai-
timo, yang memang po-
sisi aslinya ada seorang 
gelandang. Terutama 
saat gelandang sayap 
Persib Bandung mele-

paskan umpan yang me-
maksa untuk melakukan 
duel udara. "Dalam per-
tandingan (kemarin) 
kita ingin menyerang 
dan meraih kemenang-
an. Tapi banyak peluang 
yang gagal menjadi gol. 
Selain itu kita hilang 
konsentrasi  dan bisa 
d i m a n f a a t k a n  l aw a n 
(menjadi gol)," ujar 
E m r a l , 

lagi.
 D i 

l a g a  t e r-
s eb u t,  Pe r-
s i b  m e m a n g 
t e r t i n g ga l  t e r-
l e b i h  d a h u l u 
lewat gol ge-
landang Bha-
yangkara FC, 
Paulo Sergio. 
Untung, ada 
Michael Es-
s i e n  y a n g 
b i s a  m e -
n y a m a k a n 
kedudukan.

Tak pelak, 
Emral  pun 
m e n j a n j i -
kan evalu-
a s i .  " D a r i 
k a m i  d a r i 
t im pelatih 
selalu mem-
benahi dari 
h a s i l  p e r -
t a n d i n g a n 
a p a  y a n g 
k u r a n g 
s a a t  m e -

nyerang, bertahan dan 
transisi," ujar Emral. Dia 
menambahkan, "Jadi se-
tiap pertandingan kami 
ada masalah dan i tu 
yang kami pecahkan 
dalam latihan. Kedepan 
Ezechiel juga akan ber-
main lagi (melawan Per-
siba Balikpapan)." (pra)

Tony Tak Pernah Ragukan 
Kesetiaan Bobotoh

BEK Persib Bandung, Tony 
Sucipto, tidak pernah mera-
gukan dukungan bobotoh (se-
butan fans Persib) untuk tim-
nya. Tony meminta bobotoh 
tetap memberikan dukungan 
positif untuk Maung Bandung.

 Bobotoh sempat meluap-
kan kekecewaan mereka atas 
sejumlah hasil minor yang 
diderita Persib. Tiga kali main 
di kandang secara beruntun, 
Persib selalu meraih hasil im-
bang atas tamunya.

 Tony percaya bobotoh bisa 
memberikan energi positif 
bagi para pemain Persib di 
lapangan. Dengan dukungan 
itu, pemain berusia 31 tahun 
ini yakin dapat membuat Per-
sib bangkit dari keterpurukan. 
"Meskipun kami kecewa de-
ngan hasil ini, kami berharap 
dan percaya bobotoh pasti 

akan selalu ada mendukung 
Persib. Mereka tetap beri ener-
gi positif walau kami di posisi 
papan tengah," kata Tony, 
seperti dilansir situs resmi 
Persib.Saat ini Persib men-
duduki peringkat kesepuluh 
klasemen sementara Liga 1 
2017. Atep dan kawan-kawan 
35 poin dari 25 pertandingan 
yang telah dilakoni. Mantan 
penggawa Sriwijaya FC ini 
paham betul kadar kesetiaan 
bobotoh kepada Persib. Hal 
itu terlihat ketika Maung Ban-
dung tak pernah juara selama 
19 tahun, tapi tetap didukung 
penuh bobotoh.

"Kami bersama-sama meraih 
juara 2014. Kami akan berkerja 
lebih keras untuk meraih hasil 
maksimal laga berikutnya," 
jelas pemain yang bergabung 
Persib sejak 2011 ini. (net)

Lebih Termotivasi
BANDUNG- Capaian minor 

Persib Bandung pada tiga laga 
kandang tidak membuat men-
tal  pemain ambruk.  Persib 
mendapatkan tiga hasil seri 
berturut-turut.

Hasil tersebut membuat Atep 
dkk semakin termotivasi untuk 
bangkit. 

Hal tersebut diungkapkan 
asisten pelatih Persib Herrie 
Setyawan saat ditemui di Mess 
Persib, Selasa (26/9).

“Justru lebih bersemangat, 
kita sudah berusaha main ter-
baik lawan peringkat pertama 
dan kedua, sudah maksimal 
sekali berusaha memenangkan 
laga apalagi di kandang. Hasil-
nya kurang memuaskan itu jadi 
bahan evaluasi,” ujar pria yang 
akrab disapa Jose itu. 

Namun Jose tidak menutupi 
ada rasa kecewa yang dialami 
skuad besutannya. Kecewanya 
hanya sebatas tidak bisa meme-
nangkan pertandingan. 

“Mereka sudah maksimal, me-
reka kecewa ngga bisa menang, 
“ ucapnya.

Untuk mengobati rasa kecewa 
Febri Hariyadi dkk, kemenangn 
lawan Persiba Balikpapan akhir 
pekan mendatang wajib direbut 
skuatnya. Bermodal kemenang-
an besar di kandang Sriwijaya 
FC beberapa waktu lalu Jose 
yakin akan membawa keme-
nangan dari tim Beruang Madu. 

“Kita sudah lupakan itu. 
Kita masih banyak kekurangan 

tapi kita berusaha untuk meme-
nangkan pertandingan nanti,” 
pungkasnya. (pra)



JAKARTA - Pemerintahan 
Jokowi diingatkan agar berhati-
hati, dengan krisis fundamental 
yang sedang mengancam In-
donesia.

Peneliti Asosiasi Ekonomi 
Politik Indonesia (AEPI) Sal-
amuddin Daeng mengungkap-
kan, pendanaan infrastruktur 
menggunakan utang sampah 
dan uang sampah dalam jum-
lah besar produk pasar keuan-
gan global, akan berakibat pada 
peningkatan level krisis keuan-
gan global yang saat ini ber-
hadapan dengan tiga masalah 
fundamental. Padahal, hal ini 
tidak mungkin terselesaikan 
tanpa sebuah guncangan per-
ang besar.

Daeng menyebutkan, krisis 
fundamental itu adalah, per-
tama, krisis over production. 
Krisis jenis ini terjadi karena 

kelebihan kapasitas produksi 
global yang tidak akan mampu 
diserap pasar.

“Kondisi ini akibat efisiensi 
luar biasa dari industri, peng-
gunaan teknologi, rekayasa 
genetika dan penemuan-
penemuan baru yang mampu 
memompa produksi, namun 
menekan penggunaan tenaga 
kerja dan minimalisasi upah,” 
ujarnya. 

Hampir seluruh sektor men-

galami over produksi, lan jut 
Daeng, seperti pangan, energi, 
besi baja, elektronik, outomo-
tif, tekstil, dan lain sebagainya. 
Produk-produk tersebut me-
limpah, namun pada sisi lain 
pasar tidak dapat menyerapnya. 
Sementara upaya peningkatan 
kapasitas pasar dengan mendo-
rong perdagangan bebas, pem-
bukaan pasar, regionalisme, 
tidak mendapat hasil signifi kan.

Dalam kasus Indonesia, 

ujarnya lagi, over produksi 
global telah memukul indus-
tri nasional akibat liberalisasi 
perdagangan, penghapusan 
seluruh hambatan atau barrier 
seperti tarif dan proteksi.

“Dalam kasus Indonesia, me-
mang ada fenomena aneh, 
yakni harga barang kebutu-
han hidup pada tingkat global 
menurun, namun di Indone-
sia justru meningkat. Hal ini 
menunjukkan level pengurasan 
ekonomi dan keuangan rakyat 
di Indonesia yang jauh lebih 
dalam dibanding negara atau 
kawasan lain di dunia,” jelas 
Daeng.

Krisis over produksi mengaki-
batkan pertarungan yang sema-
kin keras antara perusahaan 
raksasa dalam merebut pasar. 
Demikian juga pertarungan 
keras negara-negara industri 

untuk merebut wilayah dalam 
menyediakan pasar bagi peru-
sahaan-perusahaan mereka. 

Over produksi, jelas Daeng, 
juga mendorong negara-negara 
industri kembali pada protec-
tionism seperti yang dijalankan 
Cina melalui subsidi mata uang 
dan politik perdagangan lain-
nya, Inggris dengan Brexit dan 
Amerika Serikat dengan buy 
American product dan Eropa 
dengan buy European act. 

Krisis fundamental ked-
ua adalah krisis under-con-
sumption, yakni daya beli ma-
syarakat yang jatuh ke tempat 
paling rendah. Pada tingkat 
global terjadi kemiskinan dan 
ketimpangan luar biasa di ber-
bagai negara. Lebih dari 1,5 
miliar penduduk bumi jatuh 
miskin. Satu miliar di antaranya 
benar-benar kelaparan. (rmol)

KALAU ingin mencari bibit tanaman 
hias, tidak usah bingung. Datang saja 
ke sentra penjualan tanaman hias di 
seputar kawasan Jalan Lingkar Selatan 
(Lingsel), Kota Sukabumi. Sebagian 
masyarakat menyebut jalan ini Jalur.

Sepanjang jalan terlihat deretan lapak 
yang mayoritas diisi oleh beragam jenis 
tanaman hias. Sentra tanaman hias 
bermunculan, seiring pembangunan 
properti hunian yang terus tumbuh. 
Ditambah lagi jumlah kendaraan yang 
semakin banyak, memicu peningkatan 
pencemaran udara. Kondisi itu mem-
buat tidak sedikit orang kembali sadar 
akan pentingnya penghijauan.

Oleh Asep Saepudin, hal itu menjadi 
angin segar bagi keberlangsungan 
bisnisnya, dan menganggap usahanya 
ini cukup menguntungkan. Kepiawai-
annya dalam merawat dan berdagang 
tanaman hias diperoleh dari kelu-
arga. Sejak kecil dirinya sudah belajar 
berjualan bunga di pasar tradisional 

bersama keluarga, dan bisa dibilang 
warisan orang tua.

Lokasinya yang persis berada di 
pinggir jalan, membuat lalu lalang 
kendaraan cukup ramai. Meski begitu, 
ketika Radar Sukabumi menyambangi 
lapaknya, cuaca kemarin (26/9) kebet-
ulan tidak secerah hari-hari biasanya, 
membuat lapaknya sepi pengunjung.

“Saya sudah belasan tahun jualan di 
sini, Alhamdulillah masih bisa bertah-
an dan mengembangkannya,” ujarnya.

Beraneka jenis tanaman hias ia 
tata dengan rapi. Di lapaknya, Asep 
menjual puluhan jenis tanaman hias 
diantaranya pohon pucuk merah, 
cemara,  palem bambu komodoria, 
asoka India hingga anggrek.

Harganya dibanderol beragam 
mulai dari Rp 3 ribu hingga jutaan 
rupiah per pohon, tergantung jenis 
dan ukuran tanaman itu sendiri.

“Tanaman-tanaman ini saya dapat-
kan dari luar kota misalnya Cipanas, 

Bandung dan Bogor,” sahutnya.
Jenis tanaman yang paling murah 

adalah tanaman kecil seperti bunga 
melati, dijual Rp 5 ribu per polibag. 
Sedangkan cemara adalah tana-
man yang paling mahal. Harganya 
berkisar Rp 3 juta - Rp 4 juta bahkan 
bisa lebih, tergantung besar dan kecil 
tanamannya.

Jika penjualannya lagi laris, Asep 
mampu mengantongi omzet rata-rata 

Rp 2 juta/hari. “Ya, tapi tidak setiap 
hari bisa menjual segitu ya. Setiap bu-
lannya, saya bisa menghasilkan pulu-
han juta kalau lagi laku,” paparnya.

Asep menerangkan, saat ini penjua-
lan tanaman hias tengah menurun. 
Biasanya, ia kerap menerima orderan 
dari pemerintah untuk penghijauan. 
“Mayoritas yang banyak memesan 
dari pemerintahan, tapi sekarang 
belum ada pemesanan,” ucapnya. (t)

KEBIJAKAN
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Masakan Mamih Ungu Digemari Artis
SUKABUMI - Menjadi makanan khas 

Kota Sukabumi, Mamih Ungu Resto kian 
digemari masyarakat. Bahkan, baru-baru 
ini, rumah makan  yang beralamat di 
Jalan Brawijaya Nomor 16, Kecamatan 
Gunungpuyuh, Kota Sukabumi ini men-
jadi salah satu resto yang menyediakan 
makanan khusus untuk para artis Tanah 
Air.

“Alhamdulillah, makanan kami bisa 
dirasakan para artis Indonesia yang 

berkunjung ke Kota Sukabumi, saat acara 
Panggung D’Academy menggoyang Suka-
bumi beberapa waktu lalu,” ujar manajer 
Mamih Ungu Resto, Nur Nurhayati ke-
pada Radar Sukabumi, kemarin (26/9).

Ia mengaku, penunjukan restonya itu 
terbilang mendadak. Sebelumnya, se-
jumlah crew dan pimpinan acara Pang-
gung D’Academy sempat melakukan 
survei dan melakukan interview. Setelah 
adanya diskusi yang panjang, akhirnya 

Mamih Ungu Resto terpilih, bahkan di-
berikan kesempatan mengisi salah satu 
segmen acara tersebut.

“Awalnya mereka tau Mamih Ungu 
dari internet, kemudian mereka juga 
melakukan survei ke sejumlah tempat 
lain di Kota Sukabumi. Alhamdulillah 
resto kami yang terpilih,” akunya. 

Tidak hanya itu, raja dangdut Rhoma Ira-
ma pun secara langsung meminta Mamih 
Ungu Resto menjadi menu makanan saat 

dirinya bersama grup Soneta tampil. Selain 
itu, para bintang dangdut muda yang kerap 
mengisi layar kaca, menyempatkan hadir 
ke Mamih Ungu Resto.

“Ya lumayan sibuk sih, tapi kita senang 
bisa kedatangan para artis Tanah 
Air,”sambungnya.

Kedatangan para artis tersebut lanjut 
Nur, membawa dampak positif bagi 
restonya. Hal itu bisa dirasakan dengan 
banyaknya pesanan pasca acara yang 

digelar Sabtu dan Minggu lalu.
“Ada juga orang bule yang sengaja 

berkunjung ke sini untuk mencicipi 
makanan di sini,” imbuhnya.

Kendati demikian, Nur beraharap 
kesuksesannya menjadi makanan khas 
Sukabumi bisa didorong oleh pemerintah 
daerah (pemda), terutama pada sektor 
promosi. “Mudah-mudahan kalau ada 
tamu pemda bisa diarahkan kesini,” 
pungkasnya. (why)

FT:IST

ENAK: Sejumlah artis kondang seperti Irvan Hakim, Ramzi dan Nikita Mirzani mencicipi masakan Mamih Ungu Resto saat acara Panggung D’Academy yang disiarkan salah satu televisi nasional, baru-baru ini. 

Kisah Sukses Pedagang Tanaman Hias Jalur, Kota Sukabumi

Belajar Dagang Sejak Kecil, Asep Raup Untung 
hingga Puluhan Juta Rupiah

FT: BAMBANG/RADAR SUKABUMI

ULET: Asep Saepudin memperlihatkan bunga anggrek di kiosnya Jalan Lingkar Selatan (Lingsel) 
Kota Sukabumi, kemarin (26/9). 

Sudah 12 tahun terakhir ini Asep Saepudin (44), warga Cisaat 
RT 1/2 Desa Talaga, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi 

jualan aneka bunga hias. Usaha tersebut menjadi penopang 
perekonomian utama bagi keluarganya. Berkar keuletannya, kini 
dirinya mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. 

Bagaimana kerjanya? 

BAMBANG SURYANA, Sukabumi

Jonan Hentikan 
Penerbitan Izin 
Pembangunan PLTU

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan me-
mutuskan menghentikan pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
di wilayah Pulau Jawa. Alasannya, saat 
ini jumlah PLTU di Jawa begitu banyak 
namun tak seimbang dengan keberadaan 
sumur gasnya.

Mantan Menteri Perhubungan ini untuk 
sementara waktu menolak pengajuan izin 
pembangunan PLTU.

“Kita bikin supaya di Jawa tidak nambah 
PLTU lagi. Karena populasi PLTU nya pal-
ing banyak. Pulau Jawa luas daratannya 
itu seperti California, tapi PLTU nya pal-
ing banyak,” ujarnya di Hotel JW Marriott, 
Jakarta, kemarin (26/9).

Tidak hanya PLTU, Jonan juga tidak 
akan memberikan izin pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 
dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 
(PLTMG) di mulut sumur. Larangan itu 
dilakukan dalam rangka memberi listrik 
dengan harga murah.

“Kita melarang pembangunan PLTG 
atau PLTMG yang tidak di  wellhead, 
kenapa? Supaya lebih murah.  Tidak 
usah bingung lagi pasang pipa, cari te-
mannya. Nggak usah. Untuk pulau yang 
ada pembangunannya itu kita minta di 
minemouth. Makanya kabel laut Suma-
tera Jawa tetap dijalankan, tapi bukan 
HVDC,” terangnya.

Sementara itu, Dirut PT PLN (Persero) 
Sofyan Basir menjelaskan maksud dari 
pernyataan Jonan. Penolakan pemberian 
izin dalam pembangunan PLTU karena 
hingga 2023 mendatang pembangunan 
itu akan terus dilakukan. Jika diberikan 
izin terus, maka jumlah PLTU ini akan 
semakin masif. Diperkirakan, moratorium 
pembangunan PLTU baru akan dihenti-
kan pada 2025 mendatang. 

“PLTU ini kan jadi terus nih sampai 
2023 nih, kalau RUPTL kan 2019 - 2024. 
Maksud pakJonan sampai 2024 itu gak ada 
lagi tambahan. PPA baru gak ada. Kalau-
pun ada lagi mungkin di tahun periode 
selanjutnya, mungkin di 2025 misalnya,” 
pungkasnya (cr4/JPC)

FT:DOK.JAWAPOS.COM

Ignasius Jonan, Menteri ESDM
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yaan oleh kader Golkar di 
Daerah.  Salah satunya oleh 
kader di wilayah Kabupaten 
Bandung, yang menyatakan 
mosi tridak percaya kepada 
DPP Golkar.

  Ketua DPD Partai Golkar 
Kabupaten Bandung Anan 
Susanto, menyatakan bahwa 
langkah murni dari kader 
Golkar, karena merasa tidak 
mewakili aspirasi kader di 
daerah. Menurut Anang, 
para kader menyatakan bah-
wa jika Dedi Mulyadi tidak 

dicalonkan sebagai Guber-
nur Jabar, maka mengancam 
akan mengundurkan diri 
dari partai Golkar.

 Walaupun SK (surat kepu-
tusan penetapan Cagub Ja-
bar) itu masih bisa dikatakan 
bodong, kita tetap sangat 
kecewa dengan hal itu. Kami 
PK dan PD se-Kabupaten 
Bandung tetap mengingin-
kan bahwa calon gubernur 
dari Partai Golkar itu hanya 
kang Dedi Mulyadi, tidak 
ada calon lain,” jelas Anang, 
Senin (25/9).

  Anang menjelaskan,  jika 

DPP Partai Golkar tidak me-
netapkan kang Dedi sebagai 
calon Gubernur Jabar, kami 
siap mundur dari keanggo-
taan. Dia pun membantah 
jika pengembalian KTA para 
kader partai ini ditumpangi 
paksaan dari pihak lain. 
Pengembalian KTA ini ber-
dasarkan atas kekecewaan 
para kader beredarnya surat 
bodong tersebut di media 
sosial. DPP harus segera me-
netapkan bahwa Kang Dedi 
ini merupakan satu-satunya 
calon gubernur dari Partai 
Golkar,” pungkasnya. (gus)

Kecewa, Kader Golkar Bandung 
Mengundurkan Diri

dasarkan perhitungan DP4 
(Daftar Penduduk Potensial 
Pemilih Pemilu), jumlah ca-
lon pemilih saat ini menca-
pai 31.780.000 jiwa. Namun, 
menjelang Pilkada 2018, 
kemungkinan besar jumlah 
itu akan bertambah. “Ke-
napa bertambah, kan nanti 
ada yang menginjak dewasa, 
atau mungkin juga nanti ada 
anggota Polri dan TNI yang 
pensiun,” ucap Abas saat 
ditemui di Gedung DPRD 
Jabar, Jalan Diponogoro, 

Kota Bandung, pada Senin 
(25/9) kemarin.

  Abas mengaku, saat ini pi-
haknya terus berkoordinasi 
dengan KPU dan Bawaslu 
untuk mengvalidasi data 
penduduk hingga meng-
hasilkan Daftar Pemilih 
Tetap. Perekaman e-KTP 
juga terus dilakukan. “Kami 
juga melakukan sistem jem-
put bola, jadi perekaman 
bisa lebih cepat,” imbuh-
nya.  Abas tidak menampik 
masih banyak warga Jabar 
yang belum mendapatkan 
KTP bahkan melakukan 

perekaman. Akan tetapi, 
jika pada waktunya masih 
ditemukan warga belum 
memiliki KTP sehingga ti-
dak memiliki surat suara, 
alternatifnya adalah dengan 
surat keterangan (suket). 
“Bagusnya sudah memiliki 
KTP semuanya. Misalnya, 
ada warga yang baru meng-
injak usia dewasa (memiliki 
hak pilih) kemudian ketika 
hari pencoblosan belum 
sempat buat KTP karena 
prosesnya kan lama. Jadi 
kami dengan Suket dulu,” 
pungkasnya. (arh)

Jumlah Pemilih Jabar 
Diprediksi Capai 32 Juta

paska beredarnya surat re-
komendasi bodong yang 
mencalonkan selain Dedi 
Mulyadi. “Jelas suara Golkar 
suara rakyat bukan suara elit 
jangan sampai Golkar terga-
dai oleh politik transaksional 
karena Golkar milik rakyat,” 
tuturnya.

  Bahkan para kader Golkar 
Se Jabar pun mengancam 
akan menduduki DPP Gol-
kar apabila tuntutan mereka 
tidak dipenuhi. “Apabila 
tidak didengar kita akan du-
duki DPP, karena tuntutan 
kita jelas kita mendukung 
seseorang yang memang asli 
kader bukan kader oplosan,” 
tegasnya.

  Reaksi para kader Golkar 
se-Jabar itu bagian kekece-
waan para kader terhadap 
DPP yang sampai hari ini 
tidak mengeluarkan surat 
rekomendasi untuk Dedi 
Mulyadi ditambah dengan 
beredarnya surat rekomen-
dasi bodong. Diketahui aksi 
pun dilakukan di seluruh 
DPD se-Jawa Barat dianta-
ranya pengibaran bendera 
setengah tiang di seluruh 
kantor DPD hingga pengem-
balian KTA oleh kader Gol-
kar Kabupaten Bandung. 

 S ementara,  menur ut 
Fungsionaris DPD Golkar 
Kabupaten Bandung Da-
dang Supriyatna, menjelas-
kan bahwa soal SK Bodong 

mengenai Cagub Jabar, se-
harusnya DPP melihat kerja 
keras kader dibawah teru-
tama di daerah yang men-
jadi lumbung suara Golkar. 
“Intinya mekanisme pen-
calonan Gubernur sudah 
diputuskan dan satu nama 
muncul melalui tahapan 
pleno musda yang sesuai 
AD dan ART, sekarang mun-
cul SK dengan nama lain 
berarti DPP mengorbankan 
kader juga didaerah,” jelas 
Dadang ditemui di DPRD 

Jabar, Selasa (26/9). Dadang 
menambahkan, bahwa aksi 
mengumpulkan KTA di DPD 
Golkar Kabupaten Bandung 
kemarin bentuk reaksi kader 
yang merasa perjuangan 
untuk memenangkan Gol-
kar diabaikan. “Ini reaksi 
kader, dan harus dilihat utuh 
bukan hanya soal Pilgub. 
Tapi lumbung suara Golkar,” 
jelasnya.

  DPP seharusnya jangan 
mengambangkan isi SK yang 
diduga Bodong tersebut. 

“Harus dijelaskan clear, se-
perti apa dan bagaimana,” 
terangnya.Dadang menam-
bahkan, jika kondisi ini dibi-
arkan terus menerus. Dikha-
watirkan akan mengganggu 
partai di daerah hingga Pileg 
2019 mendatang. “Seharus-
nya dipikirkan akan adanya 
Pileg, bahkan Pilpres juga. 
Dan langkah kader akan ter-
henti jika ada sikap sepihak 
dari DPP tanpa melibatkan 
kader daerah,” pungkasnya. 
(jar/nif)

Kader Jabar Tolak Golkar Direntalkan

-kandidat yang sudah ada dan 
ini mengkhawatirkan kalau 
ternyata yang terpilih di luar 
harapan yang dibutuhkan 
masyarakat jabar,” ungkap 
ketua DPD Gerindra Jabar, 
Mulyadi kepada wartawan, 
pada Senin(26/9). 

Dalam waktu dekat, lanjut 
dia, pihaknya akan mencoba 
mengatur pertemuan antar 
badan pemenangan pilkada 
masing-masing partai. 

Mereka akan diundang ke 

kantor DPD Gerindra Jabar. 
“Insya Allah awal Oktober,” 
katanya.

  Sampai sejauh ini, lanjut 
Mulyadi, partainya belum 
mengajak Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) ke lingkaran ko-
alisi baru bersama Demokrat, 
PPP dan PAN. Ia berharap PKS 
proaktif melakukan terobosan 
strategis politik karena semua 
demi kepentingan masyarakat 
Jawa Barat. 

“Kalau misalnya memung-
kin PKS bergabung, Gerindra 
dan poros baru dengan senang 

hati,” tegasnya.
Sedangkan komunikasi de-

ngan parpol non-parlemen 
atau partai yang tak memiliki 
kursi di DPRD Jabar, sejauh ini 
sudah cukup intens dilakukan. 

Parpol non-parlemen yang 
digandeng tersebut antara 
lain PKPI dan Partai Idaman. 
“Kalau dengan Perindo saya 
justru sudah ketemu dengan 
Pak Hary Tanoe langsung un-
tuk nanti kemudian bisa kerja-
sama, bagaimana pemimpin 
jabar ke depan,” katanya. (atp/
pojokbandung)

Gerindra Akan Undang 
Partai Poros Baru

panwscam harus menye-
rahkan surat keterangan 
bebas Narkoba,” ujar Ketua 
Panwaslu Kota Sukabumi, 
Muhammad Aminnudin 
saat dihubungi koran ini, 
kemarin (26/9).

 Tentunya, dengan adanya 
tes urin itu kata Aminnudin 
akan berdampak kepada 
kinerja sebagai anggota Pan-
was. Apalagi inikan meru-
pakan lembaga pemerintah 
yang harus menjunjung 
tinggi intergitas. “Makanya 

kita tekankan untuk tes urin 
agar terbebas dari Narkoba,” 
ujarnya.

 Dalam perekrutan Panwas 
ditingkat kecamatan ini, 
Amin menegaskan tidak 
akan terjadi kecurangan da-
lam hal titip meninip untuk 
menjadi anggota Panwas. 
Dirinya akan menjalankan 
tugas sesuai dengan me-
kanisme pola rekrutmen 
aturan yang berlaku. “Saya 
menjamin semuanya ini se-
suai dengan ketentuan yang 
berlaku,” jelasnya.

 Sementara itu, untuk ca-

lon Panwascam yang sudah 
terdaftar ke sekertariat Pan-
waslu baru mencapai sekitar 
24 orang. Bagi masyarakat 
yang akan mendaftar masih 
terbuka, karena penutupan 
pendaftaran sampai dengan 
30 September. “Pendaftar itu 
harus sesuai dengan domisi-
li bersangkutan. Tidak bisa 
masyarakat yang berdomisili 
di Kecamatan Cikole menja-
di anggota Panwas di Keca-
matan Citamiang,” ujarnya.

 Nantinya setiap kecamatan 
akan dipilih sebanyak enam 
orang terbaik tapi yang terpi-

lih hanya tiga orang, sisanya 
sebagai cadangan saja. “Tiga 
orang sisanya lagi cadangan, 
jika ada anggota panwas 
yang di PAW (pergantian 
antar waktu) cadangan itu 
disiapkan untuk pengganti-
nya,” jelasnya.

 Sistem rekrutmen Pan-
wascam itu sama halnya 
dengan Panwaslu. Ada tiga 
tahapan yang dilalui dianta-
ranya, seleksi administrasi, 
tes tertulis dan terakhir tes 
wawancara. “Setiap tahapan 
itu menggunakan sistem 
gugur,” pungkasnya. (bal)

Calon Panwascam Wajib Bebas Narkoba

rakan yang dilakukan oleh 
dirinya sudah berjalan di 
masyarakat, di beberapa 
kelurahan dan kecamatan 
gencar lakukan sosialisa-
si. “Pergerakan terus dila-
kukan, tinggal minta doa 
dan restu masyarakat saja,” 
ungkapnya.Diungkapkan 
Fahmi, saat sudah banyak 

terbentuk relawan maupun 
simpatisan dimasyarakat 
yang ingin menjadikan di-
rinya sebagai Walikota Su-
kabumi. Hal itu menjadi 
modal dirinya untuk terus 
maju membangun Kota Su-
kabumi. “Terbentuknya itu, 
menguatkan semangat saya 
untuk membangun Sukabu-
mi menjadi lebih baik dan 
menyakinkan partai juga,” 

ujarnya.Mengenai Surat Ke-
putusan dari DPP PKS, Fahmi 
mengakui belum ada surat 
itu. Namun dirinya menya-
kini bahwa Surat Keputusan 
itu akan berlabuh kepada 
dirinya. “SK dari DPP itu nanti 
akan diberikan secara seren-
tak oleh DPP PKS,” katanya. 
Saat ini Fahmi tidak akan 
memikirkan dulu SK dari 
DPP, karena yang berwenang 

untuk menunjuk dirinya maju 
di Pilwalkot itu merupakan 
keputusan partai. 

Sebagai kader tentunya 
mempunyai niat ingin mem-
besarkan partai dengan ikut 
maju di Pilwalkot. “SK itu 
urusannya partai, saya mah 
bekerja saja untuk masyarakat 
Kota Sukabumi, yakibn partai 
juga akan melihat,”pungkas-
nya. (bal)

Fahmi: Mau F1 atau F2 Siap

Dedi Mulyadi: 
Mahar Golkar 

Rp10 Miliar
BANDUNG- Ketua Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) 
Partai Golkar Jabar Dedi 
Mulyadi menyatakan diri-
nya beberapa kali ditelpon 
seorang tokoh yang dekat 
dengan DPP Partai Golkar 
dimintai uang Rp10 miliar. 
Uang tersebut, disebutnya, 
sebagai mahar mengeluar-
kan surat rekomendasi pe-
nunjukkan dirinya sebagai 
bakal calon Gubernur Jawa 
Barat 2018.

  Hal tersebut disampaikan 
Dedi dalam orasinya di de-
pan ratusan kader Golkar. 
Hal tersebut disampaikan-
nya sebagai bentuk keke-
salan terkait munculnya SK 
pengusungan Ridwan Ka-

mil-Daniel Muttaqin sebagai 
pasangan Cagub-Cawagub 
Jabar 2018 oleh DPP par-
tai Golkar. “Kita menapaki 
proses konsolidasi politik, 
rapat di DPP kita ikuti. Dari 
pertama sampai diputuskan 
(rekomendasi) 1 Agustus 
2017. Habis itu hilang,” ung-
kap Dedi di kantor DPD 
Golkar Jabar, Jalan Masku-
mambang, Kota Bandung, 
Selasa (26/9).

   Awalnya Dedi mengaku 
bersabar atas permintaan 
uang tersebut, tetapi tetap 
merasa gelisah karena begi-
tu kerapnya telepon bernada 
serupa. 

“Pak Dedi siap kan? Kalau 
enggak tidak akan keluar re-

komendasinya,” ucap Dedi, 
menirukan permintaan ma-
har tersebut. 

“Dengan tegas dia katakan, 
kalau anda tidak kasih 10 mi-
liar, jangan menyesal Anda 
tidak dapatkan apa-apa. 
Saya katakan tidak apa-apa, 
besok saya tidak jadi apa-
-apa juga enggak apa-apa,” 
sambung Dedi.

  Di tengah permintaan 
itu, Dedi menegaskan orang 
yang meminta mahar itu bu-
kanlah kader Partai Golkar.  
Orang tersebut, hanyalah 
seorang tokoh masyarakat 
dari daerah Bogor, yang me-
rasa dekat dengan pengurus 
pusat Partai Golkar. (atp/
pojokbandung)

Jelang Pilkada, Polda Jabar Pelototi Medsos 
BANDUNG-- Kapolda Ja-

bar, Pangdam III Siliwangi, 
Ketua KPU Jabar beserta 
tokoh masyarakat melaku-
kan pertemuan di Bandung, 
pada Selasa (26/9), pagi. 
Beragam hal dibahas dalam 
pertemuan ini, terutama 
menyangkut Pilkada Seren-
tak 2018. “Pilkada sudah 
di ambang pintu. 8 Januari 
2018 mulai pendaftaran 
pasangan calon. Maka suhu 
politik pasti akan mening-
kat,” ungkap Kapolda Jabar 
Irjen Pol Agung Budi Mar-
yoto, usai pertemuan.

  Dikatakan, masyarakat 
akan menentukan sikap 
politiknya sendiri-sendiri. 

Namun menurutnya hal 
yang harus disadari, semua 
elemen masyarakat harus 
tetap guyub, rukun, dan 
bersinergi karena semua 
mempunyai hak politik. 
“Kita tetap beraktivitas, ja-
ngan sampai ada hal tidak 
diinginkan yang membuat 
Jabar tidak kondusif, persa-
tuan harus dijaga,” tegasnya.

  Dikatakan, semakin ba-
nyak orang, maka semakin 
banyak permasalahan, apa-
lagi jumlah pemilih di Jawa 
Barat mencapai puluhan 
juta orang. “Dengan istri saja 
ada masalah. Namun kita 
sebagai masyarakat agamis 
dan santun, harus ditunjuk-

an,” imabunya.
  Dalam menjaga kondu-

sivitas, lanjut dia, pihaknya 
bergandengan dengan jajar-
an TNI, sesuai aturan yang 
telah ditentukan. Polri, TNI, 
beserta unsur masyarakat 
bersama-sama mendeteksi 
potensi kerawanan sebagai 
langkah antisipasi. “Pilkada 
Jakarta ada isu berkaitan 
dengan agama. Namun saya 
yakin di Jabar sangat agamis, 
saya yakin masyarakat san-
tun terhindar godaan seperti 
itu,” katanya.Ia juga memin-
ta masyarakat harus bijak 
menggunakan media sosial, 
jangan terjebak pelontaran 
status berbau provokasi atau 

hoax. Semua informasi yang 
didapat harus dikroscek 
terlebih dahulu sebelum dis-
hare ke orang lain. “Paling 
tidak kroscek dulu, kalau 
betul silahkan saja share.  
Kalau ada indikansi fi tnah 
dan share bisa terkena UU 
ITE. Kita sudah punya pe-
mantau, Cyber Patrol, kita 
akan awasi terus,” tegasnya.

  Menyambung Kapolda, 
Pangdam III Siliwangi,  May-
jen TNI Muhammad Herin-
dra mengimbau masyarakat 
jangan mau diadu domba, 
apalagi konfl ik fi sik. “Mari 
jaga keamanan bersama de-
ngan kompak,” tegas Pang-
dam. (atp/pojokbandung)

DPP Golkar Minta Papah Setnov 
Tunjuk Plt Ketum

JAKARTA - Pengurus DPP 
Partai Golkar meminta kese-
diaan Setya Novanto (SN) me-
nunjuk pelaksana tugas (Plt) 
ketua umum. Hal ini meru-
pakan keputusan rapat pleno 
harian DPP partai berlambang 
beringin rindang pada Senin 
(25/9). Koordinator Bidang 
Kepartaian Partai Golkar Ka-
har Muzakir menyampaikan 
keputusan itu diambil sebagai 
bagian dari kajian elektabilitas 
Partai Golkar yang mengalami 
penurunan.

  Usulan agar Novanto me-
nunjuk Plt ketum ini akan 
disampaikan langsung oleh 
Sekretaris Jenderal DPP Gol-
kar Idrus Marham dan Ketua 
Harian Nurdin Halid, kepada 
Novanto yang tengah terba-
ring di RS Siloam. “Bunyinya 
itu meminta kesediaan beliau 

(SN) menunjuk pelaksana tu-
gas, kalau nggak salah ya. Saya 
kan nggak dapat tugasnya, ha-
nya dibacakan (kemarin usai 
pleno),” ujar Kahar di Kom-
pleks Parlemen Jakarta, pada 
Selasa (26/9). Diakui Kahar, 
keputusan pleno harian terse-
but dibahas cukup alot. Sebab, 
ada perbedaan pandangan di 
kalangan pengurus DPP yang 
hadir kemarin. Apalagi, hasil 
survei Tim Kajian Elektabilitas 
Golkar menunjukkan penu-
runan elektabilitas partai, sa-
lah satunya disebabkan kasus 
korupsi e-KTP yang menjerat 
Novanto selaku ketum. Bah-
kan dalam menyikapi hasil 
tim kajian tersebut, ada pe-
serta rapat yang memberikan 
usulan ekstrim. “Yang saya 
ingat betul itu intinya kira-kira 
ada penurunan elektabilitas, 

faktor penyebabnya karena 
tersandera kasus eKTP. Oleh 
karna itu mereka berharap Pak 
Novanto mengundurkan diri,” 
jelas mantan ketua Banggar 
DPR ini. Namun keputus-
an yang terakhir ditetapkan 
adalah mengusulkan supaya 
Novanto cukup menunjuk Plt. 
Disampaikan Kahar, apa pun 
jawaban ketumnya akan di-
dengarkan dalam rapat pleno 
pada Kamis (28/9). Termasuk 
membahas permintaan peng-
unduran diri suami Deisti 
Astriani Tagor tersebut. Soal 
apakah Novanto akan me-
nunjuk Plt atau tidak, Kahar 
menyatakan itu kewenangan 
ketum. “Kan kewenangan Pak 
Novanto, kalaupun dia bilang 
saya gak mau menununjuk plt, 
kewenangan dia juga,” pung-
kas Kahar. (fat/jpnn)

Fahri Minta PKS Tak Sungkan Gabung 
Pansus Angket KPK

JAKARTA - Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) Fahri Hamzah me-
nyindir sikap Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
yang berputar-putar ihwal 
Panitia Khusus Hak Angket 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (Pansus Angket KPK). 
Politikus Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) itu justru 
mempersilakan fraksinya 
untuk bergabung dengan 
Pansus Angket KPK yang 
masa kerjanya telah diper-
panjang. “Silakan, PKS kalau 
mau masuk besok bagus, 
kalau mau masuk. Jangan 
seperti ini, muter-muter,” 
katanya usai memimpin 
paripurna DPR yang salah 
satunya  pengambilan ke-
putusan menolak atau tidak 
laporan hasil kerja Pansus 

Hak Angket KPK, Selasa 
(26/9) di gedung parlemen, 
Jakarta.

   Seperti diketahui, PKS 
menolak langkah DPR mem-
bentuk Pansus Angket KPK. 
Karena itu, PKS juga tak me-
nempatkan kadernya untuk 
duduk di pansus pimpinan 
Agun Gunandjar itu. Fahri 
mengingatkan PKS untuk 
mengingat peristiwa ketika 
partai pimpinan Sohibul 
Iman itu dicak-acak KPK 
jelang Pemilu 2014. Kala itu, 
KPK mendatangi kantor DPP 
PKS untuk menangkap Luth-
fi  Hasan Ishaaq terkait kasus 
suap kuota impor daging 
sapi. “Sampai hari ini tidak 
ada satu pun pejabat yang 
mengeluarkan izin impor 
(pejabat Kementan, red) 
menjadi tersangka. Ini ka-

rangan semua orang-orang 
itu,” katanya.Karena itu Fahri 
mengingatkan pimpinan 
PKS sekarang ini perlu men-
dengar apa yang terjadi. 
Dia menegaskan, jangan 
terbiasa membohongi hati 
nurani. “Kami tahu bagai-

mana marahknya kader. 
Sekarang saya tanya berapa 
perak kerugian negara? Ka-
lau ada saya bayar kerugian 
itu beribu-ribu kali lipat,” 
kata politikus PKS asal Nusa 
Tenggara Barat itu.(boy/
jpnn) 

FOTO: DOKUMEN JPNN.COM

KOMUNIKASI: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini 
(berpeci) bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
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& Caringin Lounge .Waterbom. 
Taman Rekreasi . Outbound . Pernikahan

ALALAMATMATMAT :: JLJ ESESELABLABLABIINTIN NAANANA KMKMKM 7 KSUKUKAABUABUMM

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

Fahmi: 
Mau 

F1 atau F2 
Siap 

Tergantung 
Keinginan 

Masyarakat 
SUKABUMI-- Meski pelu-

ang mufakat jilid II sangat 
tipis terjadi, namun jika ada 
dorongan masyarakat tidak 
ada kata yang tak mungkin. 
Dengan situasi itu, tak mem-
buat Bakal Calon (balon) 
wakil walikota achmad Fah-
mi pusing. Menurutnya 
jika ada dorongan 
dari masyarakat un-
tuk terjadi seperti 
itu dirinya menga-
ku siap-siap saja. 
Bahkan dirinya se-
cara tegas, jika ada 
dorongan masyarakat 
untuk maju 
k e m -

bali sebagai F2 (wakil wali-
kota red) bersangding de-
ngan Pertahana Walikota 
Sukabumi M Muraz tidak 
apa-apa asal masyarakat 
menyambut baik. Kalaupun, 
masyarakat ada yang men-
dukung untuk F1 (walikota 
red) dirinya juga tambah 
siap dengan amanah itu.  
“Jika dorongan dari masya-
rakat seperti itu, saya mah 
siap-siap saja. Kalaupun ma-

syarakat menghendaki 
seperti itu siap saja, 

gak masalah,” ujar 
Achmad Fahmi 
usai menghadiri 
acara launcing 

p aja k  o n l i n e 
di Gedung Ju-

ang 45, kemarin 
(26/9).
  Saat ini perge-

Balon Pertahana Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

PENDAFTARAN: Sejumlah calon anggota Panwascam sedang melakukan pendaftaran di Sekertariat Panwaslu Kota Sukabumi di Jalan Sriwidari, 
kemarin.

Calon Panwascam Wajib Bebas Narkoba
SUKABUMI-- Panitia 

Pengawas Pemilu (Panwas-
lu) Kota Sukabumi sudah 
mulai menerima pendaf-

taran untuk Calon peng-
awas pemilu kecamatan 
(Panwascam). Salah satu 
syarat menjadi Panwas-

cam tidak boleh terindi-
kasi pengguna Narkoba 
dan sejenisnya. Untuk itu, 
setiap calon anggota yang 

mendaftar harus melam-
pirkan surat keterangan 
bebas Narkoba dari lemba-
ga yang berwenang.”Sesuai 

arahan dari Bawaslu Pro-
vinsi Jawa Barat, pendaftar 

Jumlah Pemilih Jabar 
Diprediksi Capai 32 Juta

BANDUNG – Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat 
memprediksi jumlah calon pemilih Pilkada 
Jabar mencapai 32 juta jiwa. Kepala Disdukcapil 
Provinsi Jabar, Abas Basari menjelaskan, ber-

Kecewa, Kader 
Golkar Bandung 

Mengundurkan Diri
BANDUNG-- Polemik beredarnya SK pencalon-

an Gubernur oleh DPP Golkar yang menunjuk 
Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syafi udin, 
berdampak kepada ketidakpercayaan oleh kader 

Kader Jabar Tolak Golkar Direntalkan 
BANDUNG-- Ribuan Kader 

Partai Golkar se-Jawa Barat 
datangi Kantor DPD I Golkar 
Jawa Barat di Jalan Masku-
mambang, Bandung, pada 
Selasa (26/9).  Kedatangan 
ribuan kader beringin itu me-
nuntut DPP Golkar segera me-
ngeluarkan surat rekomendasi 
untuk Dedi Mulyadi sesuai 
Rapimda Partai Golkar pada 
April 2017 lalu di Karawang. 
“Kita minta agar DPP segera 
keluarkan surat rekomendasi 
karena Dedi Mulyadi diusung 
sesuai mekanisme partai,” 
ungkap Doni salah satu pengu-
rus Partai Golkar Kabupaten 
Bandung.

  Selain itu para kader me-
nuntut agar DPP tidak mela-
kukan politik transaksional 
karena tidak sesuai dengan 
marwah Partai Golkar. Yang 
dimana indikasi itu mun-

Gerindra 
Akan 
Undang 
Partai Poros 
Baru

BANDUNG-- Dalam waktu dekat 
Partai Gerindra Jabar akan menin-
daklanjuti kerjasama politik dengan 
Partai demokrat dan Partai Amanat 
Nasional (PAN). Hanya saja, ker-
jasama dengan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) akan berlanjut 
jika konstalasinya memungkinkan. 
“Kalau memungkinkan dengan PPP, 
juga membahas parameter-parame-
ter terkait calon gubernur seperti 
apa yang dibutuhkan masyarakat 
Jabar, sehingga kita tidak terjebak 
ataupun tidak hanya memikirkan 

FOTO: RMOL

PROTES: Sejumlah kader Partai Golkar se-Jawa Barat datangi Kantor 
DPD I Golkar Jawa Barat di Jalan Maskumambang, Bandung, pada Selasa 
(26/9).  Kedatangan ribuan kader beringin itu menuntut DPP Golkar segera 
mengeluarkan surat rekomendasi untuk Dedi Mulyadi sesuai Rapinda
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Ini Dia Ciri-Ciri 

Jaman sekarang, siapa sih yang gak pernah 
denger kata “Millennials”? Yap! Betul sekali, 
itu adalah istilah yang seringkali digunakan 

oleh para peneliti sosial. Millennials ini sebenarnya 
adalah sebutan lain untuk Generasi Y, yaitu mereka 
yang kelahirannya dari tahun 1980-an hingga 
awal 2000an. Kalau browsing mengenai Millennials 
di internet, informasi yang keluar rata-rata mengenai 
ciri khas yang sangat melekat di Millennials ini. 
Pertama, di dalam dunia pekerjaan para Millennials 
dapat bekerja secara efektif, namun terkadang 
karena mereka selalu ingin berkembang, jadi 
mereka cenderung mencari perusahaan yang 
bisa memenuhi kebutuhan pengembangan diri 
mereka. Kedua, Millennials ini gak suka baca secara 
konvensional, generasi  ini lebih suka melihat 
suatu gambar. Apalagi jika gambar tersebut menarik 
dan berwarna. Selanjutnya, karena Millennials ini 
tumbuh besar di era digital, mereka lebih prefer 
smartphone dibandingkan TV. Menurut mereka, 
smartphone itu dapat mempermudah pekerjaan 
dan kebutuhan mereka. Gak cuma smartphone, 
sebagian besar dari Millennials ini juga punya 
akun sosial media, dimana mereka bisa mencari 
dan membagikan informasi buat social circle-nya. 

Makanya, bagi sebagian besar dari mereka, kuota 
internet itu penting, kalau gak ada kuota bisa-bisa 
jadi Kebelet Online! 

Buat yang kebelet online, ituloh kondisi dimana 
pengen terus terconnect dengan internet tapi ga 
ada kuota, AXIS punya jawabannya! Mending 
buruan beli Voucher AIGO, paket internet dalam 
voucher dengan penawaran spesial dari AXIS 
yang bisa kamu dapatkan setiap hari. Cara belinya 
juga gampang banget! Kamu tinggal datang ke 
Toko Pulsa dan beli voucher AIGO disana, gak 
perlu nunggu hari tertentu buat dapetin paket 
spesialnya. Buat aktifin paketnya juga gak susah 
lho! Gosok aja bagian kode voucher, lalu scan kode 
voucher lewat aplikasi AXISnet melalui menu Scan 
AIGO atau kamu juga bisa aktifin lewat UMB di 
*838*16 digit kode voucher#. Internetan makin 
seru, karena kamu sudah sedia Voucher AIGO, 
jadi bisa online kapan aja.

Gak usah tunggu lama-lama lagi! Buruan datengin 
Toko Pulsa, langsung tanyain Voucher AIGO ke 
Mas Ganteng dan Mba Cantik disana! Kalau 
udah punya AIGO, gakperlu khawatir lagi bakalan 
Kebelet Online. Untuk info selengkapnya kunjungi 
www.axisnet.id/aigo

Generasi 
Millennials!

Kadisdik Ngaku 
Mengundurkan Diri

Soal Sengketa Lahan di Jalan Veteran

FOTO  : DENDI/RADARSUKABUMI

JADI SAKSI: Kepala Dinas P dan K Kota Sukabumi, Dudi Fathul Jawad, saat diperiksa majelis hakim di Pengadilan Kota Sukabumi, jalan Bhayangkara, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, kemarin (25/9).

SUKABUMI -Sidang kasus dugaan 
penyerobotan lahan  tanah yang terle-
tak di wilayah laHan Veteran I No 36, 
Kelurahan Gunungparang, Kecamtan 

Cikole kembali bergulir. Kali ini, Ke-
pala Dinas Pendidikan dan Kebuday-
aan (P dan K) Kota Sukabumi, Dudi 
Fathul Jawad dimintai keterangan 

bersama empat orang saksi lainnya di 
hadapan Majelis Hakim di Pengadilan 
Kota Sukabumi, Jalan Bhayangkara, 
Kecamatan Gunungpuyuh, Selasa 

(26/9). Eampat saksi lainnya lagi yakni,  
Betha Sule, Usman Pirdaus, Sulistian-
ingsih dan Ii Maria. 

Ketika Hijrah Dilakukan Pemuda Bertato

Dari Gambar Naga 
Sampai Kelinci Pun Dihapus

Tato menjadi salah 
satu penghalang atau 
sanksi dalam melak-

sanakan ibadah wajib. 
Terutama saat akan 

melaksanakan rutinitas 
ibadah salat sehari-

hari. Kendati masalah 
ini masih kontek 

perdebatan. 

Dasep Suryana 
Sukabumi

WAJAH sumeringah, ter-
gambar dalam antrian pulu-
han kaulama muda di siang 
itu, kira-kira pukul 13.00 WIB. 
Sesekali, wajah tegangpun 
terlihat di raut wajah mereka. 
Postur dan wajah kaula muda 
yang mengikuti program 
hapus tato geratis bersama 

komunitas Punk Muslim, 
Gema Pertiwi, Gema Ke-
adilan, Ngaos Odoj serta 
Dompet Peduli Umat Daarut 
Tauhiid bertemakan “Yuk 
Saling Support Untuk Hijrah”. 

hapus tato itu berlangsung di 
Aula Gedung Widaria Ken-
cana (GWK) atau Gembok 
Cinta di Jalan Lingkar Selatan 
(Jalur) Kota Sukabumi.

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

SUPORT: Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat menyaksikan 
penghapusan tato dalam program hijrah hapus tata geratis di Aula Gedung 
Widaria Kencana (GWK) atau Gembok Cinta di Jalan Lingkar Selatan (Jalur) 
Kota Sukabumi, Sabtu (23/9).

BPBD Minta Dana Kekeringan 
SUKABUMI  -  Kendati 

musim hujan sudah mulai 
mengguyur, namun Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Suka-
bumi tetap berharap adanya 
kucurang anggaran untuk 
penanggulangan bencana 

kekeringan. Bahkan, BPBD 
mengaku dibayang-bayangi 
ketakutan untuk penanga-
nan bencana kekeringan 
jika terjadi di wilayah Kota 
Sukabumi. Pasalnya, lemba-
ga yang mengurusi bencana 
itu, saat ini mengaku tak 

memiliki anggaran untuk 
menanggulanginya. Ter-
lebih, bencan kekeringan 
saat ini tengah merongrong 
wilayah pertanian di Kota 
Sukabumi yang luasnya 
sekitar 1.482 hektare. 

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

PANTAU: Ketua BPBD Kota Sukabumi, Hanafie Zain saat memantau kondisi irigasi yang jebol di Kampung Sriwidari 
Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Suakbumi beberapa waktu lalu.

Sukabumi 
Darurat Agraria

SUKABUMI -Ekspansi pembangunan 
dan industrialisasi yang terjadi di Suka-
bumi, telah menyisakan problematika 
kehidupan bagi masyarakat, dengan ban-
yaknya peralihan lahan produktif menjadi 
bangunan dan lain sebagainya menjadi 
masalah yang perlu diselsaikan. Padahal 
secara cultural masyarakat, Kota maupun 
Kabupaten Sukabumi merupakan masyara-
kat yang bertumpu pada sektor pertanian. 
Bahkan, hal ini menjadi ciri dari masyarakat 
pedesaan. 

 Hal demikian, disampaikan Ketua Ger-
akan Mahasiswa Nasional Indonesia 
(GMNI) Sukabumi, Dewek Sapta Anugrah. 
Menurutnya, kondisi saat ini perlu kiranya 
pemerintah daerah maupun pusat selaku 
pemegang kebijakan dapat berpikir akan 
massa depan mengenai tata kelola pengen-
dalian pembangunan dan jaminan keterse-
diaan pangan di massa yang akan datang. 

 “Sehingga hal-hal yang tidak diharapkan 
mampu di persiapkan sejak dini,” jelas 
Dewek kepada Radar Sukabumi.

 Labih lanjut Dewek menjelaskan, ber-
dasarkan dari data nasional pada 2015, 
bahwa konfl ik agraria terdiri dari 231 kasus 
konfl ik antara rakyat petani dengan pen-
guasa dan korporasi dengan luasan tanah 
konfl ik agraria sebesar 770.341 hekatare. 
Hal tersebut, telah meliputi dari berbagai 
sektor mulai dari alih fungsi lahan, pertam-
bangan, dan proyek infrastruktur.

 Hal itu juga berkaitan dengan banyaknya 
korban kekerasan yang mencapai di angka 
194 orang dan tiga orang korban jiwa serta  
kriminalisasi petani sebanyak 65 orang 
dan korban penggusuran sekitar 2700 Ke-
pala Keluarga (KK) yang meliputi seluruh 
wilayah Indonesia. 

 “Data tersebut, kami dapatkan dari DPP 
Serikat Petani Indonesia pada 2015 lalu. 
Apabila melihat pada 2016 dan 2017 ini, saya 
meyakini bahwa akan terjadi peningkatan 
grafi k dari konfl ik-konfl ik agraria, salah satu-
nya di daerah Sukabumi,” bebernya.
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Stamina dan Vitalitasnya Meningkat
Sejak Sering Masuk Anginnya Minggat

Lelaki 32 tahun bernama Deny Kusdinar ini sering masuk angin, dan tak kuat 
dengan AC. Bukan itu saja, ayah satu anak ini pun sering mimisan. Sejak kapan? 
Menurutnya, 2012 lalu. Dengan berbagai keluhan itu, terganggukah ayah satu 
anak ini? Pastinya. Lalu, diatasi ke dokterkah? Tidak. Atau ke Mantri Kesehatankah? 
Tidak juga. Puskesmas barangkali? Tidak. Pijak atau obat warung mungkin? Tidak 
keduanya. Lho, kok, tak diatasi? Kan, terganggu? Awalnya, mungkin, wiraswastawan 
yang bergerak dibidang penjualan obat ini tak begitu menganggap karena kalau 
didiami saja sembuh sendiri, tapi dalam beberapa bulan terakhir menjadi semakin 
parah, sehingga perlu diobati. Sejak kapan? Menurutnya, sekitar enam bulan 
lalu. Dengan apa? “Saya minum MADU BIMA 99,” jelasnya di tengah pertemuan 
20 Februari 2017 lalu.  Tahu dari mana? “Baca iklan di koran. Saya meminumnya 
sehari sekali dicampur dengan telor bebek hingga sekarang,” jelasnya lagi. Dan 

apa manfaat yang diperolehnya dari madu hitam itu? “Jadi jarang masuk angin dan mimisan lagi. Stamina 
meningkat. Vitalitas pun begitu. Libido jadi naik, dan tahan lama,” ungkap warga Perumahan Bumi Resik 
Indah, Jalan Puspa Asri Blok A 11 No. 17, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ini.

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

Saat ini berbagai madu pahit dengan berbagai merek telah beredar di pasaran. Tapi, yang banyak digemari, karena 
manfaatnya yang nyata, memang Madu Bima 99. Apalagi, dari hasil uji laboratorium Fakultas Farmasi UI dan 
Sucofindo September 2014, Madu Bima 99 terbukti bebas dari bahan kimia obat, patogen, logam berbahaya, dan 
zat berbahaya lainnya. Bahkan, saat ini juga tersedia Madu Bima 99 khusus, yakni Madu Kesuburan Pria, Madu 
Kesuburan Wanita, dan Madu Kecerdasan Otak. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek, toko obat, 
dan outlet-outlet lainnya di kota Anda. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi  @madubima99, 
www.madubima.com, dan www.facebook.com/Madu Bima 99

DENY KUSDINARDENY KUSDINAR
Gambar-gambar tato itu 

bermacam-macam. Mulai 
yang imut hingga seram. 
Seperti gambar naga, teng-
korak, batik, logo persib ser-
ta sampai tato berlambang 
kelinci. Gambar yang diukir 
menggunakan tinta pada 
tubuh itu, membelit dada, 
kaki sampai pada bahu serta 
pergelangan tangan.

 Saat tato-tato itu dihapus 
menggunakan laser, sesekali 
para pemuda itu nyengir. 
Namun rasa sakit yang di-
rasa itu terbalaskan dengan 
hasil yang memuaskan. Pas-
alnya, gambar-gambar yang 
bertinta ditubuh mereka 
semuanya terhapus. Wakil 
Walikota Sukabumi, Ach-
mad Fahmi pun menyaksi-
kan jalannya penghapusan 
tato permanen itu. Fahmi 
merasa bersukur dapat me-
nyaksikan langsung para 

pemuda yang hijrah dari 
bertato menjadi tidak ber-
tato. 

 “Ini awal dan langkah yang 
baik. Semoga saja, hijrah ini 
semakin meluruskan mer-
eka (Pemuda bertato, red) 
dalam beribadah kepada 
Allah SWT,” ungkapnya.

 Sebagai orang nomor dua 
di Kota Sukabumi, Fahmi 
sangat mendukung pro-
gram hijrah melalui program 
penghapusan tato gratis 
yang dilakukan oleh komu-
nitas tersebut. Pasalnya, ak-
si-aksi dan perbuatan yang 
mengarah kepada hal-hal 
yang positif dan bermanfaat 
perlu mendapatkan dukun-
gan dari semua pihak. 

 “Ini sangat luar biasa. 
Bagaimana kaula pemuda 
kita kususnya kembali ke-
pada jalan yang lurus. Saya 
mendukungnya. Karena, 
program ini sejatinya untuk 
kebaikan,” katanya.

 Bahkan, kata Fahmi, dirin-
ya mengharapkan program 
penghapusan tato geratis 
yang dilakukan oleh ko-
munitas itu, dapat terus 
dilakukan di beberapa titik 
yang ada di Kota Sukabumi. 
Pasalnya, program tersebut 
diyakini oleh dirinya men-
jadi aksi ibadah. Soalnya, 
pengahupusan tato ini men-
gajak untuk hijrah dari yang 
tidak baik menjadi baik. “In-
sya Allah, kita (Pemerintah, 
red) ke depan dapat lebih 
suport kegiatan ini kembali,” 
janjinya.

 Asep (24) salah satu pemu-
da Lembursitu yang mengi-
kuti program penghapusan 
tato geratis itu mengaku 
sangat bersukur. Cara un-
tuk menghapus tato itu cu-
kup sulit dan beresiko jika 
dilakukan secara manual. 
Berbeda halnya dengan 
menggunakan laser. “Saya 
bersukur sekali ya. Banyak 

teman-teman saya juga yang 
ikut menghapus tatonya. 
Alhamdulillah, sekarang 
saya tidak mempunyai tato 
lagi. Insya Allah, hijrah ini 
menjadi keputusan yang 
tepat buat saya,” terangnya.

 Asep mengaku, secara 
sadar dirinya merasa me-
nyesal telah melukis tubuh-
nya dengan tinta tersebut. 
Pasalnya, hal itu membuat 
dirinya sanksi saat sedang 
beribadah. Artinya, dirinya 
mengalami ketakutan tu-
buhnya itu tidak dalam ke-
adaan bersih sesuai dengan 
perintah Allah SWT. 

 “Menyesal iya, tapi kan 
tidak ada kata terlambat 
untuk berubah. Makanya, 
saya sekarang menghapus 
tato karena ingin berubah. 
Memang benar, penyesalan 
tidak akan terjadi di awal 
tapi diakhir ya. Dari pada 
menyesal, lebih baik jangan 
ditato saja,” paparnya. (*)

 “Kita (BPBR, red) tidak 
memiliki anggaran khusus 
penanganan bencana keker-
ingan. Biasanya BPBD hanya 
mengandalkan bantuan dari 
Provinsi dari pos anggaran 
dana siap pakai,” ungkap 
Kepala Seksi (Kasi) Pencega-
han dan Kesiapsiagaan BPBD 
Kota Sukabumi, Zulkarnain 
Barhami kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (26/9).

 Menurut Zulkarnain, ang-
garan dari APBD Provinsi itu 
juga belum tentu didapatkan 
oleh Pemerintah Kota (Pem-
kot) Sukabumi. Pasalnya, 
Pemkot Sukabumi sampai 
saat ini belum menetapkan 
darurat kekeringan. 

 “Ditambah kita juga belum 

tahu apakah dapat atau tidak 
dana siap pakai itu. Karena 
kan Kota Sukabumi belum 
menetapkan secara defini-
tif status siaga kekeringan,” 
jelasnya.

 Maka dari itu, lanjut Zulkar-
nain, lembaganya saat ini ter-
us berupaya untuk mengan-
tisipasi terjadinya ancaman 
kekeringan di wilayah Kota 
Sukabumi. Bahkan lembaga 
tempat dirinya mengabdi 
itu sudah memberikan draf 
penetapan status siaga daru-
rat kekeringan kepada Bagian 
Hukum Pemkot Sukabumi. 

 “Kalau draf itu sudah 
ditetapkan oleh Walikota 
Sukabumi dan kota Suk-
abumi sudah dinyatakan 
darurat kekeringan. Ang-
garan dari Provinsi itu bisa 

diserap untuk penanggu-
langan bencana kekeringan-
nya,” tegasnya.  Terpisah, 
Kepala Bidang (Kabag) Hu-
kum Pemkot Sukabumi, Een 
Rukmini mengaku, dirinya 
membenarkan sudah meng-
kaji usulan draf rancangan 
penetapan setatus siaga 
kekeringan dari BPBD. Bah-
kan menurutnya, dirinya 
juga sudah mengkajinya dan 
sudah menindak lanjutinya. 

 “Sudah, sudah kita kaji 
dan kita bahas. Kita juga 
sudah menyerahkannya ke-
pada Pak Walikota. Tinggal 
nanti darurat kekeringannya 
ditetapkan oleh beliau (Pak 
Wali, red),” terangnya.

 Begitupun yang disam-
paikan Sekretaris Daerah 
Kota Sukabumi, Hanafi e Zain 

mengungkapkan, secara teo-
ritik wilayah Kota Sukabumi 
baru masuk pada katagori 
terancam bencana kekerin-
gan. Akan tetapi menurutnya, 
langkah-langkah antisippasi 
perlu dilakukan oleh Pemkot 
Sukabumi dan pihak BPBD. 
Pasalnya, jika semaunya su-
dah dipersiapkan secara ad-
ministratif proses penangan-
nya dapat lebih mudah. 

 “Makanya, kita (BPBD, 
red) akan membentuk Tim 
Reaksi Cepat (TRC) dan 
akan menetapkan daru-
rat kekeringan. Itu semua, 
untuk menanggulangi jika 
kekeringan itu terjadi. Soal-
nya, penanggulangan ben-
cana kekeringan kita terpaku 
pada anggaran Porovinsi,” 
ujarnya. (Cr5/d)

Dari Gambar Naga 
Sampai Kelinci Pun Dihapus

BPBD Minta Dana Kekeringan
 Untuk itu Sukabumi seb-

agai wilayah startegi dalam 
ekspansi investasi asing akan 
sangat terancam dengan geliat 
investasi dari berbagai sektor 
dan tidak menutup kemung-
kinan akan terjadi konflik 
yang sama.

 “Misalnya saja, kasus per-
tentangan masyarakat Gu-
nungguruh yang tergabung 
dalam wadah organisasi Fo-
rum Warga Sirnaresmi Mela-
wan (FWSM) yang menolak 
keberadaan adanya pabrik PT 
SCG yang diduga mengancam 
kehidupan masyarakat dan 
merusak ekosistem yang ada. 
Tidak hanya itu konfl ik agraria 
yang terjadi antara petani den-

gan pihak korporasi tersebar di 
sebagian wilayah Kabupaten 
Sukabumi meliputi, Jampang-
tengah, Lengkong, Warungki-
ara, Pasir datar dan konflik 
masyarakat dengan pertam-
bangan pasir besi di wilayah 
Tegal Buled menandakan 
akutnya persoalan reforma 
agraria yang terjadi di wilayah 
Sukabumi,” tandasnya.

Sebab itu, sudah sepatut-
nya pemerintah sebagai pe-
mangku kebijakan memiliki 
solusi kongkrit dalam meny-
elesaikan konfl ik agraria yang 
terjadi di wilayah Sukabumi. 
sehingga pemerintah selaku 
pemangku kebijakan mampu 
mendukung penuh program 
pemerintah pusat yakni pelak-
sanaan Nawacita dan Refor-

ma agraria yang telah masuk 
dalam RPJMN 2018.

“Karena dengan begitu jam-
inan atas sumber-sumber 
agraria yang menjadi am-
anat UUD 1945 yang tertuang 
dalam pasal 33 ayat 3 mampu 
di laksanakan oleh pemerin-
tah daerah, sebagaimana pro-
gram pemerintah daerah yang 
memiliki target atas Sukabumi 
sebagai swasembada padi 
se Jawa Barat dan menjadi 
daerah penyangga pangan 
bagi wilayah DKI, Banten, dan 
Jawa Barat. Tentunya, hal itu 
akan tercapai dan terlaksana 
apabila pemerintah mampu 
melaksanakan Reforma agrar-
ia sejati di wilayah Kota mau-
pun Kabupaten Sukabumi,” 
pungkasnya. (cr13/d)

Sukabumi Darurat Agraria

 Dalam keterangannya, 
Dudi seraya memberatkan 
terdakwa. Lantaran, ia ter-
catat sebagai Ketua Dewan 
Pembina Yayasan Ahmad 
Djuwaeni  (YAD) di lahan 
yang dipersengketakan itu 
mengaku sudah mengun-
durkan diri. Penunduran 
diri tersebut, kata Dudi, 
setelah Gubernur Jawa Barat 
mengeluarkan surat eda-
ran bahwa PNS tidak boleh 
menjadi bekerja merangkap 

dan mengelola yayasan. 
 “Saya sejak menjabat se-

bagai Ketua Dewan di YAD, 
belum pernah mengikuti 
rapat bersama pengurus 
yayasan. Bahkan, saya be-
lum pernah mendapatkan 
undangan dari yayasan 
tersebut,” bebernya saat 
menjawab pertanyaaan 
Ketua Majelis Hakim, Ben-
hard Mangasi L Toruan di-
dampingi Hakim Anggota 
Dhian Febriandasari dan 
Trihandayani.

 Dudi juga mengaku, men-

jadi Ketua Dewan Pembina 
di yayasan tersebut, karena 
ini ditunjuk oleh Ketua Yayas-
an YAD yang kini menjadi 
terdakwa dalam kasus pe-
nyerobotan lahan tersebut.  
“Sejak saya menjabat sebagai 
Ketua Dewan Pembina, be-
lum pernah mendapatkan 
uang honor. Namun, yang 
menjadikan salah satu dasar 
saya ingin menjabat menjadi 
pembina adalah karena saya 
nerupakan salah satu alumni 
YAD,” paparnya.

 Sementara itu, seorang ter-

dakwa didampingi Kuasa Hu-
kumnya, Monotd Martinus, 
saat diberikan hak jawab oleh 
majelis hakim, sangat mem-
bantah perihal kesaksian 
Kepala Dudi Fathul Djawad 
yang mengaku tidak pernah 
dilibatkan dalam perkara 
musyawarah yayasan. 

“Saya pernah mengirimkan 
surat ke Pak Kadis. Karena 
ditelpon maupun di sms be-
lum pernah menjawab. Saya 
tidak tahu kenapa beliau ti-
dak hadir. Jadi kalau Pak Ka-
dis tidak pernah dilibatkan 

Kadisdik Ngaku Mengundurkan Diri

Pemkot Launching Aplikasi PATAS
SUKABUMI--Dalam rang-

ka memberikan kemudahan 
pelayanan kepada wajib pajak 
(WP), Pemerintah Kota (Pem-
kot) Sukabumi melalui Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) mengeluarkan inovasi 
pembayaran pajak secara on-
line.

 Kepala BPKD Kota Sukabumi, 

Dida Sembada menyebutkan, 
aplikasi PANTAS ini sudah di-
siapkan sejak awal Januari 2017 
lalu, namun baru di bulan ini 
pihaknya melauncing program 

tersebut.  Penerapan sistem 
pembayaran dan pelaporan pa-
jak secara online ini kata Dida, 
untuk mewujudkan reformasi 
birokrasi, mewujudkan pemer-

intah yang baik, bersih serta 
pelayanan yang berkualitas.

“Diterapkan program tersebut, 
maka penerimaan asli daerah 
yang bersumber dari pajak dae-

rah dapat meningkat secara 
optimal. Sehingga pendanaan 
pembangunan Kota Sukabumi 
dapat terlaksana sesuai hara-
pan,” kata Dida.

Wakil WaliKota Sukabumi, Achmad Fahmi, Kepala BPKD, Dida Sembada, 
Pimpinan Cabang BJB Kota Sukabumi dan Pelabuhanratu. Camat, lurah serta 
SKPD menghadiri launching Pajak online Kota Sukabumi (PANTAS).

Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Kepala BPKD, 
Dida Sembada,Pimpinan Cabang BJB Kota Sukabumi dan 
Pelabuhanratu, menekan tombol sirine menandakan Pajak 

online Kota Sukabumi (PANTAS) resmi dibuka.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, memberikan Penghargaan taat pajak kepada Store 
Manager Yogya Departement Store Kota Sukabumi, Alexander Ardi.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Kepala BPKD Kota Sukabumi, Dida Sembada, 
menyaksikan penandatangan  kesepakatan kerja sama antara BJB dan RSUD Syamsudin SH 
Sebagai pilot project pajak online.

Teller dan Nasabah memperagakan cara kerja Pajak online Kota Sukabumi 
(PANTAS).

Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi bersama tim BPKD Kota Sukabumi Foto bersama usai pelaksanaan launching Pajak 
online Kota Sukabumi (PANTAS).

dalam musyawarah atau ti-
dak mengetahui secara utuh 
perihal kepemimpinannya 
yang menjabat sebagai ket-
ua dewan di yayasan ini, 
itu bohong. Karena untuk 
menjabat sebagai jabatan 
di yayasan YAD, yang ber-
sangkutan itu harus menan-
datangani surat pernyataan. 

Bahkan, surat tanda tangan 
yang dapat dijadikan bukti 
itu masih ada dan dipegang 
oleh pengurus yayasan, “ 
beber Monotd. 

 Sidang yang berlang-
sung sejak pukul 13.30 WIB 
hingga pukul 17.30 WIB itu, 
merupakan jadwal sidang 
mendengarkan keterangan 

dari kelima saksi. Hal itu 
dilakukan, agar dapat mem-
buat terang terkait perkara 
kasus dugaan penyerobotan 
tanah YAD yang dilakukan 
oleh terdakwa.

Dalam sidang itu, dihadiri 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Epha Elda yang didampingi 
Rianah. (cr13/t) 



SUKABUMI -- Menanggapi 
persoalan minimnya  Sarana 
dan Prasarana (Sapras) di 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
Hidayatul Athfal, hingga harus 
menjalankan Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM) di Masjid. Ke-
mentrian Agama (Kemenag) 
Kota Sukabumi, siap melaku-
kan evaluasi dan pembena-
han Sapras tersebut, sehingga 
menunjang pendidikan para 
pelajar bisa maksimal. 

 Kepala Seksi (Kasie) Pen-
didikan Madrasah (Penmad) 
Kemenag Kota Sukabumi Bah-
rudin mengungkapkan, pada 
tahun 2017 ini memang tidak 
ada bantuan untuk alokasi 
pembangunan. Namun, pi-
haknya mengkalim pada 2018 
mendatang akan ada bantuan 
dari pemerintah pusat, sesuai 
yang diusulkan. "Untuk tahun 
ini memang tidak ada ban-
tuan untuk itu, kami hanya 

bisa memberikan rekomen-
dasi pada setiap sekolah agar 
langsung mengajukan kepada 
Kemenag Provinsi Jawa Barat," 
kata Bahrudin kepada Radar 
Sukabumi kemarin, (26/9).

 Bahrudin menambahkan, 
saat ini pihaknya baru akan so-
sialisasi terkait bantuan Sapras 
untuk 2018 mendatang. Ren-
cananya sosialisasi tersebut 
dilaksanakan pada 1 Oktober 

2017 nanti. Ia mengaku, belum 
melakukan pendataan pada 
setiap sekolah yang mem-
butuhkan bantuan pemban-
gunan, sehingga tidak bisa 
merinci berapa madrasah 
yang harus segera ditangani. 
"Kami akan terus berupaya 
mendorong sekolah untuk 
meningkatkan Saprasnya un-
tuk menunjang pembelaja-
ran," tuturnya.

 Ia menghimbau, pada setiap 
sekolah agar berkoordinasi 
dengan komite sekolah. Pas-
alnya, peningkatan pemban-
gunan untuk menunjang ke-
berhasilan pendidikan bukan 
hanya kewajiban pemerintah. 
Tetapi, butuh keterlibatan 
masyarakat khususnya orang 
tua siswa yang harus ber-
pranaktif didalamnya. "Karena 
Kemenag Kota Sukabumi di 

tahun ini tidak ada anggaran 
untuk itu, maka kami mem-
persilahkan pada setiap seko-
lah berkoordinasi dengan 
komite," tandasnya.

 Sementara itu, Ketua Kelom-
pok Kerja Madrasah Madrasah 
Ibtidaiyah (KMMI) Kota Suka-
bumi, Asep Junaedi memapar-
kan, KMMI terus mendorong 
sekolah yang kini kekurangan 
lokal kelas. Sayangnya, pada 
2017 ini Kemenag Kota Suka-
bumi tidak menganggarkan 
untuk bantuan pembangunan 
sehingga sekolah harus menga-
jukan langsung pada Kemenag 
Provinsi Jawa Barat dan mencari 
sumber lain untuk membantu 
pembangunan. "Memang in-
formasinya saat ini di Kemenag 
tidak ada bantuan pembangu-
nan," paparnya. 

 Asep berharap, pada 2018 
mendatang Kemenag Kota 
Sukabumi bisa menganggarkan 
untuk bantuan pembangunan 
di sekolah yang membutuhkan. 
"Mudah-mudahan di tahun 
yang akan datang pemerintah 
bisa mencanagkannya angga-
ran untuk pembangunan dis-
ekolah," pungkasnya. (Cr16/l)
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STMIK Nusa Mandiri Berikan Motivasi 
SUKABUMI -- Menyambut dimu-

lainya perkuliahan, Sekolah Tinggi 
Managemen Informatika Komputer 
(STMIK) Nusa Mandiri Sukabumi mem-
berikan seminar motivasi kepada para 
mahasiswanya yang diselenggarakan 
di Aula Kampus STMIK Nusa Mandiri 
Sukabumi Jalan Veteran, Kota Suka-
bumi, belum lama ini. 

 Kegiatan yang sudah menjadi agenda 
tahunan itu, mengusung tema 'Kami 

Generasi Mandiri Untuk Indonesia' 
dengan serentak dilaksanakan dis-
eluruh kampus STMIK Nusa Mandiri 
se-Indonesia. "Pentingnya mahasiswa 
memahami tujuan dan alasan men-
gapa para mahasiswa baru  melanjut-
kan pendidikan ke jenjang perguruan 
tinggi," kata Kepala Kampus STMIK 
Nusa Mandiri Sukabumi, Taufik Hi-
dayatulloh kepada Radar Sukabumi.

 Taufik menuturkan, pendidikan tinggi 

merupakan tempat dimana mahasiswa 
dituntut untuk dapat berperan aktif 
dalam berkontribusi terhadap masyara-
kat. Hal itu, tentunya harus disiapkan 
fisik dan mental yang kuat serta keingi-
nan yang teguh agar perkuliahan tidak 
berjalan sia-sia. "Maka dari itu, kami 
memberikan pemahaman terhadap 
semua maha siswa baru agar mereka 
mengetahuinya," ujarnya. 

 Adapun, tujuan dari pendidikan 

tinggi salah satunya adalah berkontri-
busi bagi negara agar dapat bersaing 
di dunia internasional khususnya pada 
bidang IT. Peranserta mahasiswa dalam 
pembangunan negara menjadi satu hal 
yang sangat dibutuhkan. "Sebagai aka-
demisi yang berilmu tinggi, diharapkan 
mahasiswa dapat membawa Indonesia 
pada posisi yang lebih baik ke depan,” 
imbuhnya.

 Ia berharap, setelah mengikuti semi-

nar motivasi  tersebut mahasiswa 
dapat mengingat kembali tujuan awal 
melanjutkan pendidikan di perguruan 
tinggi. Selain itu, mahasiswa juga dapat 
berkarya dengan semangat kebangsaan 
demi bangsa Indonesia yang lebih baik 
lagi. "Mudah-mudahan dengan upaya 
yang tengah dilakukan dapat membawa 
perubahan yang signifikan sehingga 
menraih hasil sesuai harapan," harap-
nya. (Cr16/t)

FOTO: IST

SERIUS: Sejumalah mahasiswa serius mendengarkan pemaparan narasumber pada kegiatan seminar motivasi yang diselenggarakan di Aula Kampus STMIK Nusa Mandiri Sukabumi Jalan Veteran, Kota Sukabumi, belum lama ini. 

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

MIRIS: Pelajar MI Hidayatul Athfal terpaksa belajar di Masjid.

Kemenag 
Minta Komite 
Ikut Bergerak

Bantuan Sapras Tunggu2018

TK Al Qur’an Baitussalam Juara 
Umum Gebyar Muharam

SUKABUMI-- Taman Kanak-
Kanak Al-Qur’an (TK Al-Qur’an) 
Baitussalam di bawah naungan 
Yayasan Baitussalam (Yanba) Kam-
pung Cibolanggirang Desa Cibatu 
Kecamatan Cisaat Kabupaten Suka-
bumi meraih juara umum pada 
perlombaan Gebyar Muharam 
1439 Hijriyah yang diselenggarakan 
Forum Komunikasi Pendidikan Al-
Qur’an (FKPQ) Kecamatan Cisaat 
di Kompleks Islamic Center Kabu-
paten Sukabumi, belum lama ini. 

 Adapun raihan tersebut dian-
taranya, juara pertama Tartil Al-
Qur’an Putra,  juara pertama Tartil 
Al-Qur’an Putri, juara pertama 
ceramah dan juara tiga adzan dan 
iqomah.

Dengan torehan itu, TK Al-Qur’an 
Baitussalam keluar sebagai juara 

umum dengan nilai skor tertinggi 
yang diputuskan Ketua FKPQ Keca-
matan Cisaat, Ustadz Dasep Samsu 
Romli.  

   Menaggapi hasil yang ditore-
hkan anak didiknya, Kepala TK 
Al-Qur’an Baitussalam, Ustadzah 
Eneng Hamilah Sopriatul Badriah 
mengaku bersyukur bisa mem-
berikan yang terbaik. Menurut 
dia, pada lomba Gebyar Muharam 
1439 Hijriyah ini, selain mengasah 
kemampuan peserta didik juga bisa 
bersilaturahmi dengan lembaga 
lain dan menguatkan tali ukhuwah 
islamiyah.

  Diakui Eneng, untuk meraih 
juara tersebut pihaknya menemui 
jalan berliku. Penuh pengorbanan 
yang ekstra, terutama dalam 
mempersiapkannya. “Tidak sia-

sia kami berlatih tiap hari untuk 
mengasah kemampuan siswa TK 
Al-Qur’an Baitussalam terus laku-
kan latihan ternyata memuaskan 
kami dapat meraih juara umum 
dengan secara kekompakan 
ustadzah TK Al-Qur’an Baitus-
salam dalam latihannya. Ternyata 
usaha keras pasti mendapatkan 
hasil terbaik ”Man Jadda Wajada/
Siapa yang Bersungguh-sungguh 
Pasti Berhasil,” ungkap Ustadzah 
Eneng sambil tersenyum melalui 
rilis yang disampaikan kepada 
Radar Sukabumi. 

   Ia berharap semoga dapat mem-
pertahankan juara lebih banyak di 
tahun depan. “ Semoga siswa TK Al-
Qur’an Baitussalam menjadi anak 
yang shaleh dan shalehah,”tuturnya 
seraya berharap. (*/dit)

KOMPAK:  Foto Bersama Kepala, Dewan Guru TK.  Al-Qur’an Baitussalam dan para siswa yang juara.

Rektor UNJ 
Segera Diganti

MENTERI Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memasti-
kan penggantian rektor Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ) dikarenakan adanya temuan plagiarisme di 
universitas itu. 

 Terkait itu pihaknya menunjuk Direktur Jenderal 
Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Prof Intan 
Ahmad, sebagai pelaksana harian. “Dari beberapa 
permasalahan yang ada dan berdasarkan kajian 
yang dilakukan tim Evaluasi Kinerja Akademik 
(EKA) Kemristekdikti,” ujar Nasir di Jakarta, ke-
marin (26/9). 

 Kemudian tahap berikutnya, Kemristekdikti 
membuat tim independen supaya bisa memberi-
kan satu penilaian pada apa yang telah dilakukan 
tim EKA. “Hari ini semua sudah memberikan 
gambaran. Maka kebijakan yang dikeluarkan 
rektor UNJ ada yang melanggar terhadap per-
aturan, yaitu peraturan Menristekdikti, dulu 
peraturan Mendiknas 17/2010 tentang Pencega-
han dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan 
Tinggi.”terangnya.

 Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan kebijakan 
itu harus diselesaikan semua. Jangan sampai ber-
larut larut dan rektor UNJ akan diberhentikan se-
mentara. “Setelah nanti behenti sementara, kami 
akan cek lebih dalam nanti bagaimana kebijakan 
yang akan kami lakukan.” lanjut dia.

 Nasir mengakui memang terjadi plagiarisme 
yang cukup tinggi pada sejumlah disertasi. “Hal 
itu tidak boleh terjadi di dunia akademik,” kata dia. 

 Rektor sebagai pemimpin tertinggi akademik 
di universitas harus menjaga kondisi akademik, 
jangan sampai melakukan kegiatan yang men-
imbulkan plagiarism. “Jangan sampai mendidik 
anak dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Ini 
harus kita bersihkan,”pungkasnya. (net)

Pelajar Dilarang 
Nongkrong

BOGOR-- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto 
berencana menerbitkan surat edaran kepada pen-
gelola mal, restoran dan kafe untuk melarang 
pelajar bermain atau nongkrong saat jam sekolah 
dan pulang sekolah. “Sifatnya imbauan, ditujukan 
kepada mal, restoran dan kafe-kafe untuk melar-
ang pelajar nongkrong di jam sekolah dan pulang 
sekolah,” kata Bima usai mengunjungi SMA Mardi 
Yuana, Selasa.

 Pemerintah Kota Bogor menyampaikan imbau-
an itu dalam upaya mencegah para pelajar-pelajar 
terlibat dalam hal dan kegiatan yang merugikan 
seperti tawuran atau kasus-kasus seperti “bom-
boman” atau “gladiator” yang belakangan terjadi.

 Selain menerbitkan surat edaran, Pemerintah 
Kota Bogor juga akan mengevaluasi kinerja 
Satuan Tugas Pelajar di Dinas Pendidikan serta 
melakukan penyisiran warung di sekitar sekolah 
dengan melibatkan camat, lurah dan Satuan Polisi 
Pamong Praja. “Kemarin, saya ke SMAN 7, jarak 
kurang lebih 50 meter dari sekolah ada penjual 
minuman keras lengkap segala merek,” kata Bima. 

 Menurut dia kondisi itu sangat mengkha-
watirkan karena seharusnya dekat sekolah ada 
perpustakaan, dan tempat belajar yang nyaman 
dan aman. “Tapi ini malah ada penjualan miras,” 
kata Bima prihatin. 

 Ia juga berencana memperkuat pembinaan 
di keluarga, meminta dinas dan lembaga terkait 
fokus menjalankan kegiatan pembinaan kelu-
arga. Peran lurah, camat dan PKK, menurut dia, 
mesti diperkuat untuk membangun suasana 
yang ramah anak. “Pelayanan P2TP juga harus 
diaktifkan,” katanya.

 Satu guru di SMA Mardi Yuana mengatakan 
kemampuan guru mengawasi anak didik terbatas 
karena jam pelajaran hanya berlangsung dari pu-
kul 07.00 sampai jam 15.00 WIB pada hari sekolah.

 Kejadian seperti “bom-boman” terjadi di 
luar sekolah dab bukan jam sekolah, sehingga 
berada di luar jangkauan guru. “Anak bukan 
hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga orang-
tua dan lingkungan. Kebanyakan masyarakat 
sekarang cenderung cuek tidak mau peduli,” 
kata guru yang bernama Iwan itu. Iwan berharap 
Pemerintah Kota Bogor mendorong peran aktif 
masyarakat dan orangtua untuk ikut mengawasi 
anak-anaknya.  “Saya sering melihat anak-anak 
nongkrong di titik-titik tertentu. Di warung-waung, 
harusnya masyarakat ikut menegur, dan mem-
bubarkan,” kata Iwan. (net)
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KPK Usut Keterlibatan Transmart
CILEGON - Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK) be-
rencana memeriksa petinggi 
PT Trans Retail Properti 
dalam kasus dugaan suap 
pemulusan izin Analisis Me-
ngenai Dampak Lingkungan 
(Amdal) pembangunan Mall 
Transmart. Wakil Ketua KPK 
Saut Situmorang menjelas-
kan, pemeriksaan terhadap 
pihak pengelola PT Trans 
Retail Properti bakal dijad-

walkan secara tersendiri. 
Hal tersebut, tergantung 
dari kelanjutan dari proses 
penyidikan kasus dugaan 
suap yang telah menyeret 
Walikota Cilegon Tubagus 
Iman Aryadi. “Nanti kita 
dalami, seperti apa kelan-
jutannya penyidik akan me-
nindaklanjuti sejauh apa 
peran setiap pihak yang 
disebut. Nanti kita dalami 
lebih dahulu,” ujar Saut saat 

dihubungi wartawan, Senin 
(25/9).

 KPK telah resmi menetap-
kan Tubagus Iman Ariyadi 
sebagai tersangka kasus du-
gaan suap pemulusan peri-
zinan proyek pembangunan 
Transmart di daerahnya. 
Tubagus Iman diduga me-
nerima suap sebesar Rp1,5 
miliar dari dua perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yakni PT Krakatau 

Industrial Estate Cilegon 
(PT KIEC) dan PT Brantas 
Abipraya (PT BA).

 Diduga, suap tersebut 
diberikan PT KIEC dan PT 
BA untuk memuluskan per-
izinan Amdal Mall Trans-
mart yang akan dibangun 
di Lapangan Sumampir, 
Jalan Yasin Beji,  Kebon 
Dalem, Kota Cilegon. Un-
tuk mendalami serta me-
nindaklanjuti kasus ini, 

KPK akan memanggil para 
petinggi Transmart. Hal itu 
dilakukan untuk mengeta-
hui alur dugaan suap dari 
PT KIEC dan PT BA ke Wali 
Kota Cilegon. “Ya (akan 
diperiksa), jadi perlu wak-
tu untuk mendalaminya 
(Transmart) lebih lanjut. 
Itu akan dilihat peran serta 
setiap orang,” tutup Saut.

Selain Tubagus Iman Ari-
yadi, KPK juga telah mene-

tapkan lima orang tersang-
ka lainnya. Kelima tersang-
ka tersebut yakni, pihak 
swasta, Hendri yang diduga 
sebagai perantara suap Ke-
pala BPTPM Kota Cilegon 
Ahmad Dita Prawira. Tiga 
lainnya yang diduga se-
bagai pihak pemberi suap 
yakni, Project Manager PT 
Brantas Abipraya, Bayu 
Dwinanto Utomo, Legal 
Manager PT Krakatau In-

dustrial Cilegon (PT KIEC), 
Eka Wandoro Dahlan, serta 
Direktur Utama PT KIEC, 
Tubagus Dony Sugihmukti. 
Kelima tersangka terse-
but diduga terlibat dalam 
kasus dugaan suap terkait 
dengan pemulusan proses 
perizinan rekomendasi 
Amdal sebagai salah satu 
prasyarat perizinan pem-
bangunan Mall Transmart. 
[bon/rmol.co] 

Rampas Kendaraan, Dua Debt Collector Dicokok Polisi
PURWAKARTA - Diduga mengambil paksa 

kendaraan milik salah satu konsumen bank 
swasta. Dua orang debt collector dibekuk jajar-
an Polres Purwakarta. Dua pelaku tersebut di-
ketahui bernama EAS (33) warga perum Kota 
Baru Desa Campaka Kecamatan Campaka 
dan IYM (30) warga Perum Purnayudha Desa 
Ciwangi Kecamatan Bungursari Purwakarta. 
“Kami tangkap kedua pelaku yang mengaku 
debt colllektor itu setelah korban melaporkan 
kejadian itu ke Polres Purwakarta,” ujar Kanit 
Jatanras Reskirm Polres Purwakarta, Iptu 
Putra Adi Winarta, Selasa (26/9).

 Menurut Kanit, kejadian bermula saat 
korban mengendarai mobil miliknya, lalu 
diberhentikan oleh kedua pelaku secara 
tiba-tiba lalu merampas kendaraan tersebut. 
“Lalu kendaraan itu diberikan kepada pihak 
fi nance yang bersangkutan, namun cara yang 
mereka lakukan tetap salah dan tetap masuk 
ke tindakan pidana,” ujar Kanit.

 Diketahui, korban nunggak cicilan selama 
beberapa bulan, namun cara kedua pelaku 
termasuk perampasan karena tidak menggu-
nakan administrasi secara legal juga adanya 
pemaksaan kepada korban. “Atas tindakan 
itu, kedua pelaku dijerat pasal 368 dengan 
ancaman pidana diatas 7 tahun, tentang 
mengambil sesuatu yang bukan miliknya,” 
pungkasnya. [nif]

Dinkes Luncurkan 
Program Kekasih Juara
BANDUNG - Dinas Kesehatan Kota Bandung 

akan meluncurkan program yang bernama 
Kekasih Juara (Kendaraan Konseling Silih 
Asih), yang nantinya akan diresmikan lang-
sung oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil 
Kamis (28/9) bertempat di Taman Cikapa-
yang. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Kota Bandung Rita Verita 
pada kegiatan Bandung Menjawab di Ruang 
Media Balai Kota Bandung, Selasa (26/9).

 Lanjutnya, Kendaraan Konseling Silih Asih 
adalah kendaraan yang akan hadir membe-
rikan pelayanan konsultasi kesehatan dan 
program inovasi jemput bola, dengan tujuan 
memberi solusi terhadap psikologis warga 
Bandung. “Kami desain sedemikian agar me-
narik dan membuat masyarakat ingin berkon-
sultasi. Bagi yang membutuhkan konseling 
ini hadir di beberapa taman taman, seperti 
taman Lansia, taman Cikapayang dan Taman 
Dewi Sartika,”jelas Rita.

 Menurutnya, ditempatkan beberapa taman 
di kota Bandung agar masyarakat lebih mu-
dah mengakses lokasi. Dengan kemudahan 
tersebut maka masyarakat akan lebih leluasa 
dan mudah untuk melakukan konseling. 
“Taman kan tempatnya terbuka, jadi jika 
ada yang konseling ke kami, itu bebas dan 
suasanua nyaman ga bosen seperti di ruang-
an,”ujarnya.

 Ditambahkan Rita, dalam satu tim mobil 
Kekasih Juara ada 8 orang. Diantaranya, 
untuk HIV Aids, kesehatan reproduksi, Psi-
kologi, ahli Gizi, KUA, dan konseling untuk 
berhenti merokok. “Tim ini kami berikan yang 
berbeda agar ketika masyarakat melakukan 
konseling tidak hanya pada satu permasa-
lahan saja, tetapi di bagian lain pun bisa 
melakukan konseling,”jelasnya.

 Ditambahkan Rita, untuk jadwal konseling 
dimulai setiap hari Minggu selama tiga jam. 
“Saya harap dengan jadwal konseling ini 
mudah mudahan animo masyarakat baik. 
Dengan keberadaan kendaraan konseling ini 
diharapkan bisa membantu dan memberikan 
solusi bagi  permasalahan yang ada pada 
masyarakat,” pungkasnya. [nif ]

Peningkatan SDM 
Jadi Kunci Jabar

BANDUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Barat, Iwa Karniwa yakin dengan meningkatkan 
pengetahuan masyarakat akan cara bertani yang 
baik dan benar akan meningkatkan pendapat-
an petani.  Menurutnya, dengan pengetahuan 
bertani yang baik maka pendapatan petani akan 
meningkat. “Selain meningkatkan kualitas sum-
ber daya manusia akan pengetahuan bercocok 
tanam, kemudian pemilihan dan penggunaan 
pupuk yang tepat juga menjadi faktor penunjang 
mendapatkan hasil dan kualitas yang baik dalam 
bertani,” kata Iwa.

 Ia berharap, jika semua faktor pendukung te-
lah terpenuhi, tentunya akan didapat hasil baik 
di bidang pertanian. Sehingga, kata dia, tidak 
menutup kemungkinan Jawa Barat menjadi 
Jawara di sektor pertanian. “Saya berharap Jawa 
Barat tetap jadi jawara sebagai produsen beras,” 
tutupnya. [nif]

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa 
Karniwa

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita 
Verita

Perkelahian Gladiator 
Bermotif Tradisi

BOGOR - Kasus perkelahian 
ala gladiator yang menewas-
kan seorang siswa SMA Budi 
Mulia Bogor, Hilarius Christi-
an Event Raharjo, memasuki 
proses rekonstruksi (reka 
ulang). Sejumlah tersangka 
dan saksi dikumpulkan di 
Taman Palupuh untuk mela-
kukan rekonstruksi kejadian 
perkelahian ala gladiator.

 Rekontruksi itu pun disaksi-
kan langsung Kapolresta Bo-
gor Kota, Kombes Pol Ulung 
Sampurna Jaya dan warga 
sekitar. Puluhan adegan di-
peragakan oleh pelaku utama 
AB dan MS selaku wasit pada 
perkelahian tersebut.

 Kapolresta Bogor Kota, 
Kombes Pol Ulung Sampurna 
Jay mengatakan, perkelahian 
ala gladiator yang menewas-
kan siswa SMA Budi Mulia 
Bogor itu merupakan sebu-
ah tradisi yang sudah lama 
dilakukan dari kedua seko-

lah, yakni SMA Budi Mulia 
dengan SMA Mardiyuana. 
“Kalau berbicara motif ini 
adalah tradisi, tapi tidak sela-
lu dijalani, misal tahun 2015 
itu tidak ada, kemudian para 
alumni meminta tradisi itu 
diadakan kembali pada tahun 
2016,” katanya, Senin (25/9)

 Ulung menjelaskan, tradisi 
bom-boman atau pertarung-
an ala gladiator itu dijalankan 
bukan karena soal rivalitas 
kedua sekolah, melainkan 
hanya untuk mencari peng-
akuan dan gengsi keduanya. 
“Yang menang pun tidak 
mendapat apa-apa, hanya 
pengakuan saja bukan seko-
lahnya, tapi lebih ke gengsi 
tim basket,” jelasnya.

 Hasil dari pemeriksaan 
terhadap tersangka, sam-
bung Ulung, dirinya me-
nyimpulkan tidak ada unsur 
pemaksaan dalam aksi tarung 
gladiator itu. “Jadi kan itu 

kejadiannya sebelum per-
tandingan basket, kemudian 
jarak antara sekolah dengan 
lokasi kejadian jauh, sehingga 
siapapun yang datang ke lo-
kasi itu mau tidak mau ya siap 
untuk bertarung,” tuturnya.

 Selama tradisi tersebut 
berlangsung, lanjutnya, be-
lum ada korban akibat dari 
perkelahian tarung gladiator 
sebelum kejadian akhir Janu-
ari tahun 2016 lalu. Sebab, ke-
tika salah satu yang berkelahi 
menyerah itu angkat tangan, 
jadi selesai, kalau yang tahun 
2016 itu mungkin korban 
tidak mengangkat tangan 
sehingga korban meninggal.

 Hingga berita ini diturun-
kan, proses rekonstruksi ma-
sih berjalan dimana para 
pelaku ini memiliki perannya 
masing-masing ada yang 
sebagai pelaku utama, wasit, 
dan menunjuk, serta para 
saksi lainnya. [nif]

Satu Orang Hilang 
Terseret Arus 

Waduk Saguling
BANDUNG - Seorang war-

ga Kampung Ciceuri, Desa 
Tanjunglaya, Kecamatan 
Cihampelas diduga hilang 
terseret arus deras di waduk 
Saguling, Kabupaten Ban-
dung Barat. Humas Basarnas 
Kantor Sar Bandung, Jpshua 
Banjarnahor menjelaskan 
bahwa saat ini tim Sar Ba-
sarnas tengah melakukan 
pencarian satu orang yang 
hilang sejak kemarin sore.

 “Berdasarkan laporan dari 
Saeful selaku petugas BPBD 
di Kabupaten Bandung Ba-
rat yang meminta bantuan 
pencarian kepada Basarnas, 
sehingga kita kirimkan satu 
tim rescue ke waduk Sagu-
ling,” jelas Joshua kepada 
wartawan, Selasa (26/9) di 
kantor Basarnas Sar Ban-

dung, jalan raya Bandung-
-Garut.

 Korban yang berusia 60 
tahun atas nama Atih ini, 
diduga hilang sore kemarin. 

“Kita sudah kordinasi de-
ngan jajaran polsek setem-
pat untuk kordinasi pencair-
an. Tim dari Basarnas Kantor 
Sar Bandung sudah bergerak 
sejak pukul 10 pagi,” papar-
nya.

 Selain satu tim Rescue, 
Kantor Sar Bandung juga 
mengirimkan Kendaraan 
Rescue Car  dan membawa 
Pal SAR Air, alat navigasi, 
alkom dan medis lengkap. 
“Informasi hingga pukul 
13.00 WIB, masih melaku-
kan pencarian di sekitar 
waduk Saguling,” pungkas-
nya. [nif]

Warung Miras Dekat Sekolah Disidak
BOGOR - Di sela kunjung-

an Wali Kota Bogor Bima 
Arya ke SMA Negeri 7 Kota 
Bogor, Senin (25/9), atas 
informasi dari guru Bima 
melakukan sidak (inspeksi 
mendadak) yang menyasar 
ke salah satu warung yang 
berada tak jauh dari SMA 
Negeri 7 Kota Bogor. Alhasil, 

di warung tersebut ia mene-
mukan sejumlah minuman 
keras (miras) yang diduga 
diperjualbelikan kepada 
siswa. Ini dari mana bapak? 
Tidak boleh ini seharusnya 
dijual, ini beberapa meter 
dari sekolah. Saya meminta 
untuk diamankan dan diter-
tibkan,” kata Bima kepada 

penjual miras.  
 Bima langsung meng-

intruksikan agar warung 
tersebut di proses secara 
hukum dan segera ditutup 
jika masih bersikeras men-
jual miras. Selain dekat de-
ngan sekolah, menurutnya 
miras yang dijual pun tidak 
mengantongi izin sehingga 

memang harus ditertibkan.
 Ada tuak yang diracik 

untuk dioplos dan juga bir 
yang kadar alkoholnya ting-
gi dan sudah pasti tidak ada 
izinnya, yang di pusat kota 
saja kita tertibkan, apalagi 
ini jaraknya hanya bebe-
rapa meter dari sekolah,” 
tegas Bima yang didampingi 

Camat Bogor Utara Atep 
Budiman, Kabag Hukum 
dan HAM Setda Kota Bogor 
Novy Hasby Munawar.

 Selanjutnya, temuan miras 
di warung tersebut langsung 
diamankan Petugas Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Kota Bogor didampingi 
petugas Kepolisian. [gus]

Pembuangan Sampah Akhir Kumuh
BOGOR - Pembuangan sam-

pah akhir yang berlokasi Kam-
pung Babakan, Desa Cibatok 
Satu, Kecamatan Cibungbu-
lang Kab. Bogor terlihat ku-
muh dan besarnya tumpukan 
sampah yang menggunung. 
Akibatnya pengguna jalan 
merasa teranggu dengan bau 
tak sedap dan juga sampah 
tersebut sempat berjatuhan ke 
sungai yang nantinya mengaki-
batkan mampetnya aliran dan 
berujung banjir.

 Hal tersebut dibenarkan en-

dan (30 tahun) warga setempat 
yang merasa tidak nyaman 
dengan menumpuknya sam-
pah tersebut. “Kebersihan 
kan sebagian dari iman, ha-
rusnya pemdes desa cibatok 
satu harus memperhatikan 
kebersihan, kalo kotor dan bau 
kan tidak nyaman,” ungkapnya.

 Selain itu, tanggapan datang 
dari Ketua umum Gerakan 
Masyarakat Pemerhati Kebi-
jakan Setiap Desa Hasyemi 
Faqihudin. Ia menjelaskan, 
dalam setiap kebijakaan peme-

rintah desa terdapat pengaruh 
dalam kestabilan sosial negara, 
dan itu sangat jelas. “Urat nadi 
negara itu ada didesa, tentu 
setiap kebijakan desa harus 
senantiasa dicontrol dengan 
serius,” ujarnya.

 Ia menerangakan, seperti 
terkait Kepala Desa Cibatok 
Satu yang ia perhatikan yang 
membangun bak sampah dia-
tas sungai itu sudah sangat jelas 
melanggar konstitusi. “Lang-
kah awal dalam pembangunan 
saja sudah dinilai gagal, lalu 

sekarang bak sampah meng-
gunung. Padahal menurut 
laporan warga untuk biaya tim 
kebersihan dipatok 15.000 per 
rumah, coba kalo dikali misal 
5.000 rumah, berapa puluh 
juta?” terangnya

 Hasyemi menambahkan, 
anggaran grobag sampah 
yang sudah dianggarankan 
pun belum terlihat, dan ma-
lah bantuan motor pengang-
kut sampah dari Anggota DPR 
RI bekerja sama kementrian 
lingkungan hidup yang lebih 

dulu ada. 
“Lalu pertanyaannya ada apa 

dengan anggaran dana desa 
dan biaya iuran? Sekarang 
mirisnya Tempat pembuang-
an sampah akhir saja se kota/
kabupaten ada di satu keca-
matan,  ber ton ton truk bolak 
balik dari kota, ini yang dekat 
ko malah numpuk?” ujarnya.

 Dan ia berharap, minimalisir 
anggaran dan jangan terlalu 
membebankan masyarakat, 
cukup iuaran 500 rupiah per 
bulan itu sudah besar. [bon]



SEBANYAK enam Program Kreatifitas Ma-
hasiswa (PKM) Universitas Muhammadiyah 
Sukabumi (Ummi) menerima beasiswa dari 
Kantor Kementrian Riset Teknologi dan Pen-
didikan Tinggi (Kemenritek Dikti) Tahun 2017. 
Salah satunya mahasiswa dari Program Studi 
Kimia Fakultas Sains Ummi. Program Kreati-
vitas Mahasiswa bidang Penelitian (Kimia) 
berjudul Laporan AKHIR UJI EFEKTIVITAS 
FORMULA MINYAK SEREH WANGI (CYM-
BOPOGON NARDUS L.) SEBAGAI e-LIQUID 
ANTINYAMUK yang merupakan inovasi ma-
hasiswa Ummi bernama Aji Achmad Saputra 
(Mahasiswa Angkatan 2013/NIM 3021311007) 
yang dibantu tiga rekannya, Muhammad 
Hatta, Adhi Purnama, dan Fajar Ardhia mampu 
memperoleh beasiswa untuk PKM bidang 
Penelitian. Lalu bagaimana penelitian yang 
dilakukan sehingga memperoleh beasiswa. 
Begini yang diperoleh Radar Sukabumi pada 
Laporan Akhir PKM-Penelitian dengan judul 
program  Uji Efektivitas Formula Minyak Sereh 
Wangi (Cymbopogon nardus L) sebagai e-
liquid Antinyamuk karya Aji Achmad Saputra.

PENGANTAR, PENDAHULUAN, TU
JUAN, URGENSI PENELITIAN 

    Pada keterangan yang disampaikan Aji 
Achmad Saputra kepada Radar Sukabumi 
melalui Laporan TA-nya bahwa minyak sereh 
wangi yang sering juga disebut sebagai minyak 
sitronelal, merupakan minyak hasil ekstraksi 
dengan metode destilasi uap dari daun dan 
batang tanaman Cymbopogon nardus L. Bag-
inya, kandungan utama dari minyak atsiri yaitu 
sitronelal, sitronelol, dan geraniol. “ Minyak 
yang dihasilkan dari ekstrak sereh wangi dapat 
digunakan untuk mengusir nyamuk dan me-
lindungi dari gigitan nyamuk,”terangnya pada 
hasil risetnya. 

   Menurutnya, untuk meningkatkan peng-
gunaan minyak sereh wangi dilakukanlah 
pemanfaatan minyak sereh wangi sebagai an-
tinyamuk dalam sediaan e-liquid.  “Tujuan dan 
target penelitian membuat formulasi e-liquid 
antinyamuk dengan berbahan minyak sereh 
wangi (Cymbopogon nardus L.) dan menguji 
efektivitas repellent dari e-liquid minyak sereh 
wangi (Cymbopogon nardus L.) terhadap 
nyamuk Metode yang dilakukan dengan cara 
ektraksi sereh wangi, analisa kandungan den-
gan instrument GCMS, pembuatan e-liquid 
dan pengujian repelan. Hasil dari penelitian 
ini konsentrasi yang terbaik memiliki aktifitas 
repellan yaitu konsentrasi 5 persen,”paparnya.

  Ia menerangkan daya penolak yang dihitung 
selama enam jam memperlihatkan bahwa 
semua formula e-liquid anti nyamuk berbahan 
aktif ekstrak sereh berbeda secara signifikan 
terhadap kontrol. Hal ini mengindikasikan 
bahwa minyak atsiri ekstrak sereh berpengaruh 
dan berperan sebagai repelan dalam sediaan 
e-liquid terhadap nyamuk demam berdarah. 
“Kata Kunci: Efektivitas, Sereh Wangi, e-liquid, 
gcms, dan repelan,”sebutnya pada abstrak/kata 
pengantar yang disampaikan pada Laporan 
TA-nya.  Sedangkan  pada latar belakang di 
Bab Pendahuluan yang disampaikan Aji cs 
bahwa minyak sereh wangi yang sering juga 
disebut sebagai minyak sitronelal, meru-
pakan minyak hasil ekstraksi dengan metode 
destilasi uap dari daun dan batang tanaman 
Cymbopogon nardus L. Kandungan utama 
dari minyak atsiri yaitu sitronelal, sitronelol, 
geraniol, dan sitral. Jenis Cymbopogon nardus 
L memiliki kandungan sitronelal dan geraniol 
yang paling tinggi. “ Minyak yang dihasilkan 
dari ekstrak sereh wangi dapat digunakan untuk 
mengusir nyamuk dan melindungi dari gigitan 
nyamuk,”tuturnya. Untuk meningkatkan peng-
gunaan minyak sereh wangi dilakukanlah 
pemanfaatan minyak sereh wangi sebagai 
antinyamuk dalam sediaan e-liquid. E-liquid 
adalah kombinasi cairan khusus yang terdapat 
di dalam tangki cairan rokok elektrik dimana 
akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap. 
Uap ini lah yang nantinya dihirup dan asap 
buangannya dapat digunakan perokok aktif 
sebagai antinyamuk. Untuk meningkatkan ke-
nyamaan dan keamanan penggunaan E-liquid 
antinyamuk dilakukanlah penelitian ilmiah uji 
efektivitas minyak sereh wangi sebagai e-liquid 
antinyamuk.

   Aji cs juga memaparkan bahwa rumusan 
masalah dari penelitiannya, berdasarkan uraian 
diatas, rumusan masalah pada penelitian 
mengenai pembuatan e-liquid antinyamuk 
diantaranya: “ Pertama, apakah minyak sereh 
wangi (Cymbpogon nardus L.) dapat diformu-
lasikan menjadi sediaan e-liquid antinyamuk? 
Kemudian, kedua bagaimana efektivitas e-
liquid antinyamuk minyak sereh wangi (Cym-
bopogon nardus L.) sebagai repellent terhadap 
nyamuk ?”pertanyaan yang disampaikan pada 
laporan TA-nya.

  Adapun tujuan penelitian yang dilakukan-
nya pertama, membuat formulasi e-liquid 
antinyamuk dengan berbahan minyak sereh 
wangi (Cymbopogon nardus L.). Kedua, 
menguji efektivitas repellent dari e-liquid 
minyak sereh wangi (Cymbopogon nardus L.) 
terhadap nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan 
manfaat pada penelitian yang dilakukannya 
adalah menciptakan inovasi baru sebagai 
alternatif untuk membantu perokok berhenti 
merokok tembakau. “Kedua, mengurangi 
efek merugikan dari asap rokok elektrik. Ketiga, 
memanfaatkan ekstrak daun sereh sebagai 
inovasi tehadap larutan rokok elektrik sebagai 
antinyamuk terhadap Aedes aegypti,”paparnya 
kembali pada TA yang disampaikan.

  Sedangkan pada urgensi penelitan yang 
dilakukan menurutnya, dampak negatif dari 
perokok vaporizer begitu beragam dan mem-
prihatinkan, akan tetapi para penikmat rokok 
vaporizer sulit untuk berhenti karena memiliki 
efek kecanduan. Untuk membantu para penik-
mat rokok vaporizer dan rokok konvensional 
maka dilakukanlah penelitian ini. “Sehingga, 
hal ini akan berkontribusi dalam perkemban-
gan pengetahuan dan penelitian tentang bahan 
alam dan aplikasinya dalam industri,”tulisnya 
yang juga menyampaikan pada penelitiannya 
diperlukan bahan-bana propylene glycol, veg-
etable glycerin, essence flavour, minyak sereh 
wangi, dan hewan uji repellent. “Untuk pera-
latan yang diperlukan dalam penelitian seperti, 
set alat gelas, magnetik stirer, neraca analitik, 

dan peralatan gelas laboratorium lainnya, dua 
set alat untuk analisis karakteristik minyak sereh 
wangi, dan ketiga peralatan untuk keperluan uji 
aktivitas repellent. (*/dit)

METODA PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian
 Aji dkk pada laporan akhirnya menuliskan 

penelitian  dilakukan  mulai  April  2017  sampai 
Juli 2017 atau empat bulan. “ Adapun  tempat  
penelitian  akan  dilakukan  di  Laboratorium  
Kimia  Universitas Muhammadiyah  Sukabumi, 
Laboratorium  Manoko  Lembang  Bandung,  
Laboratorium  Universitas  Pendidikan Indone-
sia  Bandung  dan  Balai  Loka  Litbang  Pember-
antasan  Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 
Ciamis, Pangandaran, Jawa Barat,”paparnya.

Alat dan Bahan
 Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

Aji dkk peralatan   yang   digunakan  pertama,  
peralatan  yaitu  set  alat  gelas,  magnetik  stirer,  
neraca  analitik,  dan  peralatan  gelas labora-
torium  lainnya. “ Kedua, (membutuhkan) set  
alat  untuk  analisis  karakteristik  minyak  sereh  
wangi. Ketiga, peralatan untuk keperluan uji 
aktivitas repellent,”sebutnya pada laporan akhir 
yang disampaikan. Ia menambahkan untuk 
bahan-bahan yang digunakan dalam pene-
litian, antara lain propylene   glycol, vegetable, 
glycerin, essence flavour, minyak sereh wangi, 
dan hewan uji  repellent.

Bagan Alir Penelitian
  Aji dkk memaparkan pada bagan alir peneli-

tian dengan melakukan tahapan, di antaranya, 
ekstrasi sereh wangi, analisis kandungan min-
yak sereh, pembuatan e-liquid antinyamuk, 
formulasi e-liquid antinyamuk, dan uji aktivitas 
repellent. 

 Adapun pada prosedur Penelitian Ektraksi 
Sereh Wangi Untuk  metode  distilasi  uap  dan  
air  dengan  pemanasan  microwave  prose-
durnya  adalah  sebagai  berikut,  mula-mula  
menimbang  daun  /  batang  serai  wangi  se-
banyak  200 gram. Memasukkan daun / batang  
yang telah ditimbang tersebut pada labu disti-
lasi leher tiga dengan penambahan air sebagai 
pelarut. Kemudian memanaskan air pada labu 
leher dua untuk digunakan sebagai pembangkit 
steam, proses pemanasan menggunakan heat-
ing  mantle. Menyalakan  pemanas microwave 
dan  mengatur  daya microwave sesuai  dengan  
variabel  suhu  dan  bersamaan dengan  itu  
diatur  putaran  timernya.  Menghitung  waktu 
distilasi  mulai  tetes  pertama  keluar  dari con-
densor. Lalu, mengambil  minyak  tiap  20  menit  
dengan mengatur putaran timer microwave. 
Kemudian, imbuhnya, menghentikan proses 
setelah 120 menit. “ Menampung  distilat  dalam  
corong  pemisah  dan memisahkan  minyak  
dari  air,  kemudian  menampung  minyak  
tersebut  pada  tabung  reaksi  dan  di  simpan  
dalam  freezer untuk mendapatkan minyak 
yang bebas dari air. Kemudian, mengambil 
minyak yang bebas dari  kandungan air tersebut 
lalu melakukan analisa terhadap minyak yang 
dihasilkan,”paparnya pada laporan akhirnya.

Analisis Kandungan Minyak Sereh Wangi. 
Analisis kandungan minyak atsiri daun sereh 
wangi dilakukan menggunakan Gas Chroma-
tography/Mass Spectrometry.

Pembuatan e-liquid
Campurkan   40   ml propylen   glycol dengan   

20   ml essense hingga   merata, kemudian  
didiamkan  dalam  kondisi  terbuka  selama  
30  menit,  setelah  itu  dicampurkan vegetable  
gliserin sebanyak  40  ml  dan  minyak  sereh  
dengan  beberapa  konsentrasi  (0%,0,25%, 
0,75%, 2,25%, 5%) hingga  merata lalu didiam-
kan dalam kondisi tertutup selama 1-7 hari.

Uji Aktivitas Repellent 
Penelitian  ini  membutuhkan  16 paper  cup,  

pada  tiap-tiap paper  cup terdapat  20 ekor  
nyamuk Aedes  aegypti

. Jumlah  nyamuk Aedes  aegypti dalam  pene-
litian  secara keseluruhan sebanyak 320 ekor. 
Nyamuk Aedes aegypti

yang diambil tidak boleh dalam keadaan   
cacat.   Langkah   pertama   yang   dilakukan   
adalah   menyiapkan   sampel   hasil formulasi   
yang   telah   dibuat   dan   kemudian   meny-
iapkan   hewan   uji   untuk   uji efektivitasnya. 
Selanjutnya   melakukan   pengujian   sebanyak   

tiga kali   pengulangan   dengan 
menggunakan  nyamuk Aedes  aegypti yang  

tidak  diberi  sampel  sebagai  Kontrol.  Lalu 
nyamuk Aedes aegypti

yang terdapat di dalam paper cup kemudian 
dipindahkan ke dalam kandang  menunggu  
selama  satu menit  dan  mencatat temperatur  
serta  kelembaban  ruangan. 

  Setelah  itu  dimasukkan  sampel  ke  dalam  
kandang  nyamuk  kemudian  diamati  selama  
1 jam dan mencatat nyamuk yang pingsan. 
Kemudian memindahkan nyamuk yang 
pingsan ke dalam paper cup dengan meng-
gunakan aspirator dan menyimpan (holding 
selama 24 jam).  Selanjutnya  menghitung  
jumlah  nyamuk  yang  mati  setelah  24  jam  
dan  hasil dimasukkan  ke  dalam  Tabel.  
Dalam  penelitian  parameter  yang  diukur  
adalah  jumlah. “Aedes aegypti yang mati 
setelah diberikan sampel dengan konsentrasi 
berbeda-beda,”terangnya.(*/dit) 

KESIMPULAN PENELITIAN

Aji dkk memaparkan, kesimpulan dari hasil 
penelitian uji efektivitas formula minyak sereh 
wangi sebagai e-liquid antinyamuk adalah:

“Pertama, pemanasan menggunakan micro-
wave merupakan pemanasan paling efektif un-
tuk pemanfaatan panas untuk ektraksi minyak 
atsiri karena distribusi dari panas lebih merata 
ke semua bagian dari labu dibandingkan den-
gan heater yang distribusi panasnya hanya 
mengenai bagian terluar dari labu,”paparnya. 
Kedua, hasil pembacaan GC – MS pada pene-
litian ini menghasilkan persen area Citronella 
yang tinggi yaitu 23 persen, hasil ini lebih tinggi 
bila dibandingkan dengan metode terdahulu 
yaitu hydro distillation dan steam distillation 
dengan masing – masing memiliki persen area 
Citronella sebesar 18 persen. Ketiga, konsentrasi 
yang terbaik memiliki aktifitas repellan yaitu 
konsentrasi 10 persen. Daya penolak yang di-
hitung selama 1 jam menunjukkan bahwa 
semua formula e-liquid anti nyamuk berbahan 
aktif ekstrak sereh berbeda secara signifikan 
terhadap kontrol.(*/dit)

HASIL PENELITIANNYA 
BERHARAP DIPATENKAN

Aji pun optimis bahwa penelitian yang dilaku-
kannya baru kali pertama di Indonesia. Karena 
itu, pria muda ini berharap hasil penelitiannya 
bis segera dipatenkan. “Alhamdulillah, Ibu Wakil 
Rektor 1 Ummi sudah mendukung penuh akan 
hal ini (untuk dipatenkan),”terangnya optimis. 
Ia menerangkan bahwa pihak Ummi dengan 
Badan Karya Cipta dan Paten (Nasional) juga 
siap mendukung dipatenkannya produk PKM-
nya,”terangnya. 

Sementara itu, Aji optimis dengan hasilnya 
itu PKM bidang IPTEK di Sukabumi bisa 
berkembang. Ia bersyukur bahwa kampusnya 
bisa bersaing di kancah nasional. PKM Ummi 
juga bisa bersaing di Kopertais Wilayah 4 Jabar 
dan menjadi juara enam di bawah ITB. Hal ini 
juga menurutnya dapat menjadi motivasi bagi 
para adik kelasnya agar lebih giat lagi berinovasi 
dalam beriptek. (*/dit)

 BEASISWA KEMENRISTEK DIKTI 2017 KAMPUS UMMI
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  KEBERHASILAN yang dicapai Aji dkk atas Laporan Akhir Uji Efektivitas 

Formula Minyak Sereh Wangi (Cymbopogon nardus.) sebagai e-liquid 
Antinyamuk dan Fina dkk atas  Laporan Akhir Skrining Fitokimia, Frka-

sinasi dan Uji Antibakteri Ekstrak Daun Canar 
Bokor (Smilax leucophylla Blume) terhadap 
Escherichia coli tak lepas dari kesabaran dan 
keuletan dosen pembimbingnya, Lela Lailatul 
Khumaisah, M.Si. Kepada Radar Sukabumi, 
Lela menerangkan bimbingan yang dilakukan-
nya kepada para mahasiswanya saat pengajuan 
relatif sebentar. “Sekitar satu-dua bulan. Tetapi 
pada saat pelaksanaannya (bimbingan dilaku-
kan) sampai lima bulan. Selama bimbingan di 
lapangan ada juga kendala yang dihadapinya. 
“Peralatan atau instrumen yang canggih untuk 
analisis yang masih belum dimiliki Laboratorium 
Kimia Ummi menjadi kendala utama,”terangnya. 
Sebagai konsekuensi pihaknya mengandalkan 

ke instansi lain yang sudah tentu untuk hal biaya lebih besar. Begitu juga 
waktu analisis yang tak bisa diprediksi, sehingga sedikit menghambat 
pelaksanaan. Walaupun begitu, akhirnya para mahasiswanya bisa melak-
sanakan uji Laporan Akhirnya untuk PKM-penelitian ini dan berbuah hasil. 
Atas hasil yang dicapai, Lela mengutarakan harapannya bahwa dengan 
adanya penelitian-penelitian mahasiswa yang lolos PKM (tentu) akan 
meningkatkan animo mahasiswa lain di bawahnya untuk dapat berkreasi 
dan meng-explore ide-ide kreatifnya dan dituangkan ke dalam proposal 
PKM.”Sehingga, akan meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat nasi-
onal jika lolos,”terangnya optimis. Adapun dari hasil penelitian PKM ini 
ia berencana akan dibuat paten juga dipublikasi pada jurnal ilmiah. “Se-
hingga, meningkatkan indeks publikasi Indonesia, terutama Universitas 
Muhammadiyah Sukabumi,”tuturnya optimis. (dit)

Lela Lailatul Khumaisah, M.Si
Dosen Pembimbing PKM-Penelitian Kimia

Bersyukur dan Dukung Agar 
Segera Dipatenkan

HAL senada juga disampaikan Ketua Program Studi Kimia, Lela Muk-
milah Yuningsih, S.T, M.Si. Ia mengaku bangga dan sangat mendukung 

produk yang dihasilkan para mahsiswa melalui 
PKM-Penelitian Aji Achmad Saputra dan Fina 
Rahmawati segera dipatenkan. “Saya akan 
berkoordinasi dengan pihak kampus Ummi agar 
segera mematenkan produk mahasiswanya yang 
mengikuti PKM bidang Penelitian (Uji Efektivitas 
Formula Minyak Sereh Wangi (Cymbopogon 
nardus L.) sebagai e-liquid Antinyamuk dan 
Skrining Fitokimia, Frkasinasi dan Uji Antibakteri 
Ekstrak Daun Canar Bokor (Smilax leucophylla 
Blume) terhadap Escherichia Coli),”terangnya 
optimis. (dit)

Lela Mukmilah Yuningsih, S.T, M.Si
Kepala Program Studi Kimia Fakultas Sains

Apa Kata Mereka
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SARANA TEPAT 
PROMOSI ANDA

IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

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

I N D O B A T A  m e n y e d i a k a n 
:  Gen teng  be ton  mu l t i l i ne /
urat batu, batako press, pav-
ing  b lock  (Brg2  tsb  b rs r t i f i 
kat  SNI).  J l .  Ry Karang Hilir 
no.833 Cibadak 43351 Smi. 0266-
532888/0818107180. (RS-s/d 30 
September)

DIJUAL

DIJUAL RMH.LUAS TANAH:539 
METER PERSEGI.SURAT HAK 
MILIK.DI JL.CIKIRAY 9, SUKA-
BUMI (BELAKANG SMA MARDI 
YUANA) HUB : 0858 464 97821 
Bapak Dede. 

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)

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 Ciku-
kulu No 72 Sukabumi Tlp. ( 0266 
) 227456 Jl. Raya cisolok Palabu-
hanratu (RS-s/d 30 September)

INA SAMUDRA BEACH HOTEL 
Jl. raya Cisolok Km. 7 Palabu-
hanratu 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  - 3 8 0 9  - T M  

An.MUHAMMAD HAMMAMI P.R

H L G  S T N K  F  - 3 8 0 1  - U A N  
An.ANTOK PRASTOPA 

HLG STNK F -3692 -QZ  An.ISAH

H L G  S T N K  F  - 4 0 9 9  - Q M  
An.EMAN SULAEMAN 

H L G  S T N K  F  - 3 5 2 0  - T M  
An.ERINALDI

H L G  S T N K  F  - 3 4 2 8  - U A E  
An.ANDRI ANDRIANA

HLG STNK F -5941 -OD  An.ISMI 
NEVILANTI

H L G  S T N K  F  - 6 9 1 2  - V P  
An.RIDWAN BIN A NASRUDIN 

KULINER

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

TOR ,  jontornya bik in keSO-
HOOORR !! Jl. Selabintana Km.3 
Smi. 085624101595 (RS-s/d 30 
September)

KURSUS

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

 OPTIKAL 

PERMATA OPT IKAL ,  Jua l 
macam2 kacamata, frame, & 
lensa/lensa kontak Jl. Pelabu-
han Perapatan 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)

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

TOKO KOMPUTER

APOLLO COMPUTER  Menjual 
 Hardware, Note-book, CCTV, 
 Accessories,  Pr inter,  tablet , 
dl l  J l .  Jend. A. Yani No.124 
T l p  ( 0 2 6 6 ) 2 2 2 6 8 5 ,  ( 0 2 6 6 ) 
7001977, HP 08572320 8455 
Sukabumi.  (RS-s/d 30 Sep-
tember)

RNY COMPUTER , Hardware, 
 N o t e b o o k ,  C C T V ,  C a m e r a 
Digital, GPS, PC, Tablet, Pro-
jector, 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 !!

Gabungkan Jutaan IKM 
dalam Satu Marketplace

Satgas Hentikan Usaha 
Lima Investasi Bodong

JAKARTA - Pemerintah 
berupaya memberikan 
fasilitas kepada indusri 
kecil menengah (IKM) un-
tuk masuk ke pasar digital. 
Penetrasi ke pasar digital 
juga bertujuan menekan 
dominasi produk impor di 
pasar e-commerce. Salah 
satu yang dilakukan pemer-
intah adalah menginte-
grasikan industri, produk, 
dan sentra produksi dalam 

marketplace E-Smart.
Dirjen IKM Kemente-

rian Perindustrian Gati 
Wibawaningsih menilai 
pasar digital bisa men-
jangkau konsumen yang 
lebih luas.

’’Dengan adanya mar-
ketplace, IKM punya wa-
dah lain untuk promosi 
dan berjualan,’’ kata Gati, 
kemarin (26/9).

Selain itu, pemasaran 

produk secara digital bisa 
memangkas biaya. Un-
tuk menambah modal, 
pemerintah menyediakan 
kredit usaha rakyat (KUR). 
Adapun perbaikan kuali-
tas produk IKM dilakukan 
melalui pelatihan dan 
pendampingan dari tena-
ga penyuluh lapangan.

Program E-Smart juga 
bertujuan meningkatkan 
akses pasar melalui inter-

net marketing, mening-
katkan akses bahan baku, 
teknologi, dan modal. 
Lembaga kajian ekonomi 
Center of Reform on Eco-
nomics (CORE) Indonesia 
memperkirakan nilai per-
dagangan dalam jaringan 
(e-commerce) tahun lalu 
mencapai USD 24,6 miliar 
(Rp 319,8 triliun).

Sementara itu, kajian 
yang dilakukan Google 

dan Temasek menunjuk-
kan bahwa pasar online 
di Asia Tenggara tumbuh 
rata-rata 32 persen per ta-
hun. Indonesia diprediksi 
memegang peranan sig-
nifikan dengan pengua-
saan sekitar 52 persen 
pasar e-commerce di Asia 
Tenggara. Nilai transak-
sinya diperkirakan men-
capai USD 46 miliar pada 
2025. (agf/c15/noe)

FT:IST

KREATIF: Produk-produk yang dihasilkan para pelaku IKM ini bisa dipasarkan lewat internet. 

JAKARTA - Satgas Waspada In-
vestasi kembali merilis lima 
nama perusahaan terkait in-
vestasi ilegal alias bodong. Keli-
ma entitas tersebut di antaranya 
Koperasi Karya Putra Alam Se-
mesta/Invesment Management 
Consortium (Gunung Putri Bo-
gor), Smart Banking Exchange/
PT Solarcity Kapital Indonesia 
(Jakarta), PT Istana Bintang 
Universal (Jakarta), PT Papan 
Agung Solution (Sidoarjo Jawa 
Timur), dan PT Global Ventura 
Pratama/Gold Indo Financial/
GIF Financial (Pekanbaru Riau).

Ketua Satgas Waspada Investa-
si Tongam L Tobing mengatakan, 
penghentian kegiatan usaha 
tersebut dilakukan dengan per-
timbangan, pertama, tidak ad-
anya izin usaha produk yang 
ditawarkan. Kedua, kegiatan 
penawaran investasi yang di-
lakukan berpotensi merugikan 
masyarakat karena imbal hasil 
atau keuntungan yang dijanjikan 
tidak masuk akal.

“Dalam rangka perlindungan 
konsumen dan masyarakat, 
sejak 19 September 2017 Satgas 
Waspada Investasi telah mengh-
entikan kegiatan penghimpunan 
dana dari lima entitas,” ucap 
Tongam di Jakarta.

Tongam mengaku pihaknya 
telah melakukan pemanggilan 
terhadap lima entitas tersebut 
untuk menjelaskan legalitas 
dan kegiatan usahanya. Dari 
pemanggilan tersebut, Koperasi 
Karya Putra Alam Semesta/In-
vesment Management Consor-
tium, Smart Banking Exchance/
PT Solarcity Kapital Indonesia, 
dan PT Istana Bintang Universal 
hadir dalam rapat tersebut. 

“Sedangkan untuk PT Papan 
Agung Solution dan PT Global 
Ventura Pratama tidak hadir,” 
terang Tongam. 

Untuk Koperasi Karya Putra 
Alam Semesta/Invesment Man-
agement Consortium telah me-
nyatakan menghentikan kegiatan-
nya, yang menggunakan skema 
pelunasan utang nasabah dengan 
hanya membayar 60 persen dari 
jumlah utang yang dimiliki. Hal 
tersebut dilakukan, karena keg-
iatan tersebut tidak sesuai dengan 
kegiatan perkoperasian. 

Sedangkan Invesment Man-
agement Consortium, menghen-
tikan kegiatan investasi berupa 
penawaran program penyela-
matan, dan penyelesaian refund 
member PT Compact Sejahtera 
Group/ Compact 500/ILC yang 
menawarkan imbal hasil 25 pers-
en dari modal yang ditanamkan.

Sementara, Smart Banking 
Exchange/PT Solarcity Kapi-
tal Indonesia harus menghen-
tikan kegiatan usaha berupa 
penawaran kegiatan investasi 
saham Solar Bond International 
dengan imbal hasil 30-42 persen 
per bulan. 

“Satgas Waspada Investasi me-
nyampaikan bahwa penggunaan 
logo OJK oleh Smart Banking 
Exchange/PT Solarcity Kapital 
Indonesia dilakukan tanpa izin,” 
ucapnya.

Sementara PT Istana Bintang 
Universal menghentikan segala 
kegiatan penjualan langsung 
multi level marketing (MLM), 
dan berjanji tidak akan melaku-
kan perekrutan member MLM 
karena tidak memiliki izin.

“PT Papan Agung Solution harus 
menghentikan kegiatan usaha 
penawaran program kepemi-
likan rumah tanpa bunga, dan 
denda karena kegiatan tersebut 
dilakukan tanpa izin serta diduga 
melanggar ketentuan perundang-
undangan serta merugikan ma-
syarakat. Untuk PT Global Ventura 
Pratama, harus menghentikan 
kegiatan penawaran investasi 
dengan imbal hasil sebesar 20 
persen per 14 hari, karena tidak 
dilengkapi dengan izin usaha 
dan diduga melanggar ketentuan 
perundang-undangan serta ber-
potensi merugikan masyarakat,” 
tandas Tongam. 

Dengan demikian, sejak Jan-
uari-September 2017 Satgas 
Waspada Investasi telah meng-
hentikan kegiatan usaha 48 
entitas. Dari penghentian ke-
giatan tersebut, terdapat satu 
entitas yang telah mendapatkan 
izin usaha yaitu PT Pansaky 
Berdikari Bersama/ 4Jovem. 
Berdasarkan izin usaha yang di-
miliki, kegiatan usahanya adalah 
melakukan penjualan langsung 
untuk produk Jovem Glueberry 
dan Green Shake.(rmol)
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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
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KOMUNITAS
WALURAN - Peringatan tahun baru 

Islam 1439 Hijriah di Desa Manjun-
jaya, Kecamatan Waluran berlangsung 
meriah. Dalam puncak kegiatan yang 
berlangsung belum lama ini, panitia ke-
giatan memberikan penghargaan kepada 
masyarakat yang berprestasi pada ajang 
perlombaan religi.

 Perlombaan yang digelar di daerah ini 
ialah MTQ, STQ dan MHQ. Adapun tu-
juannya yakni meningkatkan syiar islam 
dan mendorong masyarakat supaya lebih 
berprestasi dalam bidang keagamaan. 

 Kepala Desa Mangunjaya, Nedin men-
gaku bangga atas kualitas masyarakat 
yang dipimpinnya itu. Pada kegiatan ini, 

ia bisa menemukan bibit-bibit penerus 
agama dan juga yang bisa memajukan 
daerah. “Kami sampaikan terimakasih 
atas partisipasi semua pihak. Kegiatan 
ini dari masyarakat, oleh masyarakat 
dan untuk masyarakat. Semoga tali sila-
turahmi dan persaudaran kita semakin 
kuat,” pungkasnya.

 Sementara itu, Camat Waluran Asep 
Mulyani mengapresiasi atas kegiatan 
yang telah berlangsung tersebut. Menu-
rutnya, kegiatan menyambut tahun ini 
perlu terus dilaksanakan dengan penuh 
semangat perbaikan. Dengan harapan, 
membentuk masyarakat yang religi untuk 
menunjang mewujudkan Sukabumi yang 

lebih baik dan religi.
“Kegiatan ini selain sangat positif, juga 

baik bagi keberlangsungan prestasi anak 
didik yang sedang mensyiarkan ilmu. 
Semoga, Visi Misi Kabupaten Sukabumi 
bisa terwujud di daerah ini,” singkat pria 
yang akrab disapa Askum ini. (Cr10/d)

Namun pada kondisi 
gangguan irama listrik jan-
tung, maka tubuh tidak bisa 
melakukan kompensasi untuk 
memenuhi kebutuhan metab-
olism tubuh. Jika denyut jan-
tung  berdetak dibawah 40 kali 
per menit (bradikardia) akan  
berbahaya. Penderita  tersebut 
dapat ditandai dengan  lemah 
badan , sering mengantuk, 
keringat dingin hingga pingsan. 

 Kondisi ini jika dibiarkan, 
bisa menimbulkan kematian. 
Karena pasokan darah dan 
oksigen ke organ lain vital ke 
seluruh tubuh tidak cukup 
gangguan irama jantung lain 
adalah denyut jantung cepat 
(takikardia), dengan kondisi 
denyut jantung lebih dari 150 
kali per menit. Gejalanya jan-
tung sering berdebar-debar, 
nyeri dada, sesak nafas, kerin-
gat dingin dan perasaan ingin 
pingsan. Bila dibiarkan, kondisi 
ini juga bisa menyebabkan 
kematian. Berkat perkemban-
gan teknologi, masalah denyut 
jantung yang lemah bisa diatasi 

dengan penanaman alat pacu 
jantung di dada. Alat tersebut 
mengeluarkan impuls listrik 
agar denyut jantung  kem-
bali normal. Penderita dapat 
kembali beraktivitas sehari 
hari tanpa terganggu dengan 
adanya alat pacu jantung di 
dada. Jangka waktu baterei 
pacu jantung ini berkisar 7-10 
tahun yang apabila habis perlu 
penggantian baterei kembali. 

 Denyut jantung terlalu 
cepat menandakan jantung 
tidak memompa dengan 
baik. Peredaran darah dari 
jantung ke seluruh tubuh 
menjadi kurang. Apabila 
darah yang dipompakan ke 
otak kurang maka bisa tiba-
tiba tak sadarkan diri. Upaya 
yang dilakukan setelah tera-
pi obat tak kunjung sembuh 
adalah dengab kateter ablasi 
untuk memperbaiki listrik 
dalam tubuh yang men-
galami ‘konsleting’. Setelah 
tindakan medis itu denyut 
jantung bisa kembali normal 
tanpa mengkonsumsi lagi 
obat obatan 

Gangguan irama jantung 

lain yang cukup banyak 
diidap masyarakat adalah 
denyut jantung yang tidak 
teratur (fibrilasi atrium). 
Bila diabaikan akan me-
nyebabkan stroke dan gagal 
jantung. Penyakit ini banyak 
menyerang orang usia diatas 
50 tahun dengan riwayat 
tekanan darah tinggi sebe-
lumya, diabetes, arteri ko-
roner dan penyakit  kelenjar 
gondok. 

 Hitunglah nadi anda per-
menit untuk mengetahui 
irama jantung. Cara untuk 
melakukannya adalah di-
raba saja di bagian dekat 
pergelangan tangan dimana 
nadi berdenyut lalu dihitung 
selama satu menit saat istira-
hat. Perhatikan apakah terlalu 
cepat atau terlalu lambat dan 
apakah teratur ataukah tidak. 
Bila merasa ada gangguan 
maka segera periksakan ke 
dokter ahli jantung. 

Semoga artikel ini berman-
faat bagi para pembaca seka-
lian, salam sehat dari kami 
keluarga besar Rumah Sakit 
Betha Medika.(*)

Gangguan Irama Jantung, Kenali 
Gejala dan Penanganannya

bersama dengan ratanya kan-
dang. Kerugian akibat ben-
cana itu ditaksir mencapai 
Rp50 juta. “Ayamnya masih 
pada kecil yang terbakar, baru 

usia seminggu. Tapi kerugian 
secara keseluruhan cukup 
besar,” sebutnya. 

 Sementara itu, Kepala pos 
III Kecamatan Cicurug pem-
adam kebakaran, Acep Fatah 
menjelaskan, satu unit arma-

da pemadam kebakaran dik-
erahkan ke lokasi kebakaran. 
Namun, karena informasi 
dinilai lambat dan jarak lokasi 
cukup jauh, penanganan pun 
mengalami keterlambatan. 
“Kami menerima laporan 

awal pukul 06.30 WIB. Karena 
lokasi cukup jauh, petugas 
pun tiba di lokasi setelah 
satu jam kemudian. Petugas 
langsung bekerja untuk me-
mastikan api benar-benar 
padam,” singkatnya. (Cr15/t). 

bertambah. Hal itu tentu-
nya supaya bisa melakukan 
pembangunan baik infra-
struktur, maun Sumber Daya 
Manusia (SDM). “Mohon 
doanya, supaya pembangu-
nan di Kabupaten Sukabumi 

terus meningkat. Ini ten-
tunya demi kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat,” 
pungkasnya.

 Sementara itu, Kepala 
Desa Sukakersa, Deden 
Deni Wahyudi menyam-
paikan hal yang sama. Ia 
berharap, dukungan ma-

syarakat bisa terus mening-
kat demi memajukan daerah 
yang mandiri dan religius. 
“Kami sampaikan terimaka-
sih kepada semua pihak 
yang telah terlibat dalam 
acara ini. Semoga tahun 
depan, kegiatan ini terus 
meriah,” singkatnya.

 Pada acara Gebyar Mu-
haram di Desa Sukakersa, 
kegiatan diisi Orkes Gambus, 
pawai obor yang diikuti 17 
Dewan Kemakmuran Mesjid 
(DKM). Sebagai puncak aca-
ra, kegiatan diisi oleh pence-
ramah kondang, yakni Jujun 
Junaedi. (Cr15/d)

 Menantu korban, Candra 
Hidayat (45) mengatakan, se-
menjak selesai salat Subuh, ia 
tidak melihat batang hidung 
ibu mertuanya itu. Untuk me-
mastikan keberadaan korban, 
ia dan juga keluargnya lang-
sung melakukan pencarian. 
“Dilihat ke kamarnya, juga 
tidak ada. Akhirnya kami ke 
Sungai, di sana kami men-
emukan senter yang biasa 

digunakan oleh Emak. Di 
situ kami curiga bahwa Emak 
terbawa hanyut,” ujar Candra 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (26/9).

 Canda dan juga keluarg-
anya mencoba menyusuri 
Sungai Cimandiri, sekitar 
lokasi pengambilan air wud-
hu. Namun, karena tak juga 
ditemukan, akhirnya ia me-
minta batuan kepada aparat 
pemerintah desa, Polsek Ci-
badak dan juga TNI. “Dengan 

dibantu pemerintah desa dan 
Babinsa, kami pun langsung 
melakukan pencarian dengan 
menyusuri aliran sungai,” 
pungkasnya. 

 Di tempat yang sama, 
Babinsa Desa Bantarkalong, 
Kecamatan Warungkiara, 
Koptu Agus Ramdani me-
na m b a h k a n ,  p i ha k n ya 
melakukan penyisiran den-
gan perahu karet bersama 
pemerintah desa dan pi-
hak keluarga. Sekitar pukul 

15.00 WIB, korban akhirnya 
berhasil ditemukan di Sun-
gai Cimandiri tepatnya di 
Kampung Cipanca, Desa 
Bantargebang, Kecamatan 
Bantargadung.  

“Korban telah meninggal 
dunia saat kami temukan, ko-
rban meninggal akibat terjatuh 
ke sungai dan terbawa arus. 
Jenazah korban langsung kami 
evakuasi untuk dikebumikan di 
kampung halamannya,” pung-
kasnya. (Cr15/d). 

 Dari keterangan para pelaku, 
lanjut Syahduddi, mereka telah 
melakukan aksinya sebanyak 
tiga kali yang di wilayah hukum 
Polres Sukabumi. Diantaranya, 
melakukan pencurian kenda-
raan bermotor yang terjadi pada 
Mei 2017 di daerah Kecamatan 
Cicurug serta pencurian dengan 
pemberatan pada 24 Mei 2017 
lalu, yang lokasinya di Kam-
pung/Desa Citepus, Kecamatan 
Palabuhanratu dan yang terakhir 
pada Minggu (17/9) sekira pukul 
05.30 WIB mencuri dengan ke-
kerasan di Kampung Ciangsana, 
Desa Cijangkar, Kecamatan 
Nyalindung. “Modus pelaku ini 

dengan cara memepet korban, 
lalu mengancam dengan golok 
supaya korban menyerahkan 
sepeda motornya. Selain itu, 
mereka juga mengambil sepeda 
motor yang terparkir di pinggir 
jalan dengan cara merusak kunci 
kontak dengan menggunakan 
kunci leter T,” paparnya.

 Selain membekuk para 
pelaku, polisi juga berhasil 
mengamankan sejumlah ba-
rang bukti yang diduga hasil 
dari kejahatannya. Diantaran-
ya, satu unit sepeda motor Beat 
hijau beromor polisi F 4173 QO 
lengkap dengan STNK-nya, se-
bilah golok, motor Beat hitam, 
motor Scoopy  putih,  motor 
maticMio Soul, motor Beath 

putih, motor Mio abu-abu dan 
sepeda motor Vega merah. 
“Mereka kami jerat dengan 
pasal 365 KUHP atau Pasal 
362 KUHP bagi pelaku Curas 
dan Curat. Sementara, bagi 
penadahnya akan pasal 48I 
KUHP. Sekarang kami tengah 
melakukan pengembangan 
kasusnya untuk mencari TKP 
lain serta melakukan peny-
itaan barang bukti yang terkait 
tindak pidana. Setelah itu, kami 
melakukan penyidikan untuk 
membuat berkas perkara su-
paya bisa dilimpahkan berkas 
perkaranya ke Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) Kejaksaan Negeri 
Kabupaten Sukabumi,” pung-
kasnya. (Cr13/Cr10/t)

dapat pindah menempati 
Pasar Semi Modern (PSM) 
Cibadak yang telah rampung 
pembangunannya. Sebelum 
dibongkar, pihaknya telah 
memberikan surat edaran 
kepada pedagang yang be-
rada di TPS untuk segera 
mengosongkannya. 

 "Pada surat himbauan 
itu disebutkan 23 Septem-
ber pedagang harus segera 
meninggalkan TPS sampai 
batas akhir hari ini. Karena 
itu, pembongkaran TPS pun 
kami lakukan," jelasnya ke-

pada Radar Sukabumi, ke-
marin (26/9). 

 Dirinya menyebutkan, 
dalam penertiban ini 190 
kios pedagang di TPS harus 
dibongkar. Pasalnya, PSM 
Cibadak telah selesai diban-
gun dan pedagang dapat 
segera beraktivitas di tempat 
yang baru itu. "Sebanyak 400 
kios di PSM sudah terisi, 
termasuk fasilitas kios telah 
diselesaikan," sebutnya. 

 Secara keseluruhan, lanjut 
Asep, proses pembongkaran 
berjalan dengan lancar. Bah-
kan, masyarakat pasar yang 
ada turut membantu pener-

tiban. Hal ini karena mereka 
ingin segera pindah ke PSM. 
"Antusias masyarakat juga 
bagus. Berkat kerjasama se-
luruh pihak, penertiban pun 
berjalan aman dan lancar," 
tutupnya. 

 Sementara itu, Nanang 
(45) pedagang buah men-
gaku pasrah atas pembong-
karan lapak jualannya. 
Sebab dirinya menyadari 
lokasi tersebut hanya se-
mentara. "Saya pribadi tidak 
masalah, ini untuk kepentin-
gan bersama. Selain itu juga 
kawasan jadi lebih tertata," 
singkatnya. (cr15/d)

“Perbuatan tersangka terha-
dap korban sudah terbukti dan 
ancamannya cukup berat,” pa-
par Kasat Reskrim AKP Dhoni 
Erwanto kepada Awak media, 
kemarin (26/9).

 Menurut Dhoni, tersangka 
melakukan perbuatan cabulnya 
itu disela-sela latihan rebana. 
Dimana, dari keterangannya, 
tersangka hanya melakukan 
pelecehan seksual. “Hanya me-
megang alat kelamin korban dan 

mencium korban. Korban hanya 
diremas-remas dan dicium. Jadi 
sampai saat ini untuk kekerasan 
terhadap korban oleh tersangka 
tidak terbukti,” terangnya.

 Dhoni mengaku, dari hasil 
penyelidikan, korban yang 
sudah bisa dipastikan baru 
ada empat orang. Karena, satu 
orang lagi belum bisa dipas-
tikan dan dimintai keteran-
gan. “Untuk saat ini, korban 
yang sudah bisa kami pastikan. 
Karena satu korban belum bisa 
ditemui,” ungkapnya.

 Lebih lanjut Dhoni menjelas-
kan, karena tersangka tidak 
terbukti melakukan tindakan 
kekerasan seksual terhadap 
korban, maka ancaman yang 
diberikan hanya diberikan 
pasal pencabulan pada anak di 
bawah umur dengan ancaman 
kurungan penjara maksimal 
15 tahun penjara. “Tersangka, 
merupakan orang yang diper-
caya oleh warga masyarakat 
untuk mengajar di daerah 
Desa Cisaat. Kesehariannya 
diisi dengan melatih rebana di 

sana,” terangnya.
 Untuk memastikan kondisi 

korban, pihak kepolisian juga 
melakukan pendampingan 
terhadap korban. Ia khawatir, 
psikologi anak terganggu akibat 
perbuatan tersangka. 

“Kita saat ini sedang beru-
saha untuk memulihkan trau-
ma korban. Seperti dengan 
mendatangkan psikiater dan 
program go to school oleh 
Satlantas untuk memulihkan 
anak-anak yang trauma,” tan-
das Dhoni. (Cr10/t)

Empat Curanmor Dicokok Polisi

190 Kios Dibongkar

Api ‘Makan’ 1.000 Ayam

Adjo Apresiasi Warga

Wanita Senja Tergerus Sungai

Pelaku Ngaku Meraba

Pembukaan oleh Sanggar Tari pimpinan Yudi Hidayat, pada gebyar malam 
penganugerahan juara lomba yang dilangsungkan dengan foto bersama 
Kepala Desa Mangunjaya dan Camat Waluran (tengah).

Para tokoh dan sesepuh masyarakat Desa Mangunjaya saat menyaksikan malam penganugerahan para juara 
lomba Gebyar 1 Muharam 1439 hijriyah di Halaman Desa Mangunjaya.

Pawai Ta’aruf Gebyar 1 Muharam Desa Mangunjaya yang diikuti seluruh 
siswa-siswi pelajar SMP/MTS serta SD/MI dan para peserta lomba dengan 
diiringi drum band.

Camat Waluran, Asep Mulyani (kanan), saat memberikan penganugerahan kepada 
juara1 lomba MTQ pada gebyar 1 Muharam Desa Mangunjaya, Kecamatan Waluran.

Ketua BPD Desa Mangunjaya, Yudi Hidayat (kanan) saat memberikan piala juara 1 
lomba Adzan kepada perwakilan juara pada malam penganugerahan gebyar 1 Muharam 
di Desa Mangunjaya.

Kepala Desa Mangunjaya, H. Nedin (kanan) saat memberikan piala lomba MHQ, 
pada gebyar 1 Muharam kepada perwakilan juara 1 di panggung kehormatan Desa 
Mangunjaya.
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SEMENTARA ITU

PERISTIWA

PELAKU NGAKU MERABA
PALABUHANRATU - Per-

buatan bejad guru marawis, AA 
(33), warga Kampung Cipari, RT 
1/2, Desa Cisaat, Kecamatan 

Cicurug telah menggiringnya ke 
Hotel Prodeo Mapolres Sukabu-
mi. Ia kini terancam hukuman 
15 tahun penjara, karena polisi 
menjeratnya dengan pasal 82 
ayat (1) dan (2) Undang-undang 
perlindungan anak.

 Kepada Radar Sukabumi, AA 
menyadari atas kesalahan yang 

telah ia lakukan kepada lima 
muridnya itu. Menurutnya, 
perbuatan bejad itu dilakukan 
karena nafsu yang berkecam-
buk dan kekhilafan dirinya. 
“Saya tahu ini salah, saya khilaf,” 
ujarnya lesu.

 AA mengaku perbuatan cab-
ulnya itu baru pertama kali 

ia lakukan. Kendati begitu, ia 
membantah melakukan tindak 
kekerasan seksual (menggaga-
hi, red) terhadap para korban. 
“Gak sampai begitu. Ini baru 
pertama kali, selain itu belum 
pernah,” singkatnya.

 Sementara itu, Kasat Reskrim 
Polres Sukabumi, AKP Dhoni 

Erwanto mengatakan, untuk 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, pelaku terancam 
hukuman maksimal penjara 15 
tahun karena terbukti melang-
gar pasal 82 ayat (1) dan (2) UU 
tentang perlindungan anak. 

Terancam 15 
Tahun Penjara

190 Kios 
Dibongkar

DIBONGKAR: 
190 Kios di TPS 
Pasar Cibadak 
akhirnya 
dibongkar, 
kemarin.

CIBADAK -  190 kios pedagang di Tempat 
Penampungan Sementara (TPS) Pasar Cibadak, 
akhirnya dibongkar, kemarin (26/9). Pembong-
karan pun berlangsung tertib dengan pengawalan 
ketat dari Satpol PP, Polisi dan TNI.

 Kadis Koperasi, Perdagangan dan UMKM 
Kabupaten Sukabumi, Asep Japar mengatakan, 
penertiban dilakukan agar seluruh pedagang 

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

Empat Curanmor 
Dicokok Polisi

SUKABUMI  -  Satreskrim 
Polres Sukabumi kembali 
membekuk empat orang pelaku 
tindak pidana pencurian den-
gan kekerasan (Curas), pencu-
rian dengan pemberatan (Cu-
rat) dan pencurian kendaraan 
bermotor (Curanmor). Dua 
diantaranya terpaksa dihadiahi 
timah panas karena melawan 
petugas saat akan ditangkap.

 Berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari polisi, empat 
penjahat yang diamankan itu 
diketahui berinisial SN (36) 
warga Kampung Karanganyar, 
RT 3/6, Desa/Kecamatan Tegal-
buleud, HI (33) warga Kampung 
Cibereum, Desa Buniasih, Ke-
camatan Tegalbuleud, SNA (38) 
dan AF (26) warga Kampung 
Parigi, RT 1/1, Desa Sindangsari, 

Kecamatan Leles, Kabupaten 
Cianjur ini diciduk Unit Jatanras 
Sat Reskrim Polres Sukabumi, 
disebuah warung yang terletak 
di wilayah Desa Bagbagan, Ke-
camatan Palabuhanratu, Senin 
(25/9). 

“Para pelaku ini, memiliki per-
anan yang berbeda. Seperti SN 
dan HI berperan sebagai peme-
tik dengan tanpa pandang bulu 
terhadap calon korban. Keduan-
ya tak segan-segan menganiaya 
korban jika melakukan per-
lawanan. Sementara, SNA dan 
AF berperan sebagai penadah,” 
jelas Kapolres Sukabumi AKBP 
M. Syahdudi saat dihubungi 
Radar Sukabumi melalui  telepon 
selulernya.FOTO: IST

REALIS: Kasat Reskrim Polres Sukabumi merealis salah satu tersangka Curanmor di Mapolres Sukabumi, 
kemarin.

Api ‘Makan’ 1.000 Ayam

FOTO: IST 

LUDES: Kandang ayam di Kampung Garduh, RT 06/02, Desa Bojongasih, Kecamatan 
Parakansalak ludes terbakar berikut dengan 1.000 ekor ayam kemarin (26/9). 

PARUNGKUDA - Setelah rumah 
dan bangunan milik warga, kini 
si jago merah mulai ngamuk ke 
area peternakan. Kemarin, sekitar 
1.000 ekor ayam mati terpang-
gang karena kandangnya rata 
dengan tanah akibat dilalap si 
jago merah di Kampung Garduh, 
RT 06/02, Desa Bojongasih, Ke-
camatan Parakansalak, kemarin 
(26/9). Tak ada korban jiwa, na-
mun kerugian ditaksir mencapai 
puluhan juta rupiah.

 Informasi yang dihimpun Radar 
Sukabumi, sebelum kebakaran 
terjadi, listrik sekitar pukul 05.30 
WIB mengalami pemadaman. Saat 
menyala kembali, tiba-tiba di atas 
bangunan kandang, nampak kepu-
lan asap pekat menghitam. Diduga, 
insiden ini akibat korsleting listrik 
di area kandang tersebut. “Sekitar 
jam 05.30 WIB listrik mati, pas lis-

trik hidup lagi saya melihat kepulan 
asap dan kobaran api. Spontan 
saya langsung berteriak kepada 
pekerja dan warga di sekitar,” ujar 
penjaga kandang, Yudi (26) kepada 
Radar Sukabumi. 

 Melihat kobaran api yang terus 
membesar, Yudi bersama pe-
kerja lainnya langsung berusaha 
memadamkan api dengan pera-
latan seadanya. Namun karena 
material bangunan yang mudah 
terbakar, membuat api sulit  untuk 
dipadamkan. 

“Kami berusaha sebisa mungkin 
memadamkan api, namun karena 
tak sebanding, maka api pun terus 
membesar,” imbuhnya.

 Akibat dari inisiden ini, Yudi 
mengaku sedikitnya 1.000 ekor 
ayam ternak hangus terbakar 

Oleh : 
dr. GIKY KARWIKY, Sp.JP
Dokter Spesialis Jantung & 
 Pembuluh Darah 
RS Betha Medika 

Gangguan Irama 
Jantung, Kenali Gejala 
dan Penanganannya

GANGGUAN irama jantung memang tak 
sepopuler penyakit arteri koroner. Namun, 
akibat dari penyakit ini juga tak kalah ber-

bahayanya. Bila tidak 
ditangani dengan te-
pat, dapat menim-
bulkan kematian. Or-
gan jantung memiliki 
sistem kelistrikan un-
tuk bekerja sebagai 
pompa. Sel listrik 
jantung dikatakan 
normal jika jantung 
berdenyut 60-100 kali 
per menit pada saat 
kondisi istirahat dan 
akan meningkat de-
nyutnya saat aktivitas 
fisik sedang sampai 

dengan berat sesuai dengan kebutuhan me-
tabolisme tubuh. Gangguan irama jantung 
didefi nisikan sebagai denyut jantung yang 
berdetak terlalu lambat (laju nadi saat istira-
hat kurang dari 60 kali permenit) atau terlalu 
cepat  (laju nadi saat istirahat lebih  dari 100 
kali permenit). 

 Pada kondisi tertentu denyut jantung bisa 
kurang dari 60 kali permenit misalnya ketika 
tidur, istirahat, beribadah yang khusyuk, dan 
konsumsi obat obatan. Denyut jantung juga 
bisa lebih dari 100 kali permenit ketika se-
dang emosi, stress, cemas, banyak konsumsi 
kafein dan obat obatan. Denyut pada ke-
adaan tersebut masih menjadi variasi normal 
dan tidak menyebabkan gangguan. 

Wanita Senja 
Tergerus Sungai

WARUNGKIARA - Setelah sempat din-
yatakan hilang, Ojoh (70) warga Kampung 
Seuseupan, RT 01/05, Desa Bantarkalong, 
Kecamatan Warungkiara akhirnya ditemu-
kan dalam keadaan tak bernyawa di Sungai 
Cimandiri, Kampung Cipanca, Desa Ban-
targebang, Kecamatan Bantargadung sekitar 
pukul 15.00 WIB. Korban pun langsung dike-
bumikan oleh pihak keluarga.

 Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, 
janda tua itu hilang setelah mengambil air 
wudhu di Sungai Cimandiri, tak jauh dari 
rumahnya sekitar pukul 05.30 WIB. Keluarga 
yang khawatir terhadap keberadaan korban, 
langsung meminta bantuan sejumlah pihak. 
Tak berlangsung lama, penyisiran terhadap 
korban pun langsung dilakukan. 

Adjo Apresiasi Warga
PARAKANSALAK - Wakil Bupati Sukabumi, 

Adjo Sardjono mengapresiasi antusias ma-
syarakat dalam menyambut tahun baru Islam 
1439 Hijriah. Diharapkan, hikmah penyam-
butan tahun baru ini dapat meningkatkan 
sikap kokoh keagamaan untuk mewujudkan 
Sukabumi yang religius.

 “Pemda Kabupaten Sukabumi mengapresiasi 
antusias masyarakat dalam menyambut tahun 
bari Islam ini. Semoga kita mendapatkan ke-
berkahan ditahun ini,” ujar Adjo Sardjono saat 
acara Gebyar Muharam di Desa Sukakersa, 
Kecamatan Parakansalak, kemarin.

 Dengan semangat tahun baru, orang nomor 
dua di Kabupaten Sukabumi ini berharap kadar 
keimanan dan ketakwaan jajaran Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sukabumi dan masyarakat 
meningkat. Sehingga, cita-cita daerah yang 
tertuang dalam bisi-misi Kabupaten Sukabumi 
mudah terwujud. “Semoga keimanan dan ket-
akwaan kita bertambah,” harapnya.

 Adjo juga meminta doa dari seluruh 
masyarakat Kabupaten Sukabumi supaya 
pemerintah daerah mendapatkan rezeki yang 

FOTO: IST 

SANTUNAN: Kepala Desa Sukakersa, Deden Deni 
Wahyudi saat memberikan santunan dalam acara 
Gebyar Muharam 1439 Hijriah, kemarin.
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