
Menikahi Diri Sendiri
SEMUA orang –yang sedang tidak jomblo 

sekalipun– tahu bahwa mencari jodoh bukan 
urusan gampang. Laura Mesi, 40, mungkin 
sudah desperate mencari pendamping hidup 
yang sesuai kehendak hatinya. Saking putus 
asanya, dia menikahi diri sendiri. Dengan 
ritual dan upacara lengkap. 

 MENIKAHI...Baca Hal 4

 TIDAK...Baca Hal 4

 KPK...Baca Hal 4

 MULAI...Baca Hal 4

 RPG...Baca Hal 4

 TKI...Baca Hal 4

 MALU...Baca Hal 4

 SUBUH 04:24        DZUHUR 11:45         ASHAR 14:53       MAGRIB 17:50         ISYA 18:59
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Indeks Hari Ini 

Rumah PNS Disatroni Maling

KPAI Sukabumi Dianaktirikan

“Sing sabar we, mudah-mudahan 
enggal katewak nu maling na”

“Atuh jiga anak nu di piceun nya 
teu di aku kitu mah”

Mereka yang Membuka Pintu Rumah untuk Menampung Pengungsi  

Malu Rasanya kalau Kami Sampai Tak Membantu 

G 30 S PKI

BERJUMPA LAGI: Anak Agung 
Gede Rai Sri Budaya (paling 
kanan) bersama Ketut Suwanda 
(dua dari kanan) dan pengungsi 
lain di Puri Kaler Kangin, 
Klungkung, Selasa (26/9).

Tak cuma menyediakan 
tempat berteduh, para tuan 

rumah juga berupaya mem-
buat para pengungsi nyaman 

dengan menyediakan layar 
lebar, dapur umum, sampai 

tempat penitipan hewan. 
Yang ingin meneruskan usaha 

selama di pengungsian juga 
dipersilakan. 

SAHRUL YUNIZAR, 
Klungkung

LIMA hari sudah Komang Widastra 
meninggalkan kampung halamannya di 
Karangasem. Namun, tidak tampak keg-
undahan yang berlebihan di raut wajah 
pria yang akrab disapa Bagong itu. 

 ”Karena Bu Ani yang baik hati mau 
menampung kami,” ungkap warga 

Dusun Karangsari, Kelura-
han Duda Utara, Kecamatan 
Selat, Bali, tersebut, lantas 
tersenyum kepada Ni Wayan 
Saryani.

 Ani –sapaan Ni Wayan 
Saryani– merupakan pemi-
lik rumah di kawasan Jalan 
Jempiring, Klungkung. 

SAHRUL YUNIZAR/JAWA POS

TKI Dayehluhur 

di Kalimantan
TerlantarTerlantar

SUKABUMI - Nasib malang menimpa Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) asal Kampung Cikujang RT 
4/14 Kelurahan Dayehluhur Kecamatan Warudoy-
ong Kota Sukabumi, Linda Sapitri (23). 

Pasalnya, TKI kelahiran tahun 1994 yang bekerja 
di Brunei Darussalam selama tujuh bulan itu, ter-
lantar di Kalimantan Barat dan tidak bisa kembali 
ke kampung halamannya selama beberapa hari 
terhitung dari Senin (25/9).

MEMBERI SUPPORT : Sekda Kota Sukabumi, Hanafie Zain saat 
mengunjungi orang tua Lida Sapitri, Kampung Cikujang RT 4/14 
Kelurahan Dayehluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi 

yang terlantar di Kalimantan Barat, kemarin (28/9).

Mulai Muncul 
Rekahan Kawah

FOTO:JAWAPOS

EVAKUASI : Petugas BNPB melakukan evakuasi terhadap sapi-sapi warga yang berada di kawasan 
rawan bencana Gunung Agung.

KARANGASEM  -  Seiring 
meningkatnya aktivitas Gu-
nung Agung, Pusat Vulkanologi 
dan Mitigasi Bencana Ge-
ologi (PVMBG) sudah melihat 
rekahan pada kawah gunung 
dengan ketinggian 3.142 mdpl 
itu. Kuat dugaan rekahan terse-
but muncul lantaran desakan 
magma yang terdeteksi melalui 
gempa vulkanik dangkal, gem-
pa vulkanik dalam, maupun 
gempa tektonik lokal.

 Kepala Sub Bidang Mitigasi 
Gunung Api PVMBG Devy Ka-
mil Syahbana menuturkan, 
rekahan pada kawah Gunung 
Agung tampak dalam satelit 
monitoring. “Di tengah kawah 
ada sobekan,” kata dia ketika 
diwawancarai di Pos Pantau 
Gunung Api Agung. Namun, 
pria yang akrab dipanggil Devy 
itu tidak merinci besar rekahan 
yang dia lihat. 

 Jumlah pengungsi: 
134.299 jiwa 

 Lokasi pengungsian: 
484 titik

KOTA DENPASAR
 Pengungsi: 11.036 jiwa 
 Lokasi pengungsian: 

54 titik

KABUPATEN BADUNG
 Pengungsi: 5.879 jiwa 
 Lokasi pengungsian: 

15 titik

KABUPATEN BANGLI
 Pengungsi: 6.158 jiwa
 Lokasi pengungsian: 

30 titik 

KABUPATEN BULELENG 
 Pengungsi: 16.901 jiwa
 Lokasi pengungsian: 

26 titik 

KABUPATEN GIANYAR
 Pengungsi: 12.084 jiwa
 Lokasi pengungsian: 

8 titik  

KABUPATEN JEMBRANA
 Pengungsi: 420 jiwa
 Lokasi pengungsian: 

29 titik 

KABUPATEN KARANGASEM

 Pengungsi: 49.575 jiwa
 Lokasi pengungsian: 

122 titik

KABUPATEN KLUNGKUNG
 Pengungsi: 27.395 jiwa
 Lokasi pengungsian: 

173 titik

KABUPATEN TABANAN
 Pengungsi: 4.851 jiwa
 Lokasi pengungsian: 

27 titik

 Gempa Vulkanik 
 Dangkal: 154 kali

 G e m p a  V u l k a n i k 
Dalam: 350 kali

 Gempa Tektonik 
 Lokal: 20 kali

Catatan:
-  Jumlah pengungsi dan 

lokasi pengungsian sampai 
pukul 18.00 WITA Kamis 
28 September 2017

-  Rekam data gempa vulkan-
ik dangkal, gempa vulkanik 
dalam, dan genpa tektonik 
lokal sejak pukul 00.00 
WITA sampai pukul 18.00 
WITA.

Sumber: BNPB dan PVMBG

Gunuung Aggung AAwas

KPK Belum Menahan Bupati Cantik

RPG Brimob 
Pengadaan sejak ABRI
JAKARTA - Video belasan 

orang berseragam yang berla-
tih menggunakan RPG (rocket 
propelled grenade) dipastikan 
merupakan anggota Brimob 
Polri. Senjata RPG tersebut bu-
kan pengadaan baru. Namun 
sudah belasan tahun yang lalu.

 Kadivhumas Polri Irjen Setyo 
Wasisto menuturkan, setelah 
dilakukan penelusuran dik-
etahui bahwa RPG yang di-
gunakan Brimob merupakan 
pengadaan zaman ABRI. Saat 
itu, Brimob masih satu tubuh 

Tidak Cocok untuk 
Anak SD dan SMP

JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Eff endy ti-
dak mempersoalkan kegiatan nonton bareng 
fi lm G 30 S PKI. Namun baginya fi lm ini tidak 
cocok untuk ditonton anak usia SD dan SMP. 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
mendukung himbauan Mendikbud itu.

JAKARTA – Penyidikan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) terhadap 
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita 
Widyasari semakin gencar dilakukan. 
Tim KPK di Tenggarong, ibukota Kukar 
kemarin (28/9) menyita 4 mobil milik 
Rita yang diduga hasil gratifi kasi. Antara 
lain Hummer tipe H3, Toyota Vellfi re, 
Ford Everest dan Land Cruiser. 

 Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan 

mengatakan, mobil-mobil yang harganya 
mencapai ratusan juta hingga miliaran 
rupiah itu dibeli Rita menggunakan nama 
pihak lain. Hanya Ford Everest yang 
dilaporkan Rita dalam laporan harta 
kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 
KPK. Berdasar LHKPN, mobil pabrikan 
Amerika Serikat itu dibeli sendiri oleh Rita 
seharga Rp 600 juta pada 2008. 

METROPOLIS

MASIH BEBAS: 
Tim KPK terus 
gencar melakukan 
penyelidikan 
terhadap Bupati 
Kukar, Rita 
Widyasari. Terbaru, 
KPK menyita empat 
mobil milik rita 
yang diduga hasil 
gratifikasi.



Jika ruangan dokter kese-
hatan dipenuhi peralatan 
medis, maka “dokter lampu“ 
dipenuhi peralatan elek-
tronik. Hal itu bisa dilihat 
di sebuah kios milik Fajri, 
di simpang lima Ampenan, 
Mataram, NTB.

Ruangan kerjanya dipe-
nuhi berbagai jenis lampu. 
Ada yang tergantung, ada 
juga yang diletakkan di atas 
meja, atau dalam sebuah 
keranjang. Di depan kios-
nya, terdapat banner yang 
bertuliskan “Dokter Lampu“. 
Tulisan dalam banner itu 
ditambah dengan kata-kata 
promosi, “anda punya lam-

pu mati atau rusak, kami 
ahlinya”.

Fajri mengatakan dirinya 
sebagai seorang ahli ka-
rena telah puluhan tahun 
memperbaiki lampu. “Satu 
lampu saya bisa perbaiki 
dalam waktu tiga menit,” 
terangnya.

Tersirat perasaan bahagia, 
dari setiap ucapan yang ke-
luar dari mulutnya. Menurut 
Fajri, apa yang dia kerjakan 
saat ini sangat membantu 
masyarakat. Baginya, lampu 
adalah kebutuhan pokok.

Bagi masyarakat mene-
ngah ke bawah, lampu baru 
bisa jadi barang mewah. 

Karenanya, memperbaiki 
lampu rusak dengan biaya 
murah menjadi pilihan.

Fajri tidak hanya memper-
baiki lampu yang dibawa 
pelanggannya. Dia juga me-
minta para pemulung untuk 
mencari lampu bekas. Satu 
lampu, ia beli Rp 500. Itu 
harga yang cukup mahal. 

Kalau tidak dijual ke Fajri, 
lampu itu akan dijual kiloan, 
dengan harga Rp 3 ribu per 
kilonya.

“Mereka bisa untung tiga 
kali lipat,” terang Fajri. Saat 
ini sudah ada sekitar 70 pe-
mulung yang menjual lampu 
bekas padanya.

Dari lampu bekas terse-

but, Fajri akan mengambil 
bagian-bagian yang masih 
bisa dimanfaatkan. Menu-
rutnya ada saja yang bisa 
digunakan. Memang tidak 
semuanya.

Akan tetapi menurut Fajri, 
tidak ada salahnya membeli 
dari para pemulung tanpa 
memeriksanya terlebih da-
hulu. Kini, di depan kiosnya, 
terdapat empat karung lam-
pu bekas.

Tidak hanya pandai mem-
perbaiki lampu, dia juga 
pandai melihat peluang 
bisnis jasa yang dijalaninya. 
Ia mengatakan orang akan 
lebih untung jika memper-
baiki lampunya daripada 
beli baru.Karena harga yang 
harus dibayar tentu lebih 
murah. Selain itu, Fajri juga 
memahami barang elektro-
nik yang cepat rusak, dan ka-
rena cepat rusak, mau tidak 
mau orang membutuhkan 
jasa servis. Untuk harga, 

Fajri membandrol Rp 10 
ribu untuk lampu 5-10 watt. 
Sedangkan untuk 10-40 watt, 
harganya Rp 15 ribu, dan Rp 
40 watt ke atas ia menarik 
harga Rp 30 ribu.

“Di sini, kami beri garansi 
dua bulan,” kata Fajri sam-
bil mengutak-atik sebuah 
lampu pijar.Fajri mengata-
kan, keahlian itu mahal. Ia 
menyebut seorang dokter 
spesialis yang dengan hanya 
menyentuh kulit pasiennya, 
ia sudah mengetahui penya-
kit pasien tersebut. “Dengan 
telunjuknya saja, kita harus 
membayar mahal. Dan itu-
lah ilmu,” katanya sambil 
memperagakan bagaimana 
dokter memeriksa pasien-
nya.Dengan keahlian seba-
gai “dokter lampu“,Fajri bisa 
mendapatkan Rp 700 ribu 
sampai Rp 1 juta per hari. 
Jadi sebulan bisa Rp 30 juta.

“Karena di sini belum ba-
nyak yang membuka jasa 

perbaiki lampu seperti saya. 
Kalau di Jawa sudah banyak 
sekali,” terang Fajri.Rata-
-rata, kerusakan pada lampu 
adalah matinya tabung lam-
pu yang disebabkan karena 
pecah atau menghitam. Jika 
terjadi kerusakan pada ta-
bung lampu, Fajri sudah 
menyiapkan tabung yang 
didatangkan dari pabriknya 
di Jawa. Sedangkan kalau 
kerusakannya di mesin, Fajri 
mengatakan rata-rata akibat 
terbakarnya transistor, atau 
echo.“Dengan melihatnya 
sekilas saja, saya sudah tahu 
kerusakannya di mana, dan 
bagaimana cara cepat me-
nanganinya,” pungkas Fajri.

Setelah lampu jadi, Fajri 
memberikan garansi selama 
dua bulan. Menurutnya, bia-
sanya, jika dalam waktu dua 
bulan lampu tidak menga-
lami gangguan, maka bisa 
dipastikan lampu tersebut 
akan bertahan lama. (*/r3)

KECAMATAN SUKALARANG, KABUPATEN SUKABUMI

NASIONAL

Fajri menyebut dirinya sebagai “dokter 
lampu”. Ini karena dia mampu memperbaiki 

berbagai jenis lampu yang rusak, bahkan 
mati total. Ia menyebut dirinya “dokter 

lampu”.

FATIH KUDUS JAELANI, Mataram

Kecamatan Sukalarang salah satu daerah 
perbatasan di Kabupaten Sukabumi. 

Kecamatan ini memiliki potensi, yakni 
komoditi pertanian, peternakan susu sapi 

perah, dan usaha kecil masyarakat (UKM).

Laporan Didiet Rahma Aditya
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BERI SOLUSI: Fajri sedang memperbaiki lampu di tempat 
praktiknya di sebuah kios yang berada di simpang lima 
Ampenan, beberapa waktu lalu.

JESSICA VERANDA
FIGUR

Oleh-oleh Titipan
MANTAN personel JKT48, Jessica 

Veranda, baru saja berkunjung ke 
London untuk mengikuti event 
film Kingsman: The Golden Cir-
cle. 

Saking padatnya kegiatan, 
selama berada di sana, dia 
m e n g a ku  t i d a k  s e m p a t 
berbelanja barang untuk 
diri sendiri. Malah, uang 
yang dibawanya digunakan 
untuk membeli oleh-oleh 
titipan teman dan keluar-
ganya.

”Saya tugasnya belanja 
oleh-oleh buat mereka. Ada 
yang minta tas, ada yang 
minta cokelat,”  ujar Ve, 
sapaan karibnya. 

Walaupun tak sempat 
membeli oleh-oleh buat 
diri sendiri, Ve tidak ber-
kecil hati. Sebab, penye-
lenggara acara memberi-
nya suvenir.

Salah satunya adalah 
kaos oranye dengan print 
mirip jas. 

Mirip dengan busana 
yang dikenakan ak-
tor Taron Egerton saat 
berperan sebagai Gary 
”Eggsy” Unwin di King-
sman: The Golden Circle. 

”Saya seneng banget kare-
na ngefans sama filmnya,” kata 
Ve.(len/c10/oki)

Kembangkan Pertanian, Peternakan Sapi Perah, UKM

Kecamatan berpenduduk 
lebih kurang 41 ribu jiwa ini 
salah satu kecamatan per-
batasan di Kabupaten Suka-
bumi, selain Kecamatan Ci-
curug, Cisaat, dan Sukaraja.
Ya, kecamatan yang dipim-
pin Amir Hamzah ini pada 
batas timurnya langsung 
dengan Kabupaten Cianjur, 
tepatnya Kecamatan Gekb-
rong. Dilihat dari kacamata 
pembagian wilayah bahwa 
Kecamatan Sukalarang ini 
memiliki enam desa. Itu di 
antaranya, Desa Sukaralang, 
Prianganjaya Sukamaju, 
Semplak, Cimangkok, dan 
Titisan. 

  Kecamatan Sukalarang 
sejak dulu memiliki potensi 
di sektor pertanian. Pada 
bagian barat dari wilayah 

kecamatan tepatnya desa-
-desa, seperti Cimangkok, 
Sukamaju, dan Priangan 
Jaya adalah daerah peng-
hasil komoditi sayur mayur. 
Hal ini karena daerah ter-
sebut berada tepat di kaki 
Gunung Gede. Sehingga, 
komoditi sayur mayur di 
daerah gunung laik untuk 
tidak tanam. Kasie Sarana 
dan Prasarana-mewakili Ca-
mat Sukalarang, Hj Masitoh 
menyebutkan bahwa sayur 
mayur yang dihasilkan pada 
desa-desa penghasil sayur 
mayur adalah jagung, casim, 
kol, wortel, terong, cabai, 
dan lain sebagainya.Setiap 
musim panen tiba, komoditi 
sayur mayur dijual. Hasil-
nya sebagai penghasilan 
warga setempat. Tak hanya 

sayur mayur, komoditi hasil 
sawah, yakni padi juga men-
jadi kebutuhan masyarakat 
untuk ditanam dan hasilnya 
untuk kebutuhan hidup.

 Tak hanya potensi per-
tanian, potensi lain yang 
ada di Kecamatan Suka-
larang hadirnya dua in-
dustri besar, seperti Glo 
Star Indonesia dan Nike 
yang memproduksi sepatu 
Adidas dan Nike berimbas 
pada masyarakat dari sisi 
multiplyer efek. Beberapa 
warga yang tinggal di wila-
yah dekat dengan pabrik, 
seperti di Desa Titisan, 
Cimangkok, dan Sukamaju 
ada yang membuka usaha 
untuk kos-kosan dan ada 
juga yang membuka ru-
mah makan, perusahaan 
barang jasa lainnya untuk 
kebutuhan pegawai pabrik. 

 Potensi lain yang terlihat 
di Kecamatan Sukalarang 
adalah peternakan sapi pe-
rah yang dikelola kelompok 
petani peternak.Terkenal-
ah produk Hasmilk yang 
memproduksi susu sapi 

perah dan yogurt. Produk 
Hasmilk distribusi pema-
sarannya sudah meram-
bah ke Kota Sukabumi dan 
sekitarnya. Sebagian besar 
masyarakat Sukabumi dan 
sekitarnya sudah mengenal 

produk Hasmilk dan men-
cipipinya. Selain pertanian, 
peternakan sapi perah, po-
tensi lain yang juga kental 
di Kecamatan Sukalarang 
adalah Usaha Kecil Mene-
ngah (UKM). Masitoh me-

nerangkan UKM ini dikelo-
la Badan Usaha Milik Desa 
(Bumdes) masing-masing. 
"Yang saya ketahui seperti 
di Desa Semplak, salah 
satu produkn UKM adalah  
makanan ringan, seperti 

ranginang, rangining, dan 
putu mayang,"sebutnya 
kepada Radar. Ingin semua 
potensi pertanian, peterna-
kan sapi perah, dan UKM 
ini terus bergeliat sebagai 
usaha masyarakat. (*)

Inginkan Lapang dan Pasar Kecamatan
PEMERINTAH Kecamat-

an Sukalarang ingin terus 
mewujudkan pembangunan 
kecamatan yang selarasa 
dengan visi misi Pemerin-
tah Kabupaten Sukabumi. 
Adapun ada beberapa yang 
menjadi harapan pemerin-

tah kecamatan yang juga ha-
rapan sejumlah masyarakat 
Kecamatan Sukalarang. Me-
nurut Kasie Sarana dan Pra-
sarana, Hj Masitoh antara 
lain mendambakan terwu-
judnya lapang Kecamatan 
Sukalarang. Ia mengaku se-

lama ini di saat-saat upacara, 
pegawai Kecamatan Sukala-
rang kerap upacara dengan 
meminjam lapang upacara 
di SMKN 1 Sukalarang. "Ka-
rena itu, kami berharap agar 
dapat mewujudkan lapang 
kecamatan,"tuturnya seraya 

berharap. Tidak hanya itu, 
kebutuhan akan adanya 
pasar kecamatan juga dirasa 
urgen. Melihat aktifi tas ma-
syarakat Sukalarang, terma-
suk karyawan pabrik di dae-
rah Titisan begitu bergeliat. 
Diharapkan kalau ada pasar 

dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat secara terjang-
kau dan tidak jauh lagi untuk 
berbelanja untuk kebutuhan 
sehari-hari, seperti harus 
ke Cianjur atau ke Sukaraja. 
Selain itu, berharap juga 
terwujudnya pembangunan 

situ miniatur khusus di Desa 
Sukalarang. "Pengadaan situ 
ini diperuntukkan untuk 
mengaliri lahan persawahan 
khusus di Desa Sukalarang-
,"terangnya kembali. 

Sementara itu, ada juga 
bantuan-bantuan yang di-

harapkan terealisasi pada 
2017, seperti jalan di tiap 
desa dan pada 2018 terba-
ngunnya Talud Penahan 
Tanah (TPT) di tiga desa, 
Sukamaju, Cimangkok, dan 
Titisan dari program P3K. 
(dit)

FOTO:DIDIT/RADARSUKABUMI

LAYANI MASYARAKAT: Sejumlah pegawai Kecamatan Sukalarang foto bersama di Ruang Pelayanan Masyarakat Kantor 
Kecamatan Sukalarang, kemarin. 

Fajri si Dokter Lampu

Satu Lampu Tiga Menit, Pendapatan Rp 30 Juta per Bulan

MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS

HUKUM: Polisi saat menggeledah kantor First Travel.

First Travel Janji 
Ganti Rugi Korban

Polisi: Saya 
Tidak Yakin

JAKARTA - PT Anugerah 
Karya Wisata (First Tra-
vel) dalam persidangan di 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat pada Rabu (27/9), 
menyetujui ganti rugi kor-
ban penipuan perjalanan 
umrah senilai Rp 1,2 triliun.

Menanggapi hal itu, ke-
polisian belum mengetahui 
apa benar First Travel dapat 
mengganti kerugian korban 
sebesar Rp 1,2 triliun.

"Hasil teman-teman pe-
nyelidik, asetnya sekarang 
nggak ada mencapai Rp 1 
triliun," kata Kadiv Humas 
Mabes Polri, Irjen Pol Setyo 
Wasisto di Kompleks Ma-
bes Polri, Jalan Trunojoyo, 
Jakarta Selatan, kemarin 
(28/9).

Menurut dia, aset keka-
yaan yang dimiliki agen 
perjalanan umrah itu tidak 
mencapai Rp 1 triliun, me-
lainkan hanya ratusan juta 
rupiah. "Mungkin tinggal 
beberapa ratus juta, itu saja 

nggak ada," ucapnya.
Bahkan, Setyo menyebut 

rumah milik bos First Travel 
yang mewah sudah untuk 
melunasi pembuatan visa, 
selain itu aset kekayaan 
lainnya sudah habis untuk 
membayar utang.

Rumahnya pun yang me-
wah itu sudah untuk pem-
buat visa, aset kekayaan 
lainnya sudah dibayarkan 
untuk melunasi utang," ujar 
jenderal bintang dua itu.

Sejauh ini pihak kepoli-
sian sudah bekerja sama 

dengan Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Ke-
uangan (PPATK) dengan 
menelusuri semua rekening 
milik bos First Travel. Setyo 
menyebut bahwa sudah ti-
dak ada lagi aset kekayaan 
First Travel di luar negeri.

"Saya tidak yakin ya, kare-
na penyidik bekerja sama 
dengan PPATK itu sudah 
melakukan aset treasing 
ke semua rekening mere-
ka, nah itu pasti terlacak 
semua," pungkasnya.(cr5/
JPC)
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Nomor Telepon

Penting
1. Polisi
2. Ambulans 
3. BASARNAS
4. Kantor Pos
    Kota Sukabumi 
5. PDAM TBW 

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

. Ambulans 118 
6. Pemadam Kebakaran
7. PLN 
8. Gangguan PJU 
    Kota Sukabumi
9. Telkom
10. KODIM 0607

113 atau (0266) 222155
123 atau (0266) 221163
(0266) 222142

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

1. Polsek Cikole 
2. Polsek Gunung Puyuh
3. Polsek Citamiang 
4. Polsek Warudoyong
5. Polsek Baros 
6. Polsek Cibereum
7. Polsek Lembursitu
8. Polsek  Cisaat

(0266) 215785
(0266) 218182
(0266) 216110
(0266) 241712
(0266) 221834
(0266) 234919
(0266) 231210
(0266) 222352

9. Polsek Sukabumi
10. Polsek Sukaraja
11. Polsek Sukalarang 
12. Polsek Kadudampit
13. Polsek Kebon Pedes
14. Polsek Cireunghas
15. Polsek GN.Guruh

(0266) 223298
(0266) 221745
(0266) 261349
(0266) 214643
(0266) 245983
(0266) 243376
(0266) 6325354

. Polsek Gunung Puyuh (0266) 218182 . Polsek Sukaraja (0266) 221745

. Polsek Citamiang (0266) 216110 . Polsek Sukalarang (0266) 261349

. Polsek Warudoyong (0266) 241712 . Polsek Kadudampit (0266) 214643

. Polsek Baros (0266) 221834 . Polsek Kebon Pedes (0266) 245983

. Polsek Cireunghas (0266) 243376. Polsek Cibereum (0266) 234919

. Polsek GN.Guruh (0266) 6325354. Polsek Lembursitu (0266) 231210

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

1. PMI Kab. Sukabumi 
2. Unit Tranfusi Darah PMI Kab. Sukabumi
3. PMI Kota Sukabumi
4. Unit Donor Darah (UDD) Kota Sukabumi

(0266) 236447 
(0266) 236974
(0266) 213119 
(0266) 226551

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

1. Polsek Cibadak
2. Polsek Nagrak
3. Polsek Cikidang
4. Polsek Cikembar
5. Polsek Cicurug
6. Polsek Parung Kuda
7. Polsek Kalapa Nunggal 
8. Polsek Palabuhanratu
9. Polsek Warung Kiara
10. Polsek Cisolok
11. Polsek Jampang Tengah :
12. Polsek Sagaranten
13. Polsek Lengkong
14. Polsek Ciemas
15. Polsek Surade

(0266) 531136
(0266) 534110
(0266) 621210
(0266) 321110
(0266) 731210
(0266) 531853
(0266) 620110
(0266) 431110
(0266) 321823
(0266) 431034
(0266) 460110
(0266) 341125
(0266) 6461567
(0266)      -
0266) 490295

16. Polsek Cidahu
17. Polsek Parakan Salak
18. Polsek Simpenan
19. Polsek Cikakak
20. Polsek Purabaya
21. Polsek Tegal Buleud
22. Polsek Kali Bundeur
23. Polsek Ciracap
24. Polsek Jampang Kulon
25. Polsek Bojong Genteng
26. Polsek Caringin
27. Polsek Nyalindung
28. Polsek Gegerbitung
29. Polsek Curug Kembar

(0266) 733598
(0266) 735117
(0266) 490599
(0266) 6440361
(0266) 340099
(0266)     -
(0266)     -
(0266) 490487
(0266) 490110
(0266) 620580
(0266) 238307
(0266) 480110
(0266) 241592
(0266)     -

. Polsek Nagrak (0266) 534110 7. Polsek Parakan Salak (0266) 735117

. Polsek Cikidang (0266) 621210 8. Polsek Simpenan (0266) 490599

. Polsek Cikembar (0266) 321110 9. Polsek Cikakak (0266) 6440361

0. Polsek Purabaya (0266) 340099. Polsek Cicurug (0266) 731210

1. Polsek Tegal Buleud (0266)     -. Polsek Parung Kuda (0266) 531853

2. Polsek Kali Bundeur (0266)     -. Polsek Kalapa Nunggal (0266) 620110

3. Polsek Ciracap (0266) 490487. Polsek Palabuhanratu (0266) 431110

4. Polsek Jampang Kulon (0266) 490110. Polsek Warung Kiara (0266) 321823

5. Polsek Bojong Genteng (0266) 6205800. Polsek Cisolok (0266) 431034

6. Polsek Caringin (0266) 2383071. Polsek Jampang Tengah : (0266) 460110

7. Polsek Nyalindung (0266) 4801102. Polsek Sagaranten (0266) 341125

8. Polsek Gegerbitung (0266) 2415923. Polsek Lengkong (0266) 6461567

9. Polsek Curug Kembar (0266)     -4. Polsek Ciemas (0266)      -

5. Polsek Surade 0266) 490295

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

1. RSUD R.Syamsudin S.H
2. RSUD Palabuhan Ratu
3. RSUD Sekar Wangi
4. RS Betha Medika

(0266) 225180  
(0266) 432081 
(0266) 531261 
(0266) 248022

RUMAH SAKIT

5. RSI.Assyifa
6. RS. Hermina
7. RS. Kar  ka 
    Medikal Center

(0266) 222663 
(0266) 6252525
(0266) 6250905

RS. Hermina. RSUD Palabuhan Ratu (0266) 432081 (0266) 6252525

RS. Kar  ka (0266) 6250905. RSUD Sekar Wangi (0266) 531261

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

DPRD Putuskan Reperda 
Perubahan ABPD 2017

BERTEMPAT Di Aula Sekretariat Daerah 
(SETDA) Kabupaten Sukabumi Jalan Sili-
wangi Palabuhanratu, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabu-
mi bersama Bupati Sukabumi menyepakati 
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Be-
lanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi 
Tahun Anggaran 2017. Pada paripurna 
yang digelar Senin lalu itu, Ketua DPRD 
Kabupaten Sukabumi H.M. Agus Mulyadi 
menjadi pemimpin sidang.   

Pengambilan keputusan, pada rapat Pari-
purna DPRD Kabupaten Sukabumi ke-20 
di tahun 2017 nantinya akan disampaikan 
kepada Gubernur Jabar untuk dievaluasi 
dan mendapat nomor registrasi.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi H.M. 
Agus Mulyadi mengatakan, Raperda 
tentang Perubahan APBD Tahun 2017, 
telah disepakati dan ditetapkan. Dengan 
begitu, sesuai dengan kaidah perundang-
undangan, Raperda tersebut akan segera 
di laporkan untuk dievaluasi dan mendapat 
nomor registrasi.  “Alhamdulillah Raperda 
Perubahan ABPD Tahun 2017 telah kita 
sepakati dan tetapkan. Untuk selanjutnya 
kita akan melaporkan dan menunggu 
nomor registrasi dari Gubernur Jawa Barat,” 
paparnya di sela sela memimpin Sidang 
Paripurna ke20 DPRD Kabupaten Suka-
bumi, senin (26/9).

Penetapan Raperda Perubahan APBD 
Kabupaten Sukabumi, disepakati setelah 
sebelumnya para Pimpinan dan Anggota 
Komisi, Badan Anggaran DPRD serta 
Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi 
melakukan kajian secara intensif terkait 
pembahasan raperda tersebut. 

“Saya selaku pimpinan mengucapkan 
terimakasih kepada seluruh Pimpinan, 
baik komisi, Badan anggaran, Pemerintah 
daerah dan Perangkat Daerah yang telah 
meluangkan waktunya untuk melakukan 
kajian dan pembahasan atas Raperda 
Perubahan ABPD ini. Semoga ini bisa men-
jadi awal untuk membangun Kabupaten 
Sukabumi yang lebih baik dan yang pal-
ing utama menjadi amal ibadah bagi kita 
semua,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan 
Hamami menjelaskan, pengambilan kepu-
tusan dalam rapat paripurna ini dinilai pent-
ing, karena hal tersebut merupakan salah 
satu tahapan yang diamanatkan dalam 
pasal 241 ayat (1) undang-undang nomor 

23 tahun 2014 tentang pemerintahan 
daerah. “Sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan undang-undang 
nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan 
kedua atas undang-undang nomor 23 
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” 
ungkapnya.

Dikatakan Marwan, pembahasan ran-
cangan peraturan daerah  dilakukan oleh 
DPRD bersama kepala daerah. Dimana, 

sesuai dengan ketentuan pasal 245 ayat 
(3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang pemerintahan daerah, Raperda 
perubahan APBD Kabupaten Sukabumi 
tahun anggaran 2016 akan disampaikan 
kepada gubernur jawa barat sebagai 
wakil pemerintah pusat dan dikonsulta-
sikan kepada menteri dalam negeri dan 
menteri keuangan. “Hari ini kita telah 
mendengarkan keputusan DPRD bahwa 

seluruh fraksi menerima dan menyetujui 
Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 
2017 untuk ditetapkan menjadi peraturan 
daerah,” terangnya. 

Marwan, berharap Raperda ini nanti-
nya akan menjadi peraturan daerah yang 
definitif, dimana program dan kegiatan 
yang telah ditetapkan dapat dikelola 
secara tertib, kemudian dalam pelaksa-
naannya ditaati sesuai denganketentuan 

peraturan perundang-undangan. “Semoga 
Raperda ini mewujudkan anggaran yang 
efektif, efi sien, ekonomis, transparan, tepat 
waktu  dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan 
dan bermanfaat untuk masyarakat Kabu-
paten Sukabumi. Dengan begitu, semua 
program pembangunan dapat direalisasi-
kan, demi terwujudnya Kabupaten Suka-
bumi lebih baik,” pintanya. (*/cr10)

Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi tengah mendengarkan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017
Bupati Sukabumi tengah membacakan pendapat akhir dan sambutan pada rapat 

Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi

Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Raperda

Para 
Pimpinan 
DPRD dan 
Pemerintah 
Daerah 
tengah 
memimpin 
jalannya 
Raperda 
Perubahan 
APBD Tahun 
2017

Para Perwakilan Muspida tengah mengikuti pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017

ADDVETOORIALL DPPRDD KABUUPAATENN SSUKKABBUMMI

OPINI

Oleh :
Kang Warsa

Guru MTs Riyadlul Jannah 
 Anggota PGRI Kota Sukabumi

Teknofi lia Sang Teknophobia
ENTAH jenis jin apa yang 

merasuki diri saya di hari Min-
ggu ini. Berbeda dengan hari 
yang sama seminggu lalu, bi-
asanya saat bangun pagi, pukul 
04.00 atau 05.00, tanpa perlu 
disuruh oleh siapa pun, tangan 
ini langsung meraba-raba, 
mengambil smartphone. Jam 
biologis seperti ini telah mera-
suki tubuh manusia-manusia 
pemuja teknologi, seperti saya 
dan bisa jadi hampir setiap 
orang dewasa di zaman seka-
rang. 

 Tetapi untuk hari Minggu 
ini tidak demikian, tangan 
tidak lagi meraba-raba kemu-
dian memegang smart-phone, 
saya justru langsung ke jam-
ban, membersihkan badan, 
melakukan rutinitas seperti 
orang beragama lainnya, dan 
tanpa basa-basi langsung 
membersihkan gelas, piring, 
menyapu dan mengepel lantai, 
kemudian lari di tempat sam-
pai keluar keringat.

 Memang telah direncanakan 
beberapa hari sebelumnya, 
badan harus banyak digerak-
kan, diolahragakan, jangan 
terlalu banyak dipendam. Se-
cara alamiah, jika badan terlalu 
banyak dipendam lama-lama 
akan membusuk , seperti tape 
singkong yang lama dipendam 
atau dibungkus plastik. Tentu 
saja membusuk dalam arti 
konotatif. Saya mengingat dua 
orang teman yang sedang sakit, 
menurut penuturan mereka, 
salah satu penyebab sakit itu 

akibat diri kita kurang olah-
raga. Barangkali, itulah maksud 
dari membusuknya tubuh jika 
kurang digerakkan. 

 Tentu saja, di zaman ketika 
kita hidup dituntut semakin 
serba cepat, serba kilat, dan 
instan, bukan berarti kecepa-
tan itu dihasilkan oleh gerak 
tubuh kita sendiri. Dengan 
hanya duduk sambil me-
nikmati makanan ringan, 
kita bisa berselancar secepat 
kilat memasuki ruang-ru-
ang maya, menyelinap di 
sela-sela jeruji laman sebuah 
website. Pikiran kita dapat 
dengan  secepat kilat larut 
memasuki alam kehidupan 
etnis Rohingnya yang ada di 
perbatasan Bangladesh, atau 
pikiran kita telah menembus 
lorong-lorong pesawat ulang-
alik ciptaan NASA, dan itu 
terjadi ketika tubuh kita sama 
sekali tanpa bergerak, apalagi 
mengeluarkan keringat. Piki-
ran kitalah yang terbang me-
lesat ke setiap penjuru dunia.

 Sudah pasti akan banyak 
orang yang tidak sependapat 
jika saya mengatakan teknolo-
gi telah menjadi tuhan baru 
bagi masyarakat millennial. 
Teknologi telah menjadi ses-
uatu yang dipuja dan dipuji 
oleh mayoritas manusia seka-
rang melebihi pemujaan kita 
kepada Tuhan. Perlu diper-
tanyakan kepada diri kita ma-
sing-masing, berapa banyak 
mulut kita melafalkan kali-
mat-kalimat dzikir dan ujung 

jari-jari kita memutar tasbih 
jika dibandingkan dengan 
intensitas sentuhan ujung jari 
pada layar smart-phone atau 
keyboard  laptop? 

 Kita akan sangat khawatir 
saat berangkat ke tempat kerja 
dan ponsel cerdas tidak terba-
wa karena lupa daripada lupa 
melafalkan bismillah bagi umat 
Islam sebelum berangkat ke 
tempat kerja? Tentu saja, Tuhan 
tidak pernah memperhitung-
kan persoalan remeh-temeh 
seperti ini, dipuja atau pun 
tidak, Dia tetap Tuhan. Itulah 
salah satu alasan mengapa 
seorang Nietzsche berani me-
nyoal kematian tuhan dalam 
kehidupan.

 Namun ada juga di antara 
kita yang telah memosisikan 
teknologi sebagai hamba atau 
budak yang harus benar-benar 
melayani kehidupan kita dari 
bangun tidur hingga tidur lagi. 
Teknologi dan barang-barang 
yang telah dihasilkannya itu 
merupakan hamba sahaya 
yang harus secara total men-
gabdi dan mempermudah 
hidup manusia. 

 Mobil dan sepeda motor 
diciptakan untuk memanjakan 
kaki kita agar tidak lelah akibat 
berjalan ke tempat-tempat 
tujuan. Air Conditioner dibuat 

untuk membuat tubuh ma-
nusia merasa lebih nyaman 
saat matahari musim panas 
membalut bumi. Dan berbagai 
macam aplikasi serta software 
dibuat oleh manusia untuk 
memudahkan kita memesan 
apa yang kita inginkan dengan 
tanpa perlu mendatangi toko-
toko untuk berbelanja secara 
konvensional. 

 Buku-buku pelajaran pun 
telah diunggah secara sukarela 
oleh sekolah-sekolah ke dalam 
website resmi mereka agar para 
siswa dapat dengan mudah 
mengunduhnya, tanpa harus 
dicetak terlebih dahulu telah 
dapat dibaca dan dipelajari 
sambil rebahan atau sedang 
berada di mana saja. Teknologi 
justru merupakan budak atau 
hamba sahaya yang harus 
meladeni kita.

 Terlepas dari hal-hal di atas, 
sejarah manusia selalu diisi 
oleh sikap memuja kepada 
sesuatu sekaligus merasa takut 
oleh sesuatu itu. Sampai pada 
millennium pertama, di abad 
pertengahan, terjadi religio-
histeria, manusia melakukan 
pemujaan kepada Tuhan den-
gan berbagai macam cara, 
memohon dari hal terkecil 
hingga meraih kekuasaan. 
Merayu dengan apa pun agar 
Tuhan tidak menurunkan ses-
uatu yang dapat mengakibat-
kan hal paling mengerikan 
dalam hidup, adzab-Nya. 

 Ketika Bangsa Yahudi harus 
terkatung-katung selama em-

pat puluh tahun di sebuah gu-
run tandus bernama Th ih, para 
Rabbi mereka mengatakan: 
Yahweh sedang menurunkan 
murka-Nya kepada bangsa 
Israel akibat dosa-dosa di masa 
lalu. Jauh sebelum peristiwa 
itu, banjir bandang dahsyat 
di zaman Nuh yang meneng-
gelamkan hampir sepertiga 
daratan diyakini sebagai ben-
tuk murka Tuhan kepada para 
pendosa. Ketakutan terhadap 
adzab dan murka Tuhan itulah 
kemudian melahirkan pemu-
jaan juga kepada-Nya.

 Di millennium ke-dua, 
seperti telah disebutkan di 
atas, manusia telah jatuh ke 
dalam pemujaan lain, memu-
ji teknologi dan kemajuan 
yang telah diciptakannya. 
Penemuan-penemuan baru 
seperti rekayasa genetika 
dipuja sebagai sebuah ha-
rapan datangnya cara baru 
dalam pengobatan. Pene-
muan baru dalam Biologi 
terhadap perkawinan silang 
tumbuhan diyakini sebagai 
harapan penyediakan sum-
ber makanan bagi umat ma-
nusia agar bencana kelaparan 
tidak terjadi dan dapat meny-
elamatkan bumi. Penemuan 
baru di bidang IT melahir-
kan harapan, dengan ter-
koneksinya manusia melalui 
internet dapat mencerdas-
kan manusia beberapa kali 
lipat jauh sebelum manusia 
menemukan komputer dan 
internet. (*)

Siap-Siap Hadapi Banjir
DATANGNYA musim hujan 

jelas memberikan kegembi-
raan bagi masyarakat. Apalagi, 
sudah sekian lama kita mend-

ambakan turunnya hujan un-
tuk mengairi sawah yang sudah 
kekeringan, air bersih yang 
sudah mulai sulit dan lainnya. 

Tapi, datangnya hujan juga 
harus di waspadai. Soalnya, tak 
sedikit di Kota maupun Kabu-
paten Sukabumi suka terjadi 

banjir. Padahal, biasanya banjir 
tersebut sudah menjadi ‘tradisi’. 
Tapi, baik Pemkot maupun 
Pemkab Sukabumi terkadang 

tidak peka sehingga banjir 
tersebut seolah rutin terjadi.

081517741865



Sejak Jumat malam (22/9) Bagong 
bersama keluarga mengungsi di 
rumah tersebut untuk mengantisipasi 
letusan Gunung Agung. 

 Total 35 orang ditampung guru 
sekolah dasar berusia 57 tahun itu 
dan sang suami, Ketut Sutawan. Selain 
menyediakan tempat berteduh dan 
konsumsi, Ani menyiapkan hiburan 
berupa televisi dan proyektor dengan 
layar cukup besar. 

 Beragam film, kadang-kadang juga 
tayangan langsung sepak bola, diputar 
agar Bagong dan pengungsi lain bisa 
nonton bareng setiap malam. ”Jan-
gan sampai merasa seperti di pen-
gungsian,” tutur Ani kepada Jawa Pos 
Selasa (26/9).   Ani tak sendirian yang 
secara sukarela membuka rumah 
pribadi untuk menampung pengungsi. 
Banyak keluarga di Klungkung yang 
melakukan hal serupa. Dua di anta-
ranya adalah Anak Agung Gede Rai 
Sri Budaya dan pasangan Ani Gitawan 
dan suaminya, Wayan Gitawan.  

 Motivasi mereka sama: hanya ingin 
membantu. Meringankan beban 
sesama, tanpa pamrih. Sebab, bagi 
mereka, mengulurkan tangan kepada 
yang tengah membutuhkan adalah 
berkah. Selaras dengan prinsip keari-
fan lokal Bali: menyama braya.

 Mengutip Menyama Braya (Studi 
Perubahan Masyarakat Bali) karya 
Christantius Dwiatmadja, Sony Heru 
Priyanto, David Samiyono, dan I 
Wayan Damayana, menyama braya 

bermakna bahwa semua orang (orang 
lain) merupakan saudara atau kelu-
arga, tidak ada orang lain atau wong 
liyan. Karena merupakan saudara 
atau keluarga, orang lain diperlakukan 
seperti keluarga sendiri.

 ”Malu rasanya kalau kami sampai 
tidak membantu,” kata Gung Rai, 
sapaan akrab Anak Agung Gede Rai 
Sri Budaya.   Kalau Gunung Agung 
benar meletus, Karangasem diprediksi 
menjadi kabupaten yang paling parah 
terdampak. Karena itulah, banyak 
warga Karangasem yang diungsikan 
ke kabupaten tetangga, Klungkung. 

 GOR Swecapura, Klungkung, meru-
pakan pusat koordinasi dan penam-
pungan pengungsi. Tapi, di luar GOR, 
banyak pula yang ditampung di banjar 
alias desa adat.   Begitu mendengar 
arus pengungsi dari Karangasem mu-
lai mengalir, Ani mengaku langsung 
mendatangi GOR dan sejumlah banjar. 
Dia menawari mereka tinggal di rumah 
yang ditempatinya bersama suami, 
anak, dan cucu.   Awalnya hanya satu 
dua yang menerima tawaran itu. Tapi, 
lama-kelamaan jumlahnya terus ber-
tambah. Rumah Ani yang berbentuk 
huruf U bisa menampung total sampai 
sekitar 80 orang.    Ada empat kamar 
di bagian luar bangunan utama yang 
disediakan untuk pengungsi. Selain itu, 
masih ada tujuh kamar lagi di bagian 
belakang yang selama ini disewakan 
untuk kos.   Empat di antaranya masih 
disewa pengekos. Tiga lainnya diper-
untukkan pengungsi. Seluruh kamar 
dilengkapi toilet. Sedangkan Ani dan 

keluarga menempati satu kamar di 
bagian dalam bangunan utama.

 Ibu dua anak itu menggelengkan 
kepala ketika Jawa Pos bertanya soal 
kerepotan mengurus 35 pengungsi 
di rumahnya. Sebaliknya, Ani malah 
senang.   ”Bagaimana kalau dibalik? 
Saya yang jadi mereka. Sudah pasti 
bingung mencari tempat tinggal se-
mentara,” katanya.   Layaknya ruang 
keluarga, pelataran rumah Ani yang 
jadi tempat nonton bareng juga dileng-
kapi bantal dan karpet. Ani memang 
ingin seluruh pengungsi nyaman. 
Tidak kaku, apalagi ragu, berbuat yang 
mereka mau. ”Harus seperti rumah 
sendiri,” imbuhnya.

 Tidak heran, Ani juga kerap men-
gajak anak-anak para pengungsi tidur 
bersama dirinya dan salah seorang 
putrinya serta cucu-cucunya. Satu 
kamar dan satu tempat tidur. Lantas, 
bagaimana suaminya? 

 Ketut memilih tidur di pelataran 
rumah. Bersama kaum bapak, pria 
yang sehari-hari bekerja sebagai sopir 
di Pemkab Klungkung itu menjaga 
pengungsi lain. ”Sengaja pakai karpet 
supaya tidurnya hangat,” ungkap Ani.

 Dari 35 jiwa yang mengungsi di 
rumahnya, ada satu keluarga dengan 
seorang bayi. Lantaran tidak ingin 
terjadi sesuatu pada bayi tersebut, Ani 
memberikan kamar khusus. 

 Keluarga itu diperbolehkan men-
empati kamar tersebut sampai kondisi 
dan situasi di sekitar Gunung Agung 
kondusif. Tidak peduli harus 1 minggu, 
1 bulan, atau bahkan lebih dari 1 tahun.

 Ani siap menanggung biaya demi 
menyokong kebutuhan sehari-hari 
seluruh pengungsi di rumahnya. Baik 
listrik, air, maupun logistik. 

 Dia sangat percaya, dengan niat baik, 
akan selalu ada jalan untuk mem-
bantu. Benar saja, untuk kebutuhan 
makanan, dia akhirnya dapat bantuan 
dari Pemkab Klungkung.

 Ani pun membuatkan dapur khusus 
untuk mereka. ”Ada di belakang. Jadi, 
bebas. Bisa masak apa pun. Kalau di 
depan saya mungkin sungkan,” kata 
dia.   Tujuan lain dia membuat dapur 
itu adalah para pengungsi tidak melulu 
bergantung kepada pemerintah. Un-
tuk itu, dia mempersilakan para pen-
gungsi yang sehari-hari menggantung-
kan nasib dengan berjualan oleh-oleh 
untuk meneruskan usaha mereka. 
”Sekarang (Selasa lalu, Red) alatnya 
sedang dibawa (ke sini),” ujarnya.   Ka-
laupun rumahnya kelak tak cukup, Ani 
sudah berancang-ancang mengubah 
toko miliknya yang terpisah jarak 1,5 
kilometer untuk menampung pen-
gungsi. Saat ini toko tersebut masih 
dikontrak sebuah perusahaan swasta 
dan dijadikan showroom. 

 Kontraknya baru berakhir tahun 
depan. Namun, Ani siap memutuskan 
kontrak jika ternyata memang butuh 
tempat tambahan untuk menam-
pung pengungsi. ”Di toko itu bisa 
menampung lebih banyak pengungsi,” 
katanya.   Di Kompleks Puri Kaler Kan-
gin, Gung Rai membuka lebar-lebar 
pintu rumah sekaligus tempat ibadah 
itu karena teringat yang dilakukan 

sang ayah, Anak Agung Gede Rai Tan 
Naya, 54 tahun silam. Persisnya ke-
tika Gunung Agung terakhir meletus 
pada 1963.   ”Ayah ketika itu langsung 
membuka rumah untuk menampung 
pengungsi,” kata pria yang masih ketu-
runan raja Klungkung tersebut. 

 Jadilah sejak Jumat malam lalu pulu-
han pengungsi mengetuk pintu tempat 
tinggalnya. ”Mereka langsung datang 
karena sudah tahu,” ucap suami Gusti 
Ayu Rupini tersebut. 

 Satu di antara 27 pengungsi yang 
datang ke rumahnya bahkan pernah 
menjadi pengungsi saat Gunung 
Agung meletus pada 1963. ”Umurnya 
sudah 90 tahun lebih,” tambah pensi-
unan PNS tersebut.  Pengungsi yang 
dimaksud adalah Ketut Suwanda. 
Gung Rai lantas mengajak Jawa Pos 
menemuinya. Tampak sekali keak-
raban di antara keduanya meski tak 
ada pertalian darah.  ”Katanya masih 
ingat saya. Masih ingat ayah saya,” ucap 
Gung Rai menirukan ucapan Suwanda 
yang tak bisa berbahasa Indonesia.   
Memang tidak banyak yang disam-
paikan Suwanda. Namun, matanya 
seolah berkata bahwa dia tenang bisa 
tinggal sementara di Puri Kaler Kangin.

 Suwanda yakin keluaraga yang 
sempat menyelamatkan nyawanya 
dari ancaman erupsi Gunung Agung 
54 tahun lalu itu bakal melakukan hal 
sama untuk keluarganya kali ini. Juga 
untuk kerabat dekatnya. 

 Kedekatan tak hanya terlihat an-
tara Gung Rai dan Suwanda. Tapi, 
juga dengan para pengungsi lain di 

rumahnya. Sambil menunjukkan be-
berapa tempat yang diubah menjadi 
tempat tidur kepada Jawa Pos, Gung 
Rai sempat begurau dengan mer-
eka. ”Kalau malam saya tengok. Siang 
disapa semua,” jelasnya.  Perbincangan 
yang berlangsung sekitar dua jam ditu-
tup Gung Rai dengan menunjukkan 
beberapa dokumen foto. Semuanya 
merupakan bantuan yang diberikan 
rekan-rekannya. 

 Mulai makanan sampai pakaian. Ti-
dak lupa, dia juga menunjukkan dapur 
yang sengaja dibuat. ”Agar para pen-
gungsi bisa mengolah logistik sendiri,” 
katanya.  Di tempat terpisah di Klung-
kung, sudah ada sembilan keluarga 
yang ditampung di kediaman Wayan 
dan Ani Gitawan. Memang semuanya 
masih memiliki hubungan saudara. 
Tapi, tidak berarti yang tak punya 
hubungan famili tak diterima. ”Siapa 
pun kami terima,” tutur Ani Gitawan.  
Perempuan yang sehari-hari bertugas 
sebagai instruktur yoga itu pun sampai 
meliburkan anak didiknya. Tujuan-
nya tidak lain adalah tempat berlatih 
yoga bisa dipakai istirahat oleh para 
pengungsi.  Khusus untuk pengungsi 
yang punya hewan ternak, Ani bersa-
ma suami sudah menyiapkan lahan 
kosong di Dusun Cucukan. Luasnya 
60 hektare. Sekarang sudah ada 
beberapa sapi milik pengungsi yang 
dititipkan di sana   ”Ketimbang dijual 
murah, lebih baik para pengungsi 
menitipkan hewan ternak mereka 
di lahan tersebut. Sehingga bisa terus 
dipantau,” katanya. (*/c10/ttg)
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”Aku yakin kita harus mencintai 
diri sendiri. Kita bisa bikin dongeng 
indah tanpa pangeran,” tegasnya. Ada 
alasan mengapa Mesi melakukan 
sologamy. Instruktur fitnes itu putus 
dengan kekasihnya dua tahun lalu. 
Padahal, keduanya sudah pacaran 12 
tahun. Ngenes, bukan? ”Aku bilang ke 
keluarga dan temanku, kalau sampai 
umur 40 tahun aku nggak dapat jodoh, 

aku bakal menikahi diri sendiri,” kata 
Mesi kala itu.  Ucapannya menjadi 
kenyataan. Tahun ini dia menggelar 
pesta mewah. Pada hari bahagianya, 
perempuan Italia itu memakai gaun 
putih. Mengundang pengiring mem-
pelai dan 70 tamu. 

Bikin cake tiga susun. Dan berpesta 
layaknya wedding sungguhan. Tentu 
saja, pernikahan itu tidak dicatat secara 
hukum. ”Ka lau nanti nemu pasangan, 
aku bakal menikah beneran. Tapi, 

kebahagiaanku tidak ditentukan oleh 
itu,” tegasnya.

 Kaum jomblo sejenis Mesi rupanya 
eksis di mana-mana. Mei lalu Nello 
Ruggiero menikah solo di Naples, 
Italia. Sejak 2014 Jepang memfasilitasi 
pesta nikah buat perempuan lajang. 
Di Amerika Serikat dan Kanada ada 
agen khusus yang menyediakan jasa 
pernikahan sendiri. Nah, daripada tiap 
Lebaran mumet ditanya kapan nikah, 
coba ini saja! (BBC/fam/c10/na)
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 Sebagaimana diketahui film G 30 
S PKI di dalamnya dibumbui adegan 
kekerasan. Sehingga rating usia film itu 
dikategorikan 13+ atau untuk remaja. 
Meskipun untuk 13 tahun ke atas, 
Komisioner KPAI bidang Pendidikan 
Retno Listyarti mengatakan sebaiknya 
anak-anak SMP juga tidak menonton 
film itu. “Kalau untuk tingkat SMA atau 
SMK tidak apa-apa. Tapi sebaiknya 
tetap didampingi oleh orangtua atau 
guru,” jelasnya di Jakarta kemarin 
(28/9).

 Retno menjelaskan kekerasan 
dalam bentuk apapun bukan untuk 
konsumsi anak-anak. Baik itu dalam 
film, game, di sekolah, rumah, mau-
pun lingkungan sehari-hari. Retno 
menjelaskan menjauhkan anak-anak 

dari tayangan kekerasan, merupakan 
upaya perlindungan anak-anak. Retno 
sempat prihatin ketika menerima 
kabar bahwa saat nobar film itu di 
daerah Jakarta Timur, ada anak yang 
berteriak bunuh-bunuh.

 Mantan Kepala SMAN 3 Jakarta juga 
merasakan bahwa saat ini Kendikbud 
sedang gencar membangun pendidi-
kan karakter. Menurutnya kekerasan 
pada anak-anak tidak sesuai dengan 
karakter yang ingin dibangun pada 
diri anak-anak. 

 Retno mengatakan KPAI tidak me-
miliki kewenangan sensor maupun 
melarang pemutaran filn G 30 S PKI 
itu. Namun KPAI bertugas untuk 
menegakkan perlindungan kepada 
anak-anak. Dia berharap orangtua 
tidak perlu mengajak anak-anaknya 
yang masih kecil untuk nonton film 

G 30 S PKI itu. Retno juga berharap 
Kemendikbud menjatuhkan sanksi 
kepada SD maupun SMP yang nekat 
menggelar nobar film itu.

 Sebelumnya saat berada di Universi-
tas Negeri Padang (UNP) Rabu (27/9) 
Muhadjir Effendy menyampaikan 
pandangannya terkait agenda non-
ton bareng film G 30 S PKI. Muhadjir 
mengatakan film itu tidak cocok untuk 
ditonton anak usia SD dan SMP. “SD 
tidak boleh. SMP juga tidak boleh,” 
tuturnya.

 Dia mengatakan banyak adegan 
kekerasan dan sadis dalam fi lm itu. 
Film ini menurut Muhadjir masih 
layak ditonton untuk orang dewasa. 
Minimal anak usia SMA dan SMK. 
“Dulu saja fi lm ini diputar jam 10 
malam. Artinya bukan untuk anak-
anak,” pungkasnya. (wan)
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dengan Angkatan Bersenjata Re-
publik Indonesia (ABRI). ”Sebe-
lum masa reformasi itu,” tuturnya 
kepada Jawa Pos kemarin. 

 Posisinya saat ini Brimob hanya 
memiliki sisa-sisa dari senjata 
RPG tersebut. Jumlahnya belum 
diketahui, namun yang pasti 
hanya digunakan dalam program 
pengenalan senjata di Pusat 
Pendidikan (Pusdik) Brimob di 
Watukosek. ”Hanya untuk berla-
tih,” terangnya.

 Karena itu, senjata tersebut 
tidak akan digunakan dalam 
operasi-operasi yang dilakukan 
Brimob. ”Brimob tidak memakai 
senjata itu,” terang mantan Waka-
baintelkam tersebut. 

 Terkait aturan penggunaan 
RPG, dia mengatakan bahwa 
Polri tidak memiliki aturan peng-

gunaan senjata tersebut. ”Stan-
darnya sudah tidak seperti itu,” 
papar jenderal berbintang dua 
tersebut. 

 Kepala Divisi Pembelaan Hak 
Asasi Manusia Kontras Arif Nur 
Fikri menuturkan, Brimob saat 
ini mengikuti Polri yang memi-
liki tugas dalam soal keamanan. 
Tentunya, tidak perlu lagi meng-
gunakan senjata berat semacam 
itu. ”Ya, tidak perlu lagi,” tuturnya. 

 Justru yang dia khawatirkan 
adalah panjangnya catatan ke-
kerasan bersenjata oleh Polri. 
Jangan sampai kemudian ke-
beradaan senjata RPG ini bisa 
membuat catatan kekerasan 
bersenjata semakin mengkhawat-
irkan. ”Ini yang perlu dicegah,” 
jelasnya.   Seperti halnya pan-
jangnya catatan tewasnya bandar 
narkotika dalam penggerebekan 
yang dilakukan kepolisian. Jum-

lahnya mencapai 80 orang tahun 
ini. ”Jangan lagi bertambah,” 
ungkapnya.  Apalagi, dalam se-
tiap tugas yang dilakukan Polri 
ternyata cukup hanya dengan 
senjata standar. Kelompok ber-
senjata itu ternyata mampu dia-
tasi dengan senjata yang ada. ”Ya 
sudah cukup,” paparnya.

 Selama ini Polri belum terbuka 
terkait penggunaan senjatanya. 
Berapa peluru yang selama ini di-
gunakan dan bagaimana pertang-
gungjawaban penggunaan peluru 
tersebut. ”Ke depan semua itu ha-
rus dijelaskan ke publik,” ujarnya. 

 Sebelumnya, beredar video 
belasan anggota Brimob berlatih 
menggunakan RPG. RPG tersebut 
ditembakkan ke arah sebuah 
bukit yang jaraknya beberapa 
ratus meter. Kepulan asap mem-
bumbung tinggi sebagai dampak 
dari tembakan tersebut. (idr/oki)

 Selain menyita 4 mobil, tim pe-
nyidik KPK juga menyita sejumlah 
dokumen yang berisikan catatan 
transaksi keuangan terkait dengan 
indikasi gratifikasi yang diterima. Ada 
pula berkas perizinan lokasi perke-
bunan kepala sawit yang disita saat 
penggeledahan di lingkungan kantor 
pemerintah daerah setempat. ”Dan 
(berkas) proyek-proyek lain di Kukar,” 
kata Basaria di gedung KPK.

 Basaria menjelaskan, gratifikasi itu 
ditengarai dilakukan Rita bersama 
dengan Komisaris PT Media Ban-
gun Bersama (MBB) Khairuddin. 
Khairuddin merupakan pendiri media 
lokal Koran Kaltim. Dia juga tercatat 
menjabat sebagai ketua koordinasi 
pemenangan pemilu DPD Partai 
Golkar Kaltim. Selama ini Khairuddin 
dikenal sebagai tim sukses (timses) 
dan tangan kanan Rita. 

 Sejauh ini, nilai gratifikasi yang 
diungkap KPK sebesar USD 775 ribu 
atau Rp 6,975 miliar. Uang itu diduga 
berasal dari setoran beberapa proyek 
di Kukar. Informasinya, fee-fee keg-
iatan konstruksi dan upeti perizinan 
perkebunan serta tambang batu bara 
di Kukar melibatkan Khairuddin se-
laku orang dekat Rita. ”Ini (gratifikasi) 

dilakukan selama masa jabatan ter-
sangka (Rita),” ungkap Basaria.

 Bukan hanya gratifikasi, KPK juga 
menyangka bupati dua periode itu 
menerima suap sebesar Rp 6 miliar 
dari Direktur Utama (Dirut) PT Sawit 
Golden Prima (SGP) Hery Susanto 
Gun. Uang haram tersebut diduga 
berkaitan dengan pemberian izin 
lokasi untuk keperluan inti dan plasma 
perkebunan kelapa sawit di Desa Ku-
pang Baru Kecamatan Muara Kaman 
untuk PT SGP.   Basaria menyatakan, 
uang suap diterima Rita sekitar bulan 
Juli-Agustus 2010. Untuk diketahui, Su-
santo Gun merupakan pengusaha dan 
politikus ternama di Kaltim. Pria yang 
akrab disapa Abun itu menjabat ben-
dahara DPD Partai Demokrat Kaltim. 
Bahkan, dia juga pernah maju sebagai 
calon legislatif (caleg) Partai Demokrat 
dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim 
pada pileg 2014 lalu. 

 Dengan demikian, KPK menjerat 
Rita dalam dua kasus sekaligus. Yakni, 
suap dan gratifikasi. Untuk perkara 
suap, puteri mantan bupati pertama 
Kukar Syaukani Hasan Rais tersebut 
diduga melanggar pasal 12 huruf a 
atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 
Nomor 31/1999 sebagaimna diubah 
dalam UU 20/2001 tentang Pem-
berantasan Tipikor.   Dalam perkara 

gratifikasi, bupati yang memiliki harta 
kekayaan Rp 236,7 miliar pada 29 Juni 
2015 itu dijerat pasal pasal 12 B UU 
Nomor 31/1999 sebagaimna diubah 
dalam UU 20/2001 tentang Pember-
antasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. Pasal itu juga disangkakan 
pada Khairuddin. Sementara Abun 
disangka pasal 12 huruf a atau pasal 
12 huruf b atau pasal 11 UU Pember-
antasan Tipikor.   Sampai kemarin, 
tim KPK masih melakukan kegiatan 
di Tenggarong. Basaria berharap tidak 
ada lagi kepala daerah yang menjadi 
tersangka dugaan korupsi. Khusus-
nya untuk pemimpin yang mewarisi 
dinasti kekuasaan, dia mengingatkan 
untuk melaksanakan amanah rakyat 
sebaik mungkin. ”Atensi KPK saat ini 
berhubungan dengan dinasti kekua-
saan,” imbuh purnawirawan Polri itu. 

 Sementara itu, KPK belum melaku-
kan penahanan terhadap Rita dan 2 
tersangka lainnya. Hanya, KPK men-
gaku sudah memeriksa Rita sebelum 
ditetapkan sebagai tersangka. ”Hingga 
saat ini memang tim kami masih di 
KPK, belum dilakukan penahanan,” 
ujar Basaria. Sampai kemarin, Rita 
belum belum mau merespon ke-
tika dimintai konfirmasi Jawa Pos 
terkait tindakan hukum KPK terhadap 
dirinya. (tyo)

Yang pasti itu menunjukan bah-
wa energi magma gunung tersebut 
masih tinggi.  Karena itu, PVMBG 
menyatakan bahwa potensi erupsi 
Gunung Agung masih besar. Disamp-
ing rekahan yang mulai tampak pada 
kawah gunung tertinggi di Pulau de-
wata itu, citra satelit juga mendeteksi 
hawa panas gunung yang berada di 
Karangasem itu meningkat. “Kami 
lihat citra panas meningkat signifi-
kan,” jelasnya. Itu tampak pada area 
sekitar kawah dengan luasan sekitar 
100 - 120 meter persegi.  Data PVMBG 
mencatat, asap kawah bertekanan 
lemah masih tampak. Meski dengan 
intensitas tipis serta ketinggian hanya 
50 meter di atas kawah, itu tetap men-
jadi pertanda bahwa gejolak dalam 
perut Gunung Agung masih terjadi. 
“Mengindikasikan pegerakan magma 
menuju permukaan,” terang Devy. 
Untuk itu, perlu skanario yang baik 
guna menghadapi situasi terburuk.

 Salah satunya dengan mengungsi-
kan warga yang tinggal dalam radius 
6 km, 9 km, maupun 12 km. Sebab 
itu masuk dalam kawasan rawan 
bencana. Namun demikian, sampai 
kemarin masih ada warga yang be-
raktivitas di area tersebut. Misalnya 
penambang pasir. Ketika Jawa Pos 
menyisir jalanan menuju Kecamatan 
Kubu yang tidak lain adalah zona ali-
ran lahar, truk penambang pasir masih 
lalu lalang.  Bahkan tidak sedikit yang 
sengaja diparkir di jalanan. Alhasil, satu 
ruas jalan habis untuk parkir truk. Lalu 
lintas pun tersendat. Jangankan mobil 
evakuasi, motor pun harus sabar 
menunggu. Dalam situasi darurat, 
kondisi itu bisa berdampak fatal. Tidak 
heran Menteri Perhubungan (Men-
hub)Budi Karya Sumadi meminta 
otoritas setempat segera bertindak. 
“Kami minta tertibkan,” tegasnya.

 Kemenhub tidak punya kewenan-
gan untuk menindak lantaran mereka 
fokus mengurus mobilitas evakuasi 
dalam radius 20 km di luar area yang 
jadi tanggung jawab Pemprov Bali. 
“Dari (Bandara Internasional) I Gusti 
Ngurah Rai,” jelasnya ditemui di GOR 
Swecapura kemarin. Untuk memulus-
kan tiga skenario evakuasi yang sudah 
dibuat, Kemenhub menyiapkan sera-
tus bus di bandara tersebut.

 Dari total seratus bus, Kemenhub 
mematok 30 bus untuk mengantar-
kan calon penumpang kembali ke 
Denpasar. Sedangkan 70 lainnya ke 
Pelabuhan Gilimanuk dan Pandang 
Bai.   “Apabila (Gunung Agung meletus, 
Bandara) I Gusti Ngurah Rai tidak bisa 
beroperasi,” terang Budi Karya. Untuk 
itu, Kemenhub menyiapkan lebih dari 
satu skenario. Tentu saja seluruhnya 
dibuat demi keselamatan masyarakat.

 Mantan direktur utama (dirut) PT 
Angkasa Pura II itu pun menekankan 
bahwa keselamatan masyarakat pal-
ing utama. Untuk itu, dia meminta 
masyarakat mengikuti instruksi petu-
gas di lapangan. Sayangnya, masih ada 
masyarakat yang enggan menurut. 
Selain penambang pasir, ada juga ma-
syarakat yang tetap nekad bolak-balik 
ke rumah mereka di zona berbahaya.

 Mangku Samarya adalah salah 
satunya. Pria berusia 45 tahun itu ber-
asal dari Desa Pempatan, Kecamatan 
Rendang Karangasem. Letaknya 
berada dalam radius 9 km dari pun-
cak Gunung Agung. Namun, itu tidak 
lantas membuat Samarya ciut nyali. 
Meski sudah mengungsi, tidak jarang 
dia mendekat ke zona berbahaya. 
Kemarin Jawa Pos menemuinya di Pos 
Pantau Gunung Api Agung.

 Padahal pos pantau gunung tersebut 
berada tidak jauh dari zona berba-
haya. “Penasaran saja, ingin tahu,” 
ucap Sumarya ketika ditanya soal 
alasannya datang ke pos itu. Meski 

data yang disampaikan oleh petugas 
di lokasi pengungsian sudah cukup 
lengkap, dia tetap ingin memastikan 
secara langsung. “Nda takut. Kalau 
ada bahaya langsung lari. Kan ada 
petugasnya,” ungkap dia. 

 Disamping dekat dengan zona ber-
bahaya, getaran bumi yang bersumber 
dari perut Gunung Agung juga sangat 
terasa apabila masyarakat berada di 
Pos Pantau Gunung Api Agung. Sekitar 
pukul 18.00 WITA kemarin, gempa 
dengan goncangan cukup besar 
terasa. Tidak heran, PVMBG mencatat 
ratusan kali gempa sejak pukul 00.00 
WITA sampai pukul 18.00 WITA.

 Berdasar data terakhir dari BPBD 
Bali, jumlah pengungsi yang terdata 
sebanyak 134.299 jiwa. Mereka terse-
bar di 484 lokasi pengungsian pada 
sembilan kabupaten dan kota di Bali. 
Kepala Pusat Data, Informasi, dan 
Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho 
pun mengakui bahwa masih ada ma-
syarakat yang kembali ke rumah walau 
sudah mengungsi. “Untuk menengok 
dan memenuhi kebutuhan pangan 
ternaknya,” jelas dia.  Untuk itu, pemer-
intah turut membantu masyarakat 
mengevakuasi hewan ternak. Salah 
satu yang paling banyak adalah sapi. 
Sutopo menyebutkan prediksi jumlah 
sapi pada zona berbahaya sebanyak 
30 ribu ekor. Sepuluh ribu di anta-
ranya sudah dievakuasi masyarakat 
secara mandiri. Ada juga yang dijual. 
“Ditargetkan 20 ribu ekor sapi lainnya 
akan dievakuasi dari wilayah (yang 
berpotensi) terdampak,” terangnya. 

 Dari Jakarta, pemerintah menin-
daklanjuti respons positif masyarakat 
bali dalam penanganan pengungsi. 
Bertambahnya angka pengungsi 
bukan karena masih ada warga yang 
baru mengungsi. Melainkan, banyak 
pengungsi di rumah kerabat yang baru 
melapor bahwa dia mengungsi. (syn/
byu/lyn)

 Informasi yang diperoleh Radar 
Sukabumi, TKI yang berangkat sejak 
Maret 2017 itu merantau ke negara tet-
angga untuk mengadu nasih menjadi 
pembantu sebelum dikabarkan terlan-
tar. “Sebelum ada kabar di Kalimantan, 
pas kerja di Brunei juga hanya dua kali 
komunikasi dengan keluarga,” ungkap 
ayah korban, Jaka Junaedi (50) kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (28/9).

 Anak ketiga dari delapan bersaudara 
pasangan Jaka dengan Sumiati ini, 
diketahui terlantar saat korban men-
ghubungi dirinya pada Selasa 26 
September lalu. Saat itu, buah hatinya 
mengaku sedang sakit dan tiba-tiba 
tidak dapat dihubungi kembali. “Anak 
saya bilang, lagi di Dinsos Kalimantan 
Barat. Saar itu juga, pihak PT lang-
sung menjemput ke sana. Tapi, sulit 
menghubungi anak saya karna tidak 
memiliki handphone,” bebernya lagi.

 Saat saudaranya beserta dengan 
pihak penyalur TKI akan menjemput, 
pihak pemerintah setempat sudah 
memberitahukan anaknya itu sudah 
diantarkan ke pihak Kementerian 
Sosial (Kemensos) RI. “Sekarang ini 
anak saya sudah di Jakarta dan dijem-
put oleh saudara saya dan pihak dari 
PT. Mudah-mudahan nanti malam 
(kemarin, red) sudah sampai di Suka-
bumi,” harapnya.

 Yang dirinya takutkan, pemerin-
tah disana menunggu tindakan dari 
Pemkot Sukabumi atau sebaliknya. 
Jika begitu, nasib buah hatinya akan 
terkatung-katung tidak jelas. Apalagi, 
selama ini tidak bisa berkomunikasi 
dengan dirinya. “Makanya, saya mo-
hon bantuan kepada pemerintah un-
tuk secepatnya membantu anak saya 
agar bisa kembali ke rumah. Sebagai 
seorang ayah, saya sangat khawatir,” 
lirih Jaka.

 Sementara itu, Sekretaris Daerah 

(Sekda) Kota Sukabumi, Hanafie Zain 
memberikan dukungan moril serta 
memastikan pihak keluarga untuk 
tidak terlalu khawatir yang berlebi-
han. Pemkot Sukabumi saat ini sudah 
bekerja untuk memastikan warganya 
itu dapat kembali berkumpul dengan 
keluarganya. “Saudara kita ini, terlan-
tar di Kalimantan Barat. Saya sangat 
perihatin mengenai dengan kondisi 
ini. Semoga semuanya lancar. Karena, 
kita sudah mengawalnya dan memas-
tikannya. Semoga saja secepatnya bisa 
kembali berkumpul,” terangnya.

 Untuk pemulangannya, lanjut 
Hanafie, dari Kalimantan Barat sampai 
rumah atau ke kampung halàmannya 
itu ditanggung oleh negara. Artinya, 
semunya sudah dibiayai sesuai den-
gan ketentuan yang berlaku. “Dari 
informasi terakhir, sekarang saudara 
kita itu sudah di Jakarta. Insyaallah 
saudara kita ini dalam keadaan sehat,” 
katanya. (cr5/t).
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SERIUS: Para pemain Persib mendapatkan menu latihan yang serius, sebelum bertolak ke Balikpapan.

Waspadai Trend Positif 'Beruang Madu'
BERTANDANG ke markas 

Persiba Balikpapan, Persib 
Bandung menaruh optimis-
tis tinggi. Tim yang kini di 
nahkodai Emral Abus terse-
but menargetkan menang 
kala bermain di Stadion 
Batakan, Minggu (1/10). Na-
mun, mereka juga tak mau 
meremehkan tuan rumah.

 Sebab, selain akan tampil 
di hadapan suporter sen-
diri, Persiba juga sedang 
dalam tren positif. Marlon 
Da Silva dan kawan-kawan 
sukses mencetak empat 
kemenangan beruntun di 
Batakan. Terakhir, Persiba 
sukses menenggelamkan 
Semen Padang (1-0), Kamis 

(21/9). Sebelumnya, Perseg-
res Gresik United, PS TNI, 
dan Perseru Serui juga jadi 
korban mereka di Batakan. 
"Persiba? Lihat ketika me-
reka bermain di kandang 
sendiri, motivasi mereka 
sangat besar. Apalagi mela-
wan Persib, kita perlu anti-
sipasi berlebih untuk itu," 

kata asisten pelatih Persib 
Bandung, Herrie Setyawan 
seperti dikuti liputan6.com, 
kemarin (28/9).

 Menurut Herrie, berbagai 
persiapan terus dilakukan 
termasuk pematangan tak-
tik. Selain itu, Persib bakal 
melakukan perjalanan le-
bih cepat agar bisa mela-

kukan uji coba lapangan 
Stadion Batakan. "Makanya 
ada offi  cial training menco-
ba latihan pagi bagaimana 
(adaptasi). Kita belum tahu 
kondisinya seperti apa di 
sana. Makanya ada offi  cial 
training akan dimanfaatkan 
untuk adaptasi Persib," ucap 
dia.

 Herrie sendiri menyebut, 
kondisi mental pasukannya 
sudah pulih. Sebelumnya, 
pasukan Maung Bandung 
sempat mengalami keke-
cewaan besar lantaran tak 
pernah menang di tiga laga 
di kandang sendiri.

 "Insya Allah, mental pe-
main sudah bangkit dan 

ingin memberikan yang 
terbaik untuk bobotoh dan 
semakin termotivasi," Herrie 
menjelaskan. Persib sendiri, 
saat ini masih tertahan di 
posisi ke-10 klasemen Liga 
1, dengan 35 poin dari 25 
pertandingan. Sedangkan 
Persiba di posisi ke-17 de-
ngan 19 poin. (net)

Inginkan Jasa Timnas 
Muda

MANAJER Persib Bandung Umuh Muchtar 
buka suara soal ketertarikan timnya untuk 
merekrut penggawa tim nasional (timnas) 
Indonesia U-19. Menurut Umuh, sudah ada 
beberapa pemain dari tim yang dilatih Indra 
Sjafri tersebut yang masuk daftar incarannya. 
"Sebetulnya ada beberapa pemain, dua sam-
pai tiga (yang diincar). Tapi bisa masuk dua 
(pemain) saja sudah bagus untuk generasi 
penerus nanti," ucap Umuh, seperti dikutip 
Antara.

 Namun begitu, Umuh masih enggan mem-
beberkan siapa saja nama pemain yang diin-
car. Meski sebelumnya, asisten pelatih Persib 
Herrie Setyawan secara terang-terangan 
mengakui ketertarikannya untuk merekrut 
Egy Maulana Vikri.

 Egy sendiri saat ini masih tanpa klub dan 
memilih untuk fokus lebih dulu dalam urusan 
sekolahnya dan timnas U-19. Sehingga dia 
belum sampai kepikiran untuk memperkuat 
klub manapun dalam waktu dekat.

 Umuh pun menegaskan, perekrutan pemain 
tim berjulukan Garuda Nusantara itu adalah 
untuk proyeksi jangka panjang. "Kami enggak 
komunikasi, tapi kami ada incar-incar, ada 
wacana pemain (U-19) untuk persiapan di 
tahun depan," tegasnya.

 Sebenarnya, sudah ada pemain timnas 
U-19 hasil binaan Diklat Persib. Adalah kiper 
Muhammad Aqil Savik. Bahkan, di masa libur 
dari timnas U-19, Aqil tetap menyempatkan 
diri berlatih bersama Diklat Persib. (net)

Zola Diparkir 
di Bandung 

PEMAIN muda Persib Bandung, Gian Zola 
Nasrulloh salah satu pemain yang tidak 
diboyong tim pelatih ke Balikpapan untuk 
persiapan menghadapi Persiba Balikpapan, 
Minggu (1/10) di Stadion Batakan, Balikpapan 
dipekan ke 26 kompetisi Liga 1.

 Asisten pelatih Persib, Herrie Setiawan me-
miliki alasan tertentu dengan tidak diboyong-
nya pemain muda Persib bernomor punggung 
8 tersebut. "Kami tidak bawa Zola karena di 
posisi Zola sudah banyak, ada Hariono, Kim 
Jeffrey Kurniawan, Essien, dan Hariono. Jadi 
Zola kami simpan dulu," ucap Herrie, kemarin 
(28/9).

 Kondisi Zola sendiri lanjut pelatih yang ak-
rab disapa Jose ini dalam keadaan bugar dan 
tidak ada masalah. "Tapi kami tidak boyong 
Zola karena sesuai kebutuhan tim saja," jelas 
Jose lagi.

 Bahkan kata Jose, beberapa pemain yang 
biasa menjadi starting eleven, kemungkinan 
besar akan duduk di bangku cadangan saat la-
wan Persiba Balikpapan, Minggu (1/10) nanti. 
Namun, Jose enggan menjelaskan siapa saja 
yang akan menghiasi bangku cadangan. "Soal 
rotasi lihat saja nanti karena saya juga harus 
melihat kesiapan pemain terakhir. Artinya sia-
pa yang paling siap dan sesuai dengan skema 
yang akan kami inginkan nanti," tegas Jose.

 Jose sedikit lega karena dua pemain asing 
andalannya Ezechiel N'douassel dan Michael 
Essien juga juga dalam keadaan siap. "Ezec-
hiel Insha Allah dia bisa memberikan yang 
terbaik untuk Persib setelah melawan Bha-
yangkara kemarin absen karena akumulasi," 
papar Jose mengakhiri. (net)

IST

PERAWATAN: Striker Persib Bandung, Tantan saat mendapatkan perawatan tim medis.

Tantan Absen Hingga Akhir Musim
STRIKER Persib Bandung, 

Tantan terancam tidak bisa 
melanjutkan kiprahnya hing-
ga akhir kompetisi. Cedera 
menjadi alasannya. Dokter 
tim Persib, Mochamad Rafi 
Ghani mengatakan awalnya 
pemilik nomor punggung 
82 ini mengalami kendala di 
bagian lutut kanannya usai 
dilanggar keras oleh pemain 
Arema FC, Ahmet Atayev saat 
berlaga di Stadion Kanjuru-
han Malang, Sabtu 12 Agustus 
2017. Beberapa pertandingan 
Tantan lewati karena masih 
terasa nyeri saat melakukan 
pergerakan tertentu.

 Dari hasil MRI (magnetic 
resonance imaging) yang te-
lah dilakukan bahwa pemain 
yang dijuluki 'Kujang Lem-
bang' ini memiliki kendala 
di bagian tulang tibia (tulang 
kering) sebelah kanan.

 Menurut Rafi , permasalah-
an tersebut jelas membutuh-
kan proses cukup lama untuk 

masa penyembuhan. Setidak-
nya memakan waktu 6 hingga 
8 minggu. Dengan waktu 
istirahat tersebut, kompetisi 
pun sudah berakhir. Karena 
saat ini Persib hanya tinggal 
menyisakkan sembilan per-
tandingan dan akan berakhir 
pertengahan November. "Tapi 
tergantung perkembangan 
juga. Karena kalau lihat liga-
men, otot atau lainnya dalam 
keadaan baik. Tidak perlu 
juga sampai operasi," jelas 
Dokter di Lapangan Lodaya 
Bandung, Kamis (28/9).

 Meski diinstruksikan un-
tuk beristirahat, Rafi  menya-
rankan Tantan untuk tetap 
berlatih. 

Paling tidak menggerakkan 
otot-otot persendian agar 
tidak terlalu kaku. "Tidak bo-
leh ada yang terlalu kuat saat 
berlatih terutama di bagian 
cederanya. Tapi melatih organ 
atau otot di bagian bukan ce-
dera," tegasnya. (net)

Mantan Eks Persib  Diburu 
Tiga Klub Inggris

CARLTON Cole boleh saja 
gagal bersinar di pentas 
kompetisi Liga 1 Indonesia, 
namun striker yang baru 
diputus kontrak Persib Ban-
dung tetap jadi gulali di 
negaranya, Inggris. Striker 
berusia 33 tahun saat ini jadi 
rebutan tiga klub.

 Crystal Palace, klub yang 
saat ini jadi juru kunci Pre-
mier League terlihat paling 
getol memburu Cole. Demi-
kian pula dua klub kontestan 
kasta kedua Inggris,  Bolton 
Wanderers atau Hull City.

 Pelatih Palace Roy Hodg-
son seperti diberitakan Daily 
Star pada Selasa (26/9), te-
ngah pusing tujuh keliling 
dengan cedera yang me-
nimpa, Christian Benteke. 
Bomber asal Belgia tersebut 
diprediksi paling cepat pulih 
enam pekan ke depan.

 Mantan manajer Timnas 
Inggris tersebut telah me-
layangkan tawaran kontrak 
tiga bulan ke Carlton Cole, 
dengan opsi perpanjangan. 
Cole yang berstatus free 
transfer jadi solusi kilat bagi 
Crystal Palace, yang belum 
mencetak sebiji gol pun 
di empat laga awal Premi-
er League. Namun, striker 
kelahiran 12 Oktober 1983 
itu kabarnya emoh dengan 
tawaran Palace.

 Ia ingin klub yang mem-
berinya kontrak jangka 

panjang, setidaknya 
semusim. Bolton Wan-
derers dan Hull City, 
mengajukan tawaran 
kontrak lebih menarik 
dibanding Palace.

Sikap Carlton Cole dinilai 
aneh, mengingat jika ber-
main di Palace ia bermain di 
level elite. Kesempatan buat 
kembali menaikkan reputasi 
amat besar.

 Menurut sahabat sang 
pemain (yang tidak disebut-
kan namanya), Carlton Cole 
dalam kondisi siap bermain. 
"Cole menjaga dirinya tetap 
fi t dan kembali siap beraksi. 
Ia sangat percaya diri bisa 
bermain di level atas," ka-
tanya.

 Karier sepak bola Carlton 
Cole penuh kontroversi. Jadi 
didikan Akademi Chelsea, 
pemain berkepala plontos 

tersebut sempat digadang-
-gadang bakal jadi striker 
top di Timnas Inggris. Ia 
sempat tujuh kali membela 
Tim Tiga Singa pada periode 
2009–2010.

 Di masa mudanya Cole 
sempat berkostum klub elite 
macam Chelsea, Aston Villa, 
West Ham United, serta 
Celtic. 

Karena problem cedera 
dan kebugaran kariernya 
pun meredup. Sebelum ber-
gabung ke Persib Bandung, 
ia sempat bermain di kom-
petisi semipro Amerika Se-
rikat bersama, Sacramento 
Republic. (net)

Kembali Diturunkan
PERSIB Bandung akhirnya 

bisa memainkan kembali 
kiper andalannya, I Made 
Wirawan pasca cedera lutut 
kanan yang dialaminya. 
Dokter tim Persib, Mocha-
mad Rafi Ghani menyata-
kan, saat ini kondisi cedera 
yang dialami Made sudah 
tidak menjadi sebuah ke-
khawatiran. Buktinya dalam 
tiga hari ini kiper asal Bali 
ini sudah mulai bergabung 
latihan bersama tim. 

"Selama ini memang ce-
dera Made t idak ser ius. 
Setelah ditangani saat ini 
secara keseluruhan sudah 
tidak mengalami masalah. 
Sudah tidak mengalami ke-
luhan lagi," ungkap Rafi di 
Lapangan Lodaya Bandung, 
kemarin (28/9).

 Dengan kesembuhan itu, 
Made pun diproyeksikan 
untuk ikut dalam rombong-
an t im saat  berhadapan 
dengan Persiba Balikpapan 
yang akan digelar Stadion 
Batakan, Minggu (1/10). 

"Tapi soal main atau ti-
daknya itu urusan pelatih. 
Saya hanya merekomenda-
sikan bahwa Made sudah 
siap untuk diturunkan dan 
menghadapi sebuah pertan-
dingan," tegasnya.

 Sejauh ini Made sendiri 
sudah absen dalam tujuh 
pertandingan yang telah 
dilalui Persib di Liga 1 2017. 
Terakhir Made membela 
Persib saat berhadapan de-
ngan PS TNI di laga perdana 
putaran kedua, 5 Agustus 
2017. (net)
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PANDAI besi. Pekerjaan 
ini sudah dikenal sejak dulu. 
Konon, dalam khazanah 
budaya Indonesia, tokohnya 
yang paling terkenal yaitu 
Empu Gandring. Dialah 
yang menempa keris pesan-
an Ken Arok, dan mengan-
tarkan Ksatria ini menjadi 
raja sebuah kerajaan besar 
Singasari.

Kini pada era modern, 
kerajinan tradisional tempa 
besi ini masih hidup dan 
berkembang. Misalnya saja, 

Ali (61). Warga Kampung Ba-
bakan Cibatu RT 17/4, Desa 
Cibatu, Kecamatan Cisaat, 
Kabupaten Sukabumi sudah 
hampir 35 tahun menggeluti 
kerajinan tangan ini.

“Saya dari kecil sudah be-
lajar membuat golok dan 
yang lainnya,” kata Ali saat 
disambangi Radar Suka-
bumi dirumahnya, kemarin 
(28/9). 

Pria yang akrab disapa 
Abah ini menerangkan, 
awalnya ia bekerja di beng-

kel pembuatan golok milik 
orang lain. Dari situ, Abah 
mulai belajar bagaimana 
caranya membuat beragam 
jenis senjata tajam (sajam), 

dengan proses yang benar 
dan berkualitas. “Dulunya 
saya ikut bersama paman 
atau kakek saya, sehingga 
saya bisa belajar di sana,” 

papar pria ramah ini.
Singkat cerita, setelah 

ia bisa membuat sendiri, 
sekitar tahun 2000 dirinya 
memberanikan diri untuk 

membuka bengkel depan 
rumah. Pertamanya, be-
lum banyak yang memesan 
pembuatan sajam tersebut. 
Namun, selang beberapa 
waktu pemesanan mulai 
membludak. “Dari situ, 
saya semakin yakin dan bisa 
mengembangkan kerajinan 
ini,” terangnya.

Bagi Abah, pekerjaan itu 
membutuhkan kesabaran, 
semangat,  tenaga kuat, 
kecerdikan, sekaligus im-
ajinasi untuk mengem-
bangkan temuan baru. Api 
merupakan satu-satunya 
media untuk melunakkan 
besi. Dari besi, para pen-
grajin membuat berbagai 
perkakas pertanian, ban-
gunan, dan rumah tangga. 
Seperti parang, pacul, arit, 
pisau, golok, pedang dan 
lain-lain. “Sekali pemba-
karan paling banyak, se-
hari bisa buat 25 golok, 
pedang dan yang lainnya,” 
ucapnya.

Lantas, apa yang mem-

buatnya masih bertahan 
menjadi perajin golok? Dia 
menjawab, pembutan pera-
latan itu sudah menjadi 
bagian dari dirinya. Karena 
kerajinan  tradisional ini 
sangat menguntungkan. 
Bagaimana tidak, setiap hari 
yang memesan ke bengkel 
tidak pernah surut. “Alham-
dulillah pemesan tiap hari 
selalu banyak, sekali meme-
san sampai puluhan barang. 
Kebanyakan memesan ped-
ang untuk hiasan,” akunya.

Dibantu bersama satu 
kar yawan, Abah hanya 
membuat barang berdasar-
kan pesanan saja. Dengan 
cara itu, dia dapat meng-
hemat ongkos produksi. 
Sementara, harga pembua-
tan dari mulai Rp 100 ribu/
satu barang sampai ratusan 
ribu, tergantung panjang 
dan bentuk yang diminta 
konsumen. “Kalau lagi ban-
yak pemesanan saya biasa 
menghasilkan sampai Rp 25 
juta/bulan,” tutupnya.(*/t)

EKONOMI6 JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 

PROPERTI

XL Antisipasi Jaringan Tetap Prima

Kisah Penjinak Besi Asal Desa Cibatu, Cisaat, Kabupaten Sukabumi

Berani Buka Bengkel Sendiri, Abah Raup Keuntungan Rp 25 Juta 
Tercapai sudah cita-cita Ali untuk dapat memiliki 

bengkel sendiri. Bengkel tersebut digunakan 
perajin besi di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, 

Kabupaten Sukabumi ini untuk membuat golok, 
pedang, dan samurai. Pencapaian tersebut berkat 

kerja keras dan keuletannya dalam berkarya. 
Bahkan keuntungan yang dihasilkannya pun 
cukup besar hingga puluhan juta rupiah per 

bulan. Berikut liputannya.

BAMBANG SURYANA, Sukabumi

FT:XL AXIATA FOR RADAR SUKABUMI

PEDULI: Status bahaya Gunung Agung di Bali terus meningkat, XL Axiata memberikan bantuan bagi para pengungsi.

FT: BAMBANG/RADAR SUKABUMI

SENTUHAN SENI: Ali memperlihatkan hasil kerajinan di bengkelnya Kampung Babakan Cibatu RT 17/4, Desa 
Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, kemarin (28/9).

SUKABUMI - PT XL Axiata 
Tbk (XL Axiata) mengambil 
inisiatif untuk segera meny-
alurkan bantuan, bagi warga 
yang mengungsi di lokasi-lo-
kasi pengungsian yang dikoor-
dinir oleh pemerintah daerah 
setempat, yaitu antara lain 
di Posko Ulakan dan Posko 
Menanga yang berada di Ke-
camatan Manggis dan Ren-
dang, Kabupaten Karangasem.  
Bantuan tahap pertama telah 
disalurkan pada 23 September 
2017.

Caretaker VP East Region 
XL Axiata, Mochamad Imam 

Mualim mengatakan, XL Axi-
ata menyampaikan simpati 
yang dalam kepada warga 
masyarakat yang terpaksa ha-
rus mengungsi ke lokasi yang 
aman, seiring dengan terus 
meningkatnya status Gunung 
Agung.

“Untuk itu, kami mengam-
bil inisiatif untuk membantu 
pemerintah daerah, dalam 
menyediakan bantuan bagi 
pengungsi berupa bahan-
bahan kebutuhan hidup se-
cara darurat,”ujar Mochamad 
Imam Mualim kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (28/9).

Pihaknya berjanji akan ter-
us memantau kondisi yang 
berkembang, untuk menyiap-
kan bantuan lebih lanjut.

“Bahan bantuan tahap per-
tama yang disalurkan berupa 
bahan makanan,”terangnya.

Tim XL Axiata yang didukung 
para diler di Bali akan men-
gantisipasi perkembangan 
di lapangan, terutama dalam 
penyediaan bantuan di tahap 
selanjutnya. Telah disiapkan 
bantuan berikutnya berupa 
obat-obatan, dan keperluan 
dadurat lainnya bagi pen-
gungsi. 

Sebagai perusahaan teleko-
munikasi, XL Axiata juga akan 
segera menyiapkan bantuan 
sarana telekomunikasi, antara 
lain berupa telepon umum 
gratis (TUG), kartu SIM, dan 

akses internet di lokasi pen-
gungsian. Sarana ini akan bisa 
membantu kebutuhan komu-
nikasi warga korban, dan juga 
bisa dimanfaatkan oleh aparat 
yang bertugas melakukan 
penanganan korban bencana.

XL Axiata juga terus me-
mantau kondisi untuk me-
mastikan operasional ja-
ringan telekomunikasi, di 
sekitar Gunung Agung. Ada 
sekitar 21 BTS di seputar 
Gunung Agung. BTS terdekat 
berjarak sekitar 8 km yaitu 
di Pura Besakih. BTS-BTS 
tersebut selama ini menjadi 
penopang layanan, bagi ma-
syarakat di pedesaan kaki 
Gunung Agung, yang seba-
gian di antaranya juga men-
jadi tujuan wisata. 

Langkah antisipasi dalam 

mengamankan jaringan telah 
dipersiapkan XL Axiata, ter-
masuk juga antisipasi mel-
onjaknya trafik layanan di 
lokasi-lokasi pengungsian jika 
aktivitas Gunung Agung terus 
meningkat.

“XL Axiata akan berusaha 
menyediakan jaringan yang 
memadai,”tuturnya.

Itu semua dilakukan, agar 
kebutuhan telekomunika-
si dan data bisa terlayani 
dengan baik, terutama bagi 
upaya-upaya penanganan 
bencana yang dilakukan oleh 
berbagai instansi terkait. 
Hingga saat ini kondisi jar-
ingan masih aman dan tidak 
mengalami gangguan berarti. 
Sehingga layanan kepada 
pelanggan tetap berjalan 
normal. (*/sri)

Salurkan Bantuan untuk 
Pengungsi Gunung Agung 

Program Sejuta Rumah 
Belum Terpenuhi

JAKARTA - Di awal masa kepemimpinan-
nya, Presiden Joko Widodo telah mencanang-
kan program satu juta rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR). Sayangnya 
hingga sekarang ini kebutuhan tersebut ma-
sih belum mampu terpenuhi.

Dari data yang dihimpun, kelangkaan kepe-
milikan rumah (back log) pada 2015 men-
capai 13,5 juta unit. Sementara kebutuhan 
masyarakat terhadap rumah mencapai 800 
ribu - 1 juta unit per tahun.

“Dari data yang ada, backlog mencapai an-
gka 13,5 juta unit pada 2015 dan kebutuhan 
perumahan per tahun mencapai 800.000 
hingga 1 juta unit. Dengan tingkat penduduk 
rata-rata nasional mencapai 1,49 persen per 
tahun, backlog pertumbuhan semakin tinggi 
dari waktu ke waktu,” ujar Plt Dirjen Bina 
Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri), Diah Indrajati, di kan-
tornya, Jakarta, kemarin (28/9).

Pihaknya telah menyiapkan beberapa alter-
natif dalam menyelesaikan masalah tersebut. 
Pertama melalui program penyediaan hunian 
layak (sewa/huni) dengan target 2,2 juta. 
Kedua, melalui penanganan rumah tidak 
layak huni dengan target 1,5 juta, dan terakhir 
dengan pengentasan kawasan kumuh untuk 
mencapai kota tanpa kumuh dengan target 
38.431 hektar.

“Namun demikian, perlu menjadi perhatian 
kita semua bahwa bidang perumahan hanya 
mendapatkan alokasi APBN maupun APBD 
kurang dari satu persen sehingga kondisi ini 
perlu mendapat perhatian serius Pemerintah 
maupun pemerintah daerah dalam rangka 
memenuhi target penyelesaian permasala-
han perumahan,” terangnya.

Lebih lanjut, Diah juga meminta pemer-
intah untuk lebih cepat dalam menyem-
purnakan kebijakan dalamm mendukung 
program sejuta rumah, khususnya peruma-
han bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) seperti nelayan, PNS, TNI, POLRI, dan 
masyarakat umum.(cr4/JPC)

FT:TONI SUHARTONO/INDOPOS/JAWAPOS.COM

SOROTAN: Program Sejuta rumah yang diprogramkan 
Presiden Jokowi belum juga terpenuhi.
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saja menanggapi berbagai 
komentar. "Masa saya harus 
marah? Orang punya per-
sepsi berbeda, saya hargai," 
begitu kata Gatot. 

 Omongan Gatot soal pem-
belian senjata memang jadi 
sorotan publik. Apalagi, 
pernyataan tersebut disang-
gah oleh Menkopolhukam 
Wiranto. Presiden Jokowi, 
memanggil keduanya ke 
Istana.

 Paginya, Presiden Jokowi 
mengaku sudah bertemu 
dengan Panglima untuk 
membahas pengadaan sen-
jata. Pertemuan digelar di 
VVIP Bandara Halim Per-
danakusuma, Selasa ma-
lam. Sesaat sebelum Jokowi 
terbang ke Bali. Jokowi juga 
menyebut Wiranto sudah 
memberikan penjelasan 
terkait masalah itu. Dan dia 
bilang sikap pemerintah 
jelas. "Saya kira penjelasan 
dari Menkopolhukam su-
dah jelas. Tidak usah saya 
ulang lagi," kata Jokowi, usai 
membuka Pameran di JCC, 
Jakarta. Ketika ditanya apa 
penjelasan Panglima TNI 
dalam pertemuan di Lanud 
Halim Perdanakusuma, Jo-
kowi bilang tidak semua bisa 
disampaikan.

 Sebelum ke Istana, Gatot 
lebih dulu muncul di DPR 
untuk mengisi seminar yang 
diselenggarakan Fraksi PKS. 
Temanya Pancasila dan In-
tegrasi Bangsa. Selain Ga-
tot, narasumber yang hadir 
adalah Presiden PKS Sohibul 
Iman, anggota Dewan Peng-
arah UKP Pancasila Mahfud 
MD dan budayawan Taufi k 
Ismail. Gatot tiba di lokasi 
sekitar pukul 1 siang. Ke-
munculan Panglima di DPR 
tentu saja jadi buruan war-
tawan. Namun, saat ditanya 
macam-macam, Gatot ter-
senyum. "Nanti ya," ujarnya.

 Usai acara, Gatot mau me-
layani berbagai pertanyaan 
wartawan. Soal pembelian 
senjata, Gatot mengaku su-
dah menemui Jokowi untuk 
menjelaskan hal tersebut 

Selasa malam. Apakah dite-
gur? "Siapa yang kena tegur," 
kata Gatot. Apa yang diba-
has, Pak? Ditanya begitu. 
Gatot enggan menjelaskan 
isi pertemuannya, terma-
suk respons Jokowi terkait 
polemik senjata tersebut. 
"Tanggapan Presiden tidak 
boleh saya sampaikan dong. 
Tanya sama Presiden," jelas 
Gatot.

 Gatot mengatakan, per-
nyataannya terkait  ada 
lembaga selain TNI yang 
membeli 5000 senjata ilegal 
bukan berasal dari infor-
masi intelijen. Menurut dia, 
informasi intelijen itu harus 
mengandung unsur siapa, 
apa yang dilakukan, di mana 
dan bagaimana. Menurut 
Gatot, informasi intelijen 
yang sesungguhnya telah di-
sampaikan ke presiden seca-
ra langsung. Jadi apa benar 
ada institusi itu? "Yang saya 
sampaikan jangan tanyakan 
ke saya. Nggak boleh dong. 
Saya hanya akan menyam-
paikan apa yang saya tahu 
kepada Presiden atau kalau 
saya dipanggil DPR. Di luar 
itu tidak boleh," kata Gatot.

 Akibat pernyataannya soal 

senjata ini, Gatot mendapat 
kecaman dari banyak pihak 
dan dituduh menyebarkan 
berita bohong. Terkait hal 
itu, dia tidak marah. Dia 
mengibaratkan seperti ke-
jadian off side di sebuah per-
tandingan sepak bola. Beda 
posisi, pasti beda komentar. 
Penonton yang di belakang 
pasti berkomentar berbe-
da dengan penonton yang 
ada di depan dan samping. 
"Masa saya harus marah. 
Jadi orang punya persepsi 
saya hargai itu semuanya. 
Kan gitu," imbuh Gatot.

 Gatot juga menepis tuduh-
an sedang melakukan lang-
kah politik. Dia membantah 
kehadirannya sebagai pem-
bicara di seminar Fraksi PKS 
bagian dari berpolitik. "Di 
sini banyak orang politik. 
Kalau konteks politik di sini, 
itu bodoh yang saya lakukan. 
Konstituen saya bisa kabur 
semua. Buktinya banyak 
yang berseberangan kan," 
kata Gatot.

 Sebelumnya, Wakil Ketua 
Komisi I DPR TB Hasanu-
din menilai ucapan Gatot 
mengenai senjata bersifat 
politis dan tidak pada tem-

patnya. Menurutnya, semua 
orang berhak untuk mem-
buat pernyataan politis dan 
berhak mencalonkan pre-
siden, termasuk panglima 
TNI. Tetapi, kata Hasanudin 
harus mengikuti peraturan 
perundang-undangan. "Ke-
tika saya mau mencalonkan 
anggota DPR saya bahkan 
mundur beberapa tahun 
sebelum masa saya habis. 
Ya welcome saja, tapi kalau 
masih dinas dan melakukan 
kampanye ini tidak pas," 
kata Hasanudin.

 Ketua Setara Institute Hen-
dardi juga menyebut Pang-
lima TNI sedang mencari 
momentum politik. Karena 
itu, dia menyarankan Joko-
wi berhati-hati menyikapi 
polemik yang bermula dari 
pernyataan Gatot ini. Ada 
hal-hal lain yang harus di-
pertimbangkan. "Maka tin-
dakan atas Gatot Nurmantyo 
haruslah merupakan tindak-
an normatif dan biasa-biasa 
saja, sehingga cara-cara 
politik yang tidak etis yang 
sedang diperagakannya se-
cara perlahan menjadi layu 
sebelum berkembang," kata 
Hendardi. (rmol/jpnn)

Gatot: Saya Harus Marah?

 Pemenang maskot ter-
sebut kata Hamzah karena 
tim juri menilai makna kea-
rifan lokal yang merupakan 
kriteria utama penilaian. 
" Paling ditonjolkan yakni 
lebih kepada kearifan lokal 
Kota Sukabumi dan Kang 
Balkot itu sudah memenuhi 
kriterianya," ungkapnya.

 Tak hanya lomba maskot 
saja, KPU juga menggelar 
lomba cipta mars Pilwalkot 

Sukabumi 2018. Bagi KPU, 
digelarnya perlombaan 
cipta mars dan maskot itu 
merupakan bagian tahap-
an menjelang Pilwalkot 
Sukabumi pada khusus-
nya dan pilkada serentak 
pada umumnya. "Nantinya 
maskot dan mars Pilwal-
kot Sukabumi 2018 akan 
digunakan sebagai media 
sosialisasi agar masyarakat 
Kota Sukabumi bisa ber-
partisipasi pada waktunya," 
sebut Hamzah.   

 Lanjutnya,  perlombaan 
cipta mars dan maskot ini 
juga jadi bentuk sosialisasi 
membawa segmen pemilih 
pada Pilwalkot 2018. 

Karakteristik pemilih pe-
mula, biasanya cenderung 
menyukai ide-ide kreatif dan 
inovatif, seperti mencipta-
kan mars maupun maskot. 
"Dengan adanya lomba itu 
mereka jadi tahu jika di 
Kota Sukabumi bakal digelar 
Pilwalkot. Kita akomodir," 
pungkasnya. (bal)

Kang Balkot Icon 
KPU Kota Sukabumi

apan Masagi sendiri ham-
pir matang dan siap untuk 
melaporkan pasangan calon 
dan mitra kolaisi ke DPW 
PAN  Jawa Barat. 

 "Kami disini memang di-
berikan keleluasaan. Sete-
lah di daerah sudah masuk 
segala halnya, baru kami 
laporkan. Paling Oktober 
nanti kami adakan deklarasi 
pasangan calon beserta koa-
lisi partai. Tapi sebelum bu-
lan akhir September ini kami 
akan laporkan," akunya.

 Sedangkan untuk arah 
koalisi yang terjadi di Pilgub 
kata Faisal tidak harus sama 
seperti di Pilgub. Karena 
dinamika daerah bisa saja 

berbeda, karena DPD yang 
lebih tahu semuanya. 

 "DPW tidak menginstruk-
sikan hanya menyarankan 
saja. DPP dan DPW sudah 
memberikan keleluasaan 
untuk kami begerak berko-
alisi. Bisa saja di Kota Suka-
bumi PAN berkoalisi dengan 
NAsDem, PDIP, Gerindra, 
PKB atau bahkan Demokrat 
yang juga ingin dengan kita," 
jelasnya. Dalam penentuan 
pasangan calon Walikota 
dan Wakil Walikota Suka-
bumi, Masagi meyakini akan 
memberikan perubahan 
untuk Kota Sukabumi. Pa-
salnya calon yang diusung 
oleh Masagi itu benar-benar 
calon yang disukai dan di-
nginkan masyarakat. 

 "Misalkan, kalau hari ini 
kita mempunyai keluhan 
permasalahan masyarakat 
diangka 70 persen, kita men-
jamin calon yang diusung 
kami berkurang menjadi 
tujuh persen, bahkan kami 
ingin tidak ada keluhan," 
ungkapnya.

 Untuk itu, Masagi sendi-
ri mempunyai keyakinan, 
pasangan calon yang akan 
maju di Pilwakot pasti me-
nang. Tentu saja, kemenang-
an itu sudah diukur baik 
secara kajian ilmiah ataupun 
kajian politik. "Intinya kita 
sudah siap, pasangan calon 
sudah ada, mitra koalisi pun 
sama. Tinggal menunggu 
deklarasi saja," jelasnya. 
(bal)

Masagi akan Deklarasi 
Jagoannya

menyalurkan hak demokra-
sinya," jelasnya.

Hamzah pun optimis  tar-
get partisipasi pemilih sebe-
sar 80 persen pada Pilwalkot 
Sukabumi 2018 bisa terca-
pai.  Apalagi potensi pemilih 
pemula yang lumayan ba-
nyak itu, kata Hamzah akan 
terus digenjot. 

 "Partisipasi pemilih pada 
pilkada sebelumnya 78 per-
sen, sekarang kita targetkan 
di angka 80 persen," katanya.

 Sementara itu, mengenai 
aura Pilwalkot di Kota Su-
kabumi, terkesan masih ku-
rang terasa oleh masyarakat 
Kota Sukabumi. Itu bisa di-
sebabkan calon-calon yang 
akan maju di Pilwalkot ini 
terlihat seperti 'malu-malu 
kucing', berbeda dengan 

daerah lain, euforia Pilkada 
sudah mulai berasa karena 
banyak calon yang sudah 
melakukan manuver atau 
show of force. 

 "Kondisi itu berdampak 
terhadap euforia Pilwalkot 
di Kota Sukabumi yang ter-
kesan tidak gebyar.  Padahal 
pengamatan calon- calon 
sudah banyak nampak di 
media massa," ujarnya.

  Barometer relatif tidak 
gebyarnya bermunculan 
bakal calon wali kota ma-
upun wakil wali kota, kata 
Hamzah, satu di antaranya 
pemasangan alat peraga, 
seperti baligo, spanduk, atau 
lainnya. Berbeda dengan 
di daerah lain yang akan 
melaksanakan pilkada, se-
mua bakal calon yang akan 
maju sudah banyak me-
nyosialisasikan diri melalui 

pemasangan berbagai alat 
peraga. "Kalau auranya sih 
sudah mulai terasa, hanya 
saja belum terbantu dengan 
maraknya pemasangan alat 
peraga setiap bakal calon," 
jelasnya.

 Namun bagi KPU Kota 
Sukabumi itu tidak masalah, 
berbagai tahapan Pilwalkot 
dan Pilgub berjalan sesuai 
dengan aturan. Tapi Ham-
zah meyakini pada saatnya 
pasti bakal ada calon waliko-
ta dan wakil walikota, karena 
tahapan pembukaan belum 
waktunya. " Kalaupun tidak 
ada (yang mendaftar), bagi 
kami tidak ada masalah. 
Semua tahapan dan jadwal 
harus dilaksanakan. Tapi 
nanti pasti waktu pendaf-
taran akan diperpanjang lagi 
sampai ada yang mendaf-
tar," pungkasnya. (bal)

Calon di Pilwalkot 
Masih Tiarap

Fadli Zon Tak Rela 
Setnov Di-bully 

Desakan Ketum 
PG Mundur Harus 

Dibuktikan

JAKARTA-- Wakil Ketua 
DPR RI Fadli Zon menyesal-
kan viral tentang meme foto 
Ketua DPR RI Setya Novanto 
yang terbaring di kasur ru-
mah sakit. Menurut Fadli, 
seharusnya orang yang se-
dang sakit didoakan agar 
lekas sembuh dan bukan 
dirundung alias di-bully.

 "Kalau orang sakit dan 
dibegitukan kurang etis. 
Siapa pun, bukan hanya ke 
Pak Nov. Persoalan sakit itu 
jangan dibikin meme," kata 
Fadli di gedung DPR, Jakarta, 
Kamis (28/9).

 Meme tentang Novanto 
muncul setelah sebelumnya 
muncul viral tentang foto 
ketua DPR itu terbaring di 
kasur rumah sakit dengan 
beberapa peralatan medis 
di tubuhnya. Dalam foto itu, 
Novanto terlihat mengguna-
kan masker oksigen.

 Fadli mengaku belum 
menjenguk Setya Novanto. 
Namun, dia tahu sebelum-
nya sudah ada tindakan me-
dis yang dilakukan rumah 
sakit terhadap koleganya itu.

 Karena itu Fadli meyakini 
ketua umum Partai Golkar 
yang menjadi tersangka 
kasus korupsi e-KTP itu 
memang sakit. “Kan tera-
khir ada tindakan (medis)," 
tegasnya.

 Sedangkan Wakil Ketua 
DPR Agus Hermanto meng-
aku kaget melihat banyak-
nya meme terkait Novanto 

di media sosial. "Saya juga 
melihat di medsos dan ten-
tunya saya juga terkejut," 
katanya.(boy/jpnn) 

  Sementara itu, Ketua 
Generasi Muda Partai Gol-
kar (GMPG) Ahmad Doli 
Kurnia mengatakan, kese-
riusan DPP Partai Golkar 
(PG) mendesak Novanto 
mundur harus dibuktikan.

 Doli menunggu keseri-
usan DPP PG yang ingin 
perubahan itu dengan dua 
pembuktian. Pertama, DPP 
tidak perlu lagi meminta 
Novanto mundur apalagi 
memberikan kewenangan 
menunjuk pelaksana tugas 
(plt) ketum.

 “Karena saat ini SN telah 
terserang sakit parah yang 
di dalam AD/ART (anggar-
an dasar/anggaran rumah 
tangga PG) masuk dalam 
kategori berhalangan te-
tap,” katanya saat dikonfir-
masi wartawan.

 Dia menjelaskan, dengan 
berhalangan tetapnya ke-
tum, maka DPP dapat se-
gera mengambil langkah. 
Karena itu adalah mutlak 
kewenangan DPP. “Melalui 
rapat pleno, DPP sudah 
bisa memberhentikan SN 
sebagai ketua umum dan 
memilih serta menetap-
kan pelaksana tugasnya,” 
jelasnya.

 Doli menegaskan, un-
tuk apa meminta Novanto 
mundur lagi karena seha-
rusnya itu dilakukan se-
jak lama. Sekarang, sudah 
lewat masanya meminta 
Novanto mundur.  Yang 
paling realistis dan faktual 
sekarang ini adalah mem-

berhentikan Novanto dari 
jabatan ketum. “Itu bisa 
jadi pembuktian pertama 
DPP serius apa tidak,” ka-
tanya.

 Kedua, lanjut Doli, bila 
ingin serius menunjukkan 
langkah awal perubahan, 
DPP harus menunjuk figur 
seorang plt yang dikenal 
publik relatif bersih dan 
bukan orang yang selama 
ini dekat, mendukung, bah-
kan melindungi Novanto 
secara terbuka sebagai ter-
sangka korupsi.

 Dalam konteks Gerakan 
#golkarbersih yang diper-
juangkan, kata dia, mung-
kin plt itu bisa dipilih dari 
nama-nama di DPP yang 
pernah diliris GMPG. Me-
nurut dia, itu juga harus 
diputuskan peserta pleno, 
bukan hasil penunjukan 
Novanto.

 Selain karena alasan pe-
netapan itu bukan kewe-
nangan SN, melainkan ra-
pat pleno, juga bagaimana 
mungkin akan mendapat-
kan figur yang bersih kare-
na yang ditunjuk Novanto 
adalah kroni atau orang 
terdekat yang bisa menja-
min kepentingannya.

 Jadi, ujar dia, kalau yang 
terpilih menjadi plt masih 
orang di sekitar SN apalagi 
orang yang dikenal selama 
ini terdepan membelanya, 
maka keseriusan untuk 
melakukan perubahan pa-
tut dipertanyakan. “Artinya 
masih ada kepentingan 
kelompok tertentu yang 
bukan mengedepankan 
kepentingan partai,” tuntas 
Doli. (boy/jpnn)

Terbukti Beri Mahar 
Didiskualifi kasi

BANDUNG--Adanya pem-
berian mahar dalam kontes-
tasi politik kembali mencuat 
setelah Ketua DPD Partai 
Golkar Jawa Barat, Dedi 
Mulyadi mengaku dimintai 
Rp10 miliar agar bisa maju 
di Pilgub Jabar 2018. 

"Sesuai aturan mahar po-
litik tidak diperbolehkan 
sesuai dengan Undang-
-Undang Nomor 8/2015 
tentang Pilkada. Kalau ter-
bukti nanti bagian badan 
pengawas yang melakukan 
tindakan," terang Komisio-
ner KPU Jawa Barat Nina Yu-
ningsihditemui di Gedung 
Sate, Jalan Diponegoro, Kota 
Bandung, Kamis (28/9).

 Ketua Badan Pengawas 
(Bawaslu) Jawa Barat Harmi-
nus Koto membenarkan bila 
pemberian mahar politik 
tidak dibenarkan dalam Pil-
kada. Bahkan, kata dia, bila 
ada pasangan calon yang 
terbukti memberikan mahar 
bisa langsung didiskualifi ka-
si dalam ajang Pilkada.

 "Kalau ada mahar politik 
yang dilakukan bisa didisku-
alifi kasi kalau itu terbukti," 
katanya.

 Dia mengaku tidak bisa 
melakukan banyak hal un-
tuk mencegah adanya pem-
berian mahar politik. Karena 
menurut dia perlu ada ke-
sadaran dari semua pihak 

khususnya para bakal calon 
yang akan maju bertarung 
dalam Pilkada untuk tidak 
terlibat dalam praktik ilegal 
tersebut.

 "(Pemberian mahar poli-
tik) itu kesadaran dia (para 
bakal calon). Kesadaran 
dari calon-calon itu (sen-
diri untuk tidak memberi-
kan mahar politik kepada 
partai).  Tapi yang jelas 
kalau sudah ada di undang-
-undang artinya (mahar 
politik) tidak diperboleh-
kan," tandasnya.

 Untuk diketahui, larang-
an pemberian mahar poli-
tik tertuang dalam Undang-
-Undang Nomor 8/2015 

tentang Pilkada. Dalam 
pasal 47 ayat 1 undang-
-undang tersebut disebut-
kan bahwa partai politik 
atau gabungan partai poli-
tik dilarang menerima im-
balan apapun dalam proses 
pencalonan gubernur dan 
wakil gubernur, bupati dan 
wakil bupati, wali kota dan 
wakil wali kota.

 Kemudian, dalam ayat 
2 disebutkan juga apabila 
partai atau gabungan partai 
politik terbukti menerima 
imbalan sesuai ayat 1 akan 
mendapat sanksi dilarang 
mengajukan calon pada 
periode berikutnya di dae-
rah yang sama.(net)

Dedi Mulyadi Kerap Diteror
Dari Peminta 

Mahar 
BANDUNG--Ketua DPD 

Partai Golkar Jawa Barat, Dedi 
Mulyadi mengaku mendapat 
teror dari peminta mahar po-
litik Rp 10 miliar terkait penca-
lonannya di Pilgub Jabar. Sang 
bupati Purwakarta ini sering 
ditelepon soal permintaan 
mahar itu.

 Sebelumnya, Dedi mengaku 
ditelepon orang yang ngaku 
dengan pengurus Golkar dan 
meminta Rp 10 miliar. Per-

mintaan duit itu agar surat re-
komendasi yang dikeluarkan 
DPP Golkar atas nama Dedi.

 "Dia lebih dari 10 kali me-
nelpon saya nanyain per-
mintaan uang itu," kata Dedi, 
Kamis (28/9).

 Menurut Bupati Purwakar-
ta dua periode ini mengaku 
cukup mengenal baik sosok 
peminta mahar itu. Dia me-
mastikan sosok itu bukan 
dari kalangan politisi atau 
pengusaha melainkan orang 
biasa yang 'sering' berada di 
lingkungan partai Golkar.

 "Terus terang, saya kenal 

baik dengan yang meminta 
mahar ini. Sudah empat bu-
lan ke belakang saya ditelpon 
dia," ungkap dia.Meski belum 
mengungkapkan secara gam-
blang identitas peminta mahar 
itu, politisi ramah ini mengaku 
siap membongkarnya kepada 
DPP Golkar. Ia menunggu un-
dangan dari DPP Golkar untuk 
mengungkap sosok itu.

 "Apabila ada undangan res-
mi dari permintaan penjelas-
an dan menindaklanjuti itu, 
saya akan sampaikan sesuai 
dengan apa yang saya alami. 
Mudah-mudahan bisa menja-

di bahan perbaikan ke depan," 
kata dia.

 Menurutnya momentum 
menjadi pemicu perbaikan 
sistem di internal partai Gol-
kar. Sehingga, sambung dia, 
ia hanya ingin menyampaikan 
kebenarannya apabila ada 
fi gur yang bersedia membe-
nahi partai Golkar. "Ini bukan 
urusan bongkar membong-
kar, tapi pembenahan sistem. 
Kita menunggu pada waktu 
yang tepat, disampaikan pada 
orang yang punya otoritas dan 
sanggup melakukan pembe-
nahan," terangnya.(net)

Demiz Ogah Ketemu Gerindra Jabar
BANDUNG--Wakil Gu-

bernur Jawa Barat Deddy 
Mizwar (Demiz) menyata-
kan belum mau melakukan 
komunikasi kembali dengan 
DPD Partai Gerindra Jabar. 
Pasalnya, dia merasa sudah 
ditolak oleh Gerindra Jabar. 
Sebagaimana diketahui, 
hubungan Deddy Mizwar 
dengan DPD Gerindra Ja-
bar sedang tidak harmonis. 
Gara-garanya dipicu oleh 
pernyataan Ketua DPD Ge-
rindra Jabar Mulyadi.

 Mulyadi sering kali me-
ngeluarkan pernyataan yang 
dinilai membuat keharmo-
nisan koalisi Gerindra dan 
PKS terganggu. Pertama soal 
pengusungan Deddy Miz-
war-Ahmad Syaikhu belum 
fi nal, karena Deddy Mizwar 
belum resmi menjadi kader 
Gerindra. Kemudian tidak 
lama dari itu, Mulyadi de-
ngan mengejutkan bilang 
partainya menarik dukung-
an untuk pasangan Deddy 
Mizwar-Ahmad Syaikhu di 

Pilgub Jabar 2018 menda-
tang.

 Melihat situasi yang ter-
jadi, nampaknya Deddy 
Mizwar lebih memilih untuk 
tidak melakukan manu-
ver politik terlebih dulu. 
Bahkan Deddy belum akan 
mengajak Mulyadi bertemu 
guna membahas kelanjutan 
pengusungan dirinya.

 "Udah ditolak ngapain 
ke sana. Enggak enak dong 
ditolak. Masa mau mak-
sa masuk dari sana," kata 

Deddy di Gedung Sate, Jalan 
Diponegoro, Kota Bandung, 
Kamis (28/9). Deddy memi-
lih menunggu instruksi dari 
Ketua Umum Partai Gerin-
dra Prabowo Subianto. Dia 
juga tidak ingin untuk terlalu 
terlibat dalam keributan soal 
pengusungan gubernur dan 
wakil gubernur dari PKS dan 
Gerindra. "Kita tunggu saja 
sikap Pak Prabowo, liatin 
saja. (Saya memilih) me-
nunggu, tapi berupaya dari 
sisi lain," ucap Deddy. (net)
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Kami sudah memutuskan siapa yang 
diusung itu. Beserta koalisi partai 

yang mengusung

M. MURAZ TATAN KUSTANDIACHMAD FAHMI KAMAL SUHERMANHANAFIE ZAIN MULYONO

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

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATMATAT :: JLJ SEELABLABABINTIN ANANA KKMKM 7 SUKKAABUABUMM

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

Calon di Pilwalkot Masih Tiarap
Potensi 
Pemilih 

Pemula 30 
Persen

SUKABUMI- Potensi pe-
milih pemula dalam setiap 
even politik di Kota Suka-
bumi tentunya sangat besar.  
Apalagi pemilih pemula 
itu menjadi lumbung suara 
sangat menjanjikan bagi pa-

sangan Walikota dan Wakil 
Walikota Sukabumi.  " Iya 
memang potensi pemilih 
pemula cukup besar diperki-
rakan mencapai 30 persen," 
ujar Ketua KPU Kota Suka-
bumi, Hamzah, kemarin.

 Pemilih pemula itu kata 
Hamzah merupakan kalang-
an pelajar dan mahasiswa 
yang baru akan menjalani 
penyaluran hak suara perta-
manya. Setiap penyelengga-
raan Pilkada potensi pemilih 

pemula itu selalu berada di-
kisaran 66 ribu pemilih dari 
total suara 222.939 pemilih 
berdasarkan data  Pilpers 
lalu. " Pemilih pemula itu 
orang yang baru mempunyai 
hak pilih," ujarnya.  

  Untuk merangsang pe-
milih pemula menyalur-
kan hak demokrasinya, kata 
Hamzah, di antaranya di-
lakukan dengan menggelar 
berbagai perlombaan yang 
dibarengi hadiah. KPU juga 

intensif memberikan arah-
an langsung kepada setiap 
pelajar setingkat SMA yang 
merupakan potensi pemi-
lih pemula. "Kami arahkan 
mereka paham aturan dan 

Gatot: Saya Harus 
Marah?

OMONGAN Panglima TNI Jenderal Gatot 
Nurmantyo soal pembelian senjata ramai dibica-
rakan. Dari sekian banyak komentar, tak sedikit 
yang mengkritik, mengecam, bahkan menuduh 
macam-macam. Namun, Gatot santai saja me-

 FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

JADI MASKOT: Penetapan pemenang lomba cipta mars dan maskot sekaligus sosialisasi bagi pemilih pemula untuk 
Pilwalkot Sukabumi 2018, di salah satu hotel di Jalan Selabintana, Sukabumi, kemarin.
JADI MASKOT: Pene
Pilwalkot Sukabumi 2

Gatot Nurmantyo

Kang Balkot Icon 
KPU Kota Sukabumi

SUKABUMI- Ko-
m i s i  P e m i l i h a n 
Umum (KPU) Kota 
Sukabumi akhirnya 

menetapkan Kang Maskot sebagai 
maskot resmi untuk Pemilihan Wali-
kota dan Wakil Wakilkota Sukabumi.  
Peresmian penetapan maskot KPU 
itu setelah dewan juri lomba maskot 
memilih tiga pemenang terbaik. 

 "Hasil pleno Dewan Juri, tiga 

pemenang dari dua belas peserta 
yang mengirimkan karya," ujar Ke-
tua KPU Kota Sukabumi Hamzah 
sesuai penetapan pemenang lomba 
cipta mars dan maskot sekaligus so-
sialisasi bagi pemilih pemula untuk 
Pilwalkot Sukabumi 2018, kemarin.  

 Dijelaskannya, ketiga pemenang 
yang mendapatkan juara pertama 
yakni  Nurhadi Suherman (maha-
siswa Politeknik Sukabumi) dengan 

karyanya bernama Kang Balkot, 
juara kedua direbut Djoko Susilo 
dari Kendal, Jawa Tengah, dengan 
karyanya bernama Si Bumi, dan ju-
ara ketiga direbut Mamat dari Kota 
Sukabumi dengan karya bernama 
Prabu Ara. " Hasil karya juara per-
tama itu resmi menjadi icon KPU 
Kota Sukabumi, untuk juara kedua 
dan ketiga jadi arsip kami," ujarnya.

Masagi akan 
Deklarasi 

Jagoannya
SUKABUMI- Koalisi 

Masyarakat membangun 
Kota Sukabumi antara 
PPP dan PAN Kota Suka-
bumi (Masagi) ternyata 
sudah memutuskan satu 
paket pasangan untuk 
maju di Pilwalkot 2018 
mendatang. Tak hanya 
pasangan calon, Masagi 
juga mengklaim paket 
pasangan itu sudah di-
dukung oleh lima partai 
politik. 

 "Kami sudah memutus-

kan siapa yang diusung 
itu. Beserta koalisi partai 
yang mengusung," ujar 
Ketua DPD PAN Kota 
Sukabumi, Faisal Bagindo 
saat ditemui di Gedung 
DPRD Kota Sukabumi,ke-
marin.

 Namun Faisal Bagin-
do tidak menyebutkan 
nama calon pasangan 
dan partai yang akan ber-
koalisi nanti. Terpenting 

SUDAH KANTONGI USUNGAN: Koalisi Masyarakat 
membangun Kota Sukabumi antara PPP dan PAN Kota 
Sukabumi (Masagi) saat melakukan konferensi pers.
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Minuman Kopi dengan Sensasi Rasa DurianMinuman Kopi dengan Sensasi Rasa Durian
Nikmatnya Kopi Rasa DurianNikmatnya Kopi Rasa DurianNikmatnya Kopi Rasa DurianNikmatnya Kopi Rasa Durian

Siapa yang tidak mengenal durian?. Durian 
merupakan salah satu jenis tumbuhan tropis 
yang berasal dari Asia Tenggara. Durian me-

miliki tampilan kulit buah yang keras dan berlekuk 
tajam sehingga menyerupai duri. Buah durian sangat 
di gemari oleh masyarakat, walaupun banyak juga 
yang kurang suka terhadap buah durian. Buah dengan 
pohon yang tingginya mencapai 30 m ini juga populer 
dengan sebutan raja dari segala buah atau king of 
fruit. Rasanya yang manis dan baunya yang harum 
akan menggoda anda untuk segera menyantapnya.

Durian mengandung vitamin B1, Vitamin B2, dan 
Vitamin C, serta kalium, kalsium dan fosfor. Durian 
memiliki manfaat untuk kesehatan kulit dan gigi, 
meningkatkan kekuatan otot dan tekanan darah. 
Vitamin dalam durian berperan sebagai anti oksi-
dan yang bagus menjaga kerusakan sel kulit.Buah 
ini baik untuk melancarkan buang air besar dan 
kesehatan kulit. Tak hanya itu, durian juga mendu-
kung sistem saraf, meningkatkan kekebalan tubuh 
dan meningkatkan pembentukan sel darah merah.

Pohon durian tumbuh di hutan-hutan dataran 
rendah dan di hutan-hutan campuran atau hutan 
yang memiliki tanah yang rata pada ketinggian 500 
mdpl dan umumya tumbuh pada jenis tanah liat. 
Pada musim durian, buah ini dapat dihasilkan den-
gan berlimpah, terutama di sentra-sentra produksi 
di daerah. Durian biasa ditanam untuk dimakan 
buahnya. Selain itu Durian pun kerap diolah menjadi 
campuran bahan kue-kue tradisional, seperti gela-
mai atau jenang. Terkadang, durian dicampurkan 

dalam ketan bersama dengan santan. Pada masa 
kini, durian biasa dicampurkan dalam permen, es 
krim, susu dan berbagai jenis minuman penyegar 
lainnya. Sehingga durian dapat dinikmati oleh ber-
bagai kalangan masyarakat.

Tidak mau ketinggalan, Mokko factory saat ini 
menyajikan olahan minuman kopi terbaru dengan 
sensasi rasa durian. Tidak hanya 1 jenis, Mokko Fac-
tory menghadirkan 3 jenis kopi rasa durian yaitu du-
rian frappe, durian ice coff ee dan durian cappucino. 
Durian Frappe merupakan minuman yang di shake 
atau di blender dengan es batu dan disajikan den-
gan diberi whipped cream (busa kocok). Sedangkan 
durian ice coff ee dan durian cappucino merupakan 
minuman dengan coff ee pilihan di gabungkan den-
gan eksotisnya rasa durian sehingga menghasilkan 
rasa yang nikmat. 

Kopi dengan sensasi durian di Mokko Factory tentu-
nya dibuat dengan menggunakan durian berkualitas 
dan kopi pilihan juga bahan baku imporlainnya seb-
agai bahan olahanyang diracik dengan standar tinggi. 
Sehingga kopi yang dihasilkan merupakan kopi durian 
dengan rasa dan kualitas terbaik.Untuk menambah 
kenikmatan, minuman ini dapat dipadukan dengan 
40 varian donut yang dapat dipilih sesuai selera.
Gabungan antara donut dan kopi durian tentunya 
akan menghasilkankombinasi menarik yang dapat 
menambah kenikmatan kopi durian Mokko Factory.
Penasaran sama sensasi kopi rasa duriannya? Ayo 
segera kunjungi gerai Mokko Factory di Citimall Suka-
bumi, Lantai Dasar Blok A No. 1.

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

Innalillahi Wainnaillaihi Raji’un
Pemerintah Kota Sukabumi

Mengucapkan

Turut Berduka Cita 
Atas Wafatnya

Drs. H. Bude Daryana, M. Si
(Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi)

Semoga Amal dan 
Ibadah Almarhum 

diterima All ah SWT. 
Serta Keluarga 

yang ditingg alkan 
diberi ketabahan. Amin

nII

n
Dr. H.M.N.HANAFIE ZAIN, M.Si.

Sekretaris Daerah
H. ACHMAD FAHMI, S.Ag.,M.MPd

Wakil Walikota
H. MOHAMAD MURAZ, S.H.,M.M.

Walikota

Rumah PNS Disatroni Maling
SUKABUMI - Rumah Fitri (32) warga 

Kelurahan Tipar, Gang Semiaji, RT 1/1, 
Kecamatan Citamiang, yang merupakan 
seorang pegawai negeri sipil (PNS) di 

lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, 
dibobol maling saat ditinggal penghuninya.

 Informasi yang dihimpun, peristiwa 
pembobolan rumah PNS yang terjadi 

pada Rabu (27/9) ini, mengalami kerugian 
hingga puluhan juta rupiah. Sebab, sejum-
lah barang berharga raib digondol maling.

 “Saat kejadian kondisi rumah memang 

kosong. Suami saya yang bernama Endi 
Hendiana (34) tengah bertugas di daerah 
Jakarta. Karena profesinya sama dengan 
saya sebagai PNS. Sementara, saya me-

ninggalkan rumah sejak pukul 07.30 WIB, 
diperkirakan pembobolan tersebut terjadi 
pada siang harinya,” jelas Fitri kepada Ra-
dar Sukabumi, Kamis (28/9).

Polisi 
Gencarkan 
Razia

SUKABUMI - Puluhan kendaraan 
roda dua kembali terjaring operasi 
lalu lintas di Jalan Raya Pelabuhan II, 
tepatnya di depan Kantor Pos Polisi 
(Pospol) Pasirmalang, Kecamatan 
Gunungguruh, Kamis (28/9).

Operasi yang dimulai pukul 09.30 
WIB hingga pukul 11.00 WIB ini, 
Polres Sukabumi Kota telah mener-
junkan sebanyak 18 personiel dari 
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk 
melakukan pemeriksaan adminis-
trasi kendaraan yang tengah melintas 
di jalan yang merupakan perbatasan 
antara kota dan kabupaten tersebut. 
Tak sedikit, pengendara yang terkena 
tilang karena melanggar ketertiban 
berlalulintas. 

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

SUASANA : SUASANA : 
Kanit Turjawali Kanit Turjawali 

Polres Sukabumi Polres Sukabumi 
Kota, Ipda R Panji, Kota, Ipda R Panji, 

saat memberikan saat memberikan 
arahan terhadap arahan terhadap 

salah seorang salah seorang 
pengemudi yang pengemudi yang 
telah melakukan telah melakukan 
pelanggaran lalu pelanggaran lalu 

lintaslintas

Manajemen Go-Car 
tak Tepati Kesepakatan

 
SUKABUMI-- Driver Angkutan Online 

Sukabumi menyayangkan sikap manaje-
men perusahaan yang membawahi tempat 
mereka bekerja. Pasalnya, pihak Managemen 
tidak sama sekali menjadikan Sukabumi se-
bagai prioritas. Sebab, masih banyak daerah 
yang harus diurus yang juga sedang kisruh 
antara Angkutan Online dan konvensional.

Pihak driver pun datang menemui pemer-
intah untuk meminta keamanan. Karena, 
sampai saat ini belum ada win-win solusi 
antara Organisasi Pengusaha Angkutan Darat 
(Organda), Kelompok Kerja Unit (KKU),  dan 
pengendara online, khususnya Go-jek. 

  “Karena itulah kita meminta audensi untuk 
mengutarakan. Bahwa di jalan kita tidak mau 
ada gesekan,” jelas salah satu perwakilan 
Driver Go-Car, Muhammad Ramdhan ke-
pada Radar Sukabumi, kemarin .
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Tekanan Darahnya Turun
dan Ia Jadi Tak Sering Sakit Lagi

“Kepala sering pusing dan muntah-muntah,” keluh wanita 28 tahun ini di awal 
perjumpaan 20 Februari 2017 lalu. Sejak kapan itu? Menurutnya, sejak habis melahirkan 
putri pertamanya, 5 tahun lalu. “Saya melahirkan cesar. Setelah itu jadi sering datang 
keluhan itu,” imbuhnya kemudian. Dan ternyata, setelah diperiksakan ke dokter ibu 
yang baru punya satu anak ini diketahui menderita gejala hipertensi atau tekanan 
darah tinggi, yaitu 150/100 mmHg. Mulai saat itu, wanita bernama Dinda Nur Endah 
ini jadi mesti minum obat. Namun, setelah obat diminum, apa yang di rasakan olehnya? 
“Enggak ada perubahan,” keluh ibu rumah tangga yang bekerja menjadi karyawan 
di apotek “Rifa” ini lagi. Hal ini pun disampaikan kepada suaminya. Lalu, ia disarankan 
agar mengonsumsi madu hitam yang dikemas dalam produk MADU BIMA 99. Karena 
minum obat tak ada perubahan, akhirnya warga Perumahan Bumi Citra Galuh RT 006 
RW 001, Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ini 

menerima saran itu. Sejak kapan dan berapa kali sehari ia minum madu pahit itu? “Sebulan lalu. Saya minum rutin 
sekali sehari hingga sekarang,” jelas wanita kelahiran Jakarta ini. Lalu, apa yang dirasakan olehnya? “Stamina terasa 
meningkat. Setelah cek darah ke dokter, ternyata tekanan darah turun jadi 120/90 mmHg. Dan badan lebig segar,” 
terangnya kemudian. 

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

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

Anda mau untung?Anda mau untung?

0852 8444 3446 / 0812 8113 5006

Spesifi kasi :
-  Lokasi strategis berada 
   di pinggir jalan
-  Berbentuk Villa mewah 
   dan megah
- Kamar tidur 5 KM 2, 
   Listrik 3.500 Watt
- Luas tanah 1,67M2, 
   L Bangunan 250M2
- Sertifi kat hak milik
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Buka Harga Buka Harga 1,5 Milyar1,5 Milyar

 “Sedikitnya 35 unit kenda-
raan roda dua yang berhasil 
terjaring operasi selama satu 
jam setengah itu,” jelas Kanit 
Turjawali Polres Sukabumi 
Kota, Ipda R Panji kepada Ra-
dar Sukabumi, Kamis (28/9).

 Lebih lanjut ia menjelaskan, 
jenis pelanggaran yang men-
dominasi dalam operasi ini. Di 
antaranya, pengendara yang 
tidak menggunakan helm, 
menggunakan knalpot bising 
dan tidak membawa surat atau 
dokumen kendaraan. 

 “Dari 35 pelanggaran itu, 
di antaranya 18 pengendara 
yang melakukan pelanggaran 
SIM, 15 pelanggaran STNK 
dan dua unit kendaraan roda 
dua jenis motor matic Honda 
Beat kami angkut menggu-
nakan mobil Satlantas untuk 
dijadikan barang bukti karena 

tidak memiliki surat adminis-
trasi kendaraan. Jadi intinya, 
pelaksanaan operasi ini ditar-
getkan dapat meningkatkan 
kedisplinan pengguna kenda-
raan di jalan. Kami berharap, 
tingkat kecelakaan lalu lintas 
dapat menurun dibandingkan 
sebelumnya,” ujarnya.

 Sementara itu, Kasat Lan-
tas Polsres Sukabumi Kota 
AKP Agoeng Ramdani me-
maparkan, operasi tersebut 
sengaja dilaksanakan, seb-
agai salah satu bentuk upaya 
kepolisian dalam menekan 
tingginya angka kecelakaan 
lalu lintas. Hal ini, dipengaruhi 
dengan minimnya kesada-
raan masyarakat terhadap 
ketertiban lalu lintas. Seperti, 
tidak menggunakan helm dan 
mengemudikan kendaraan 
dengan cara ugal-ugalan. Se-
bab itu, Polres Sukabumi Kota 
menggencarkan operasi untuk 

menciptakan Kota Sukabumi 
aman dan kondusif. Sehingga 
dapat menurunkan angka 
kecelakaan lalulintas.

 “Kita selalu mengimbau 
agar pengendara selalu 
menggunakan kelengkapan 
berkendara. Tujuannya un-
tuk keselamatan pengendara 
juga, kalau salah ya kita tin-
dak sesuai Undang-undang 
lalulintas,”imbuhnya.

 Di tempat berbeda, salah 
seorang pengguna kendaraan 
roda dua, Rudi (32) warga 
Kampung Pasarsabtu, Kelu-
rahan Lembursitu memapar-
kan, ia tidak mengetahui ad-
anya operasi lalu lintas yang 
diselengarakan oleh Polres 
Sukabumi Kota itu.  “Seha-
rusnya polisi terlebih dahulu 
mensosialisikan akan adanya 
operasi. Sehingga pengguna 
kendaraan dapat mengeta-
huinya,” pintanya. (cr13/d)

Ia baru mengetahui, aat 
pulang dinas sekitar pukul 
17.30 WIB. Fitri pun kaget 
saat melihat pintu belakang 
rumah sudah dalam keadaan 
rusak. Bahkan, kucing yang 
merupakan hewan kesangan 
sudah berada di luar rumah. 
Padahal, saat dirinya berang-
kat, kucing itu ada di dalam 
rumah dan semua pintu su-
dah terkunci rapat.

 Fitri juga mengaku tak ada 
fi rasat apapun perihal kejadi-
an tersebut. Namun, sebelum 
terjadi rumahnya disantroni 
maling, ia sempat kedatangan 
tamu yang tidak dikenalnya. 

 “Waktu itu, datang seorang 
pria ke rumah dengan mem-
bawa dompet milik mertua 

saya yang sempat hilang pada 
satu pekan terkahir. Setelah 
itu, langsung rumah saya ada 
yang membobol,” ujarnya.

 Pihaknya merasa terkejut, 
setelah melihat kondisi pintu 
rumahnya rusak. Bahkan, saat 
ia masuk ke dalam rumah, 
lampu kamar tidur miliknya 
sudah dalam keadaan meny-
ala dan berantakan. Padahal, 
saat ia berangkat kerja semua 
lampu di semua ruangan 
sudah dimatikan dan pintu 
telah ditutup rapat-rapat 
menggunakan kunci. 

 “Saat diperiksa semua barang 
seperti Tv Samsung LED 42 
in, Laptop Sony warna putih 
beserta tas, jam tangan dan 
kacamata, raib digasak maling. 
Ya, ditaksir kerugian mencapai 
Rp20 juta,” imbuhnya.

 Rumah semi permanen 
yang ditempati Fitri sejak 2006 
lalu itu, diakuinya tak pernah 
ada kejadian apapun, ia juga 
sangat menyayangkan dae-
rah yang dikenalnya aman, 
rumahnya malah harus ke-
bobolan maling. Untuk itu, 
ia berharap aparat kepolisian 
agar dapat lebih meningkat-
kan keamanannya. Sehingga 
peristiwa tersebut, tidak teru-
lang kembali. 

 “Saya berharap aparat ke-
amanan lebih mengontrol lagi, 
dikhawatirkan si maling berani 
lagi masuk, atau mungkin ke 
rumah yang lain,” tandasnya.

 Di tempat berbeda, Kapol-
sek Citamiang Resor Suka-
bumi Kota, AKP Wahyudi, 
melalui Bhabinkamtibmas 
Kelurahan Tipar, IPTU Rois 

Wahyudinoto memaparakan, 
pihaknya mengatahui adanya 
peristiwa pembobolan rumah 
milik PNS ini, bermula dari 
laporan warga. Setelah itu, 
ia langsung meninjau lokasi 
untuk melakukan olah tem-
pat kejadian perkara (TKP) 
dan mencari keterangan dari 
sejumlah saksi. 

 “Berdasarkan hasil olah 
TKP, peristiwa pembobolan 
rumah ini, diduga terjadi 
sekitar pukul 01.00 WIB, saat 
semua pemilik rumahnya 
berada di luar, karena sedang 
bekerja,” paparnya

 Menurut Rois, peristiwa 
maling ini, bukan kali perta-
ma terjadi di wilayah hukum 
Polsek Citamiang. Karena, 
beberapa hari terkahir di 
wilayah RT 6/3, Kelurahan 

Tipar, kotak amal yang berada 
di masjid raib digasak maling 
pada waktu siang hari. 

 “Untuk itu, saya menghim-
bau kepada  seluruh warga 
agar dapat menjaga rumahnya 
masing-masing. Apalagi, bagi 
warga yang sering mening-
galkan rumah dalam keadaan 
kosong, sebaiknya harus leb-

ih waspada. Karena, rumah 
dalam keadaan tanpa peng-
huni sangat berpotensi terha-
dap aksi pencurian,” ucapnya.

 Dalam mengantisipasi 
maraknya peristiwa pem-
bobolan rumah, Polsek 
Citamiang berencana akan 
melakukan kerjasama den-
gan semua elemen. Seperti, 

melakukan koordinasi den-
gan para tokoh masyarakat, 
Ketua RT dan RW serta pihak 
kelurahan untuk lebih menin-
gkatkan lagi kemananannya. 

 “Selain itu, kami juga beren-
cana akan mengajukan pema-
sangan CCTV di beberapa titik 
yang rawan terjadinya kema-
lingan,” pungkasnya. (cr13/t)

Manajemen Go-Car tak Tepati Kesepakatan

Polisi Gencarkan Razia

Rumah PNS Disatroni Maling

DPMPTSP Peduli Anak Yatim
SUKABUMI--Dinas Pelayanan Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Sukabumi santuni ratusan anak yatim dalam 
rangka memperingati 10 Muharram. 

Disebutkan oleh Kepala DPMPTSP Kota Suka-
bumi Benni Haerani, acara tersebut meru-
pakan agenda tahunan yang selalu digelar  pihak 
DPMPTSP. Dan sudah berlangsung  selama dua ta-
hun kebelakang. Benni mengaku jumlah santunan 
pun selalu naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut 
tak lain terealisasi atas dukungan berbagai pihak.

 Santunan diberikan pada Padepokan Yatim 
Pancaroba dengan Kecabangan 100 anak, Yayasan 
Latiful Fitrah 50 anak, Al-Amanah 50 anak, Cikon-
dang dan Dayeuh Luhur 50 anak.

“Alhamdulillah, kita bisa berbagi dengan anak ya-
tim,  sebenarnya tiap bulan kita selalu rutin berbagi 
sambil menggelar pengajian. Dan ini puncaknya, 
untuk tahun kemarin kita gelar sunatan massal 
juga, berhubung waktunya mendesak, jadi untuk 
tahun ini engga ada,” akunya kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (28/9). (*)

Semua 
pegawai 
DPMPTSP 
Kota 
Sukabumi 
foto 
bersama 
usai acara 
pembagian 
santunan 
keapad 
anak yatim.

Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi, Benni Haerani memberikan santunan kepada anak yatim Kota Sukabumi sebagai simbolis, 
di halaman kantor DPMPTSP Kota Sukabumi.

Semua pegawai DPMPTSP Kota Sukabumi memberikan santunan setelah 
dibuka secara simbolis oleh Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi, Benni Haerani.

Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kota Sukabumi, Benni Haerani, saat memberikan sambutan dalam acara 
penyambutan 10 muharram di depan semua anak yatim piatu Kota Sukabumi, 
berserta pegawai DPMPTSP Kota Sukabumi dan pegawai lainnya.

Pembina panti anak yatim dari Ponpes Majelis Ta’lim Al-amanah 
Kota Sukabumi, Jimat Munajat Agustian memimpin istigosah, 
dzikir dan muhasabah dalam acara 10 muharram tersebut.

Semua yang hadir bermunajat, berdoa kepada Allah supaya diberikan keberkahan sebelum 
acara pemberian santunan.

 

 

 

 

 

 

 

PD. BPR Kota Sukabumi merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di 
bidang Bank Perkreditan Rakyat yang sedang berkembang. Saat ini kami 
membutuhkan 1 Orang Anggota Dewan Pengawas dan 2 Orang Account 
Officer.

I. Anggota Dewan Pengawas
- Pria.
- S1 Ekonomi.
- Berdomisili di Kota Sukabumi.
- Berpengalaman di Bidang Perbankan 

(Minimal 1 Tahun).
- Mempunyai Sertifikasi Perbankan 

yang Masih Berlaku.

II. Account Officer (AO)
- Pria/Wanita.
- SMA/D3.
- Berdomisili di Kota Sukabumi.
- Mempunyai Kendaraan.
- Mempunyai SIM C
- Berpengalaman di Bidang 

Pemasaran (Minimal 2 Tahun).
- Sanggup Bekerja dengan Team.
- Sanggup Bekerja Keras.
- Target Oriented.

 

 

 

 

 

 

 

      KIRIMKAN LAMARAN KE :
HRD PD. BPR Kota Sukabumi

Jl. A. Yani Nomor 235 Ruko Nomor 2 Kota Sukabumi
E-Mail : bprkotasukabumi@gmail.com

         

 

 

 

PD. BPR Kota Sukabumi merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di 
bidang Bank Perkreditan Rakyat yang sedang berkembang. Saat ini kami 
membutuhkan 1 Orang Anggota Dewan Pengawas dan 2 Orang Account 
Officer.

I. Anggota Dewan Pengawas
- Pria.
- S1 Ekonomi.
- Berdomisili di Kota Sukabumi.
- Berpengalaman di Bidang Perbankan 

(Minimal 1 Tahun).
- Mempunyai Sertifikasi Perbankan 

yang Masih Berlaku.

II. Account Officer (AO)
- Pria/Wanita.
- SMA/D3.
- Berdomisili di Kota Sukabumi.
- Mempunyai Kendaraan.
- Mempunyai SIM C
- Berpengalaman di Bidang 

Pemasaran (Minimal 2 Tahun).
- Sanggup Bekerja dengan Team.
- Sanggup Bekerja Keras.
- Target Oriented.

 

 

   Ramdhan mengapresiasi 
statemen pemerintah daerah 
yang tidak pernah alergi den-
gan kendaraan berbasis on-
line. Namun, dirinya mengaku 
yang menjadi permasalahan 
persyaratan yang belum dis-
elesaikan hingga saat ini. “To-
long persyaratan apa diminta 
pemda dilakukan dan segera 
dilaksanakan,” ucapnya.

Dari pihak driver, menun-
tut manajemen Go-Car agar 
menyelesaikan administrasi 
dan perizinan yang diberi 
waktu selama setahun. Jika 
persyaratan tidak penuhi maka 
mendatangkan hal-hal yang 
tak diinginkan. Disinggung jika 
Terhadap hal ini ia juga men-
gaku tidak siap meninggalkan 
profesi tersebut.  “Kalau saya, 
karena memang-pure di Go-
car, mencari nafkah di sana. 

Mungkin akan sulit buat saya, 
saya siap mencicil kendaraan, 
cicilian saya mau pake apa,” 
ujarnya.Kembali secara pribadi 
meminta kepada PT Go-Jek 
agar menyelesaikan admin-
istrasi agar bisa menjamin 
keselamatan driver.” Karena 
kita satu misi,” tandasnya.

Jika memang pada realitanya, 
driver pengedara online berke-
wajiban masuk ke organda 
dan harus melaksanakan uji 
KIR dan persyaratan menurut 
Permenhub yang kini sedang 
di Judical Review. “ Kita akan 
ikuti aturan, kita sama-sama 
satu aspal bareng di jalan, mau 
ojeg pangkalan, ojeg online 
dan Go-car. Kita sama-sama 
cari nafkah untuk keluarga,” 
harapnya. 

Sementara itu Wakil Wali 
Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi 
mengatakan kehadiran pihak 
pengelola kendaraan berbasis 

online ke balai kota untuk 
meminta kepastian terkait lay-
angan surat yang diturunkan 
Pemerintah Kota Sukabumi 
yang diberi waktu selama satu 
tahun. “Sudah saya bicarakan 
yang menjadi permasalahan 
adalah komunikasi manage-
men yang tidak bagus kepada 
pemangku kepada pemangku 
perhubungan di Kota Suka-
bumi. Karena itu saya meminta 
managemen untuk berkomu-
nikasi dan melengkapi per-
syaratan tersebut,” jelasnya.

Jika persyaratan tidak di-
penuhi selama satu tahun, Fah-
mi menyebutkan bahwa i’tikad 
tidak baik ada pada manage-
men transportasi berbasis on 
line tersebut. “ Kita terus men-
dorong, agar managemen bisa 
melengkapi kesepakatan yang 
sduah diputuskan. Kan mereka 
sudah sepakat, berarti (harus) 
menyanggupi,”tandasnya. 

Menurut orang nomor dua di 
Kota Mochi ini sebenarnya ada 
miss communication yang ter-
jadi antara pihak managemen 
dengan driver yang memicu 
kekisruhan beberapa bulan ter-
akhir.   “Mereka faham, mereka 
(driver transportasi berbasis 
on line) juga siap mendorong 
manajemen perusahan untuk 
melengkapi kesempatan yang 
telah dibuat,” tutupnya yang 
juga menambahkan kekesalan 
muncul dari pihak-pihak ter-
kait karena dinilai manajemen 
Go Car sulit untuk melakukan 
komunikasi sebagaimana yang 
seharusnya mereka lakukan 
sesuai kesepakatan. Ia pun me-
nambahkan jangan menjadi 
polemik yang berkepanjangan 
manajemen harus membuka 
komunikasi untuk mencip-
takan suasana kondusif dan 
memberikan layanan terbaik 
kepada warga. (cr11/t)
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SEMENTARA ITU

Tiga Dosen UMMI 
Toreh Beasiswa 

Studi ke Luar Negeri

FOTO: IST

MEMBANGGAKAN: Tiga dosen UMMI berfose

SUKABUMI – Sebanyak 
tiga dosen Universitas Mu-
hammadiyah Sukabumi 
(UMMI) berhasil mendapat-
kan beasiswa untuk melan-
jutkan studi ke luar negeri 
pada tahun akademik 2017-
2018.

 Ketiga dosen tersebut di-
antaranya, Pelita Octorina 
dosen program studi Mana-
jemen Sumberdaya Perairan 
mendapatkan beasiswa dari 
Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP) melan-
jutkan studi S3 di Jerman, 
Rizki Hegia Sampurna dosen 
program studi Adminis-
trasi Publik memperoleh 
beasiswa dari pemerintah 
Taiwan melanjutkan studi 
S3 di National Cheng Kung 
Univetsity Taiwan dan Sap-
rudin dosen Sastra Inggris 
menoreh beasiswa dari 
pemerintah Taiwan (TETO) 
untuk mengikuti intensif 
program Bahasa dan Budaya 
Mandarin di Kun Shan Uni-
versity Taiwan.

 Dosen Sastra Inggris dan 
juga Ketua Kantor Urusan 
Internasional UMMI, Sapru-
din mengatakan, keberang-
katan tiga dosen tersebut 
sebagai upaya peningkatan 
mutu Sumber Daya Manusia 
(SDM), terutama untuk para 
pengajar. Sehingga mereka 
mampu bersaing secara re-

gional dan internasional. 
“Dengan keberangkatan tiga 
dosen UMMI ke luar negri 
diharapkan dapat membawa 
dampak yang lebih baik 
kedepannya,” kata Saprudin 
kepada Radar Sukabumi, 
belum lama ini. 

Dengan begitu sambung 
dia, UMMI bisa lebih maju 
dalam berbagai hal baik 
akademik maupun non 
akademik sesuai dengan 
visi UMMI yakni ‘Unggul 
dalam Keilmuan dan ke Is-
laman’ dapat tercapai pada 

tahun 2022 mendatang. 
Ia menambahkan, untuk 
tahun yang akan datang 
para dosen muda yang ada 
di UMMI bisa melanjutkan 
studi ke luar negeri.   Hal 
tersebut, merupakan bukti 
bahwa UMMI memiliki 
daya saing pada tingkat in-
ternasional. “Karena tidak 
mudah untuk mendapat-
kan beasiswa tersebut, 
internasionalisasi UMMI 
tidak hanya untuk maha-
siswa tetapi juga untuk 
dosen, bahkan kedepannya 

termasuk tenaga kependi-
dikan,” paparnya.

 Sementara itu, Wakil Rek-
tor I, Reny Sukmawani me-
nambahkan terpilihanya 
dosen UMMI untuk meneri-
ma beasiswa dari luar negeri 
merupakan tolak ukur SDM 
UMMI yang memiliki daya 
saing. 

“Hal itu, sebagai komitmen 
UMMI untuk memberikan 
kualitas SDM dalam rangka 
peningkatan kualitas lay-
anan pendidikan di UMMI,” 
singkatnya. (cr16/t)

Siswa SDN 3 
Cibeureum Hilir 

Juara I Atletik 

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

MEMBANGGAKAN: Septian, Siwa SDN 3 Cibeureum Hilir foto bersama dengan kepala sekolahnya 
Jejeh Zaenal.

SUKABUMI -- Salah 
seorang siswa SDN 3 
Cibeureum Hilir Keca-
matan Cibeureum Kota 
Sukabumi, Septian ber-
hasil meraih Juara I Atle-
tik Olimpiade Olahraga 
Siswa Nasional (O2SN) 
tingkat Kota Sukabumi 
yang diselenggarakan 
pada Mei 2017 lalu. 

 Kepala SDN 3 Cibeu-
reum Hilir, Jejeh Zae-
nal mengatkan, keber-
hasilan tersebut tidak 
terlepas dari kerjasama 
dengan semua elemen. 
D i a n t a r a n y a ,  g u r u , 
siswa dan orang tua 
siswa sehingga mampu 
meningkatkan prestasi 
yang ditoreh saat ini. 
“Alhamdulil lah anak 
didik kami bisa meraih 
prestasi, ini merupakan 
suatu kebanggaan untuk 
kami,” kata Jejeh kepada 

Radar Sukabumi, belum 
lama ini.

 Jejeh menambahkan, 
prestasi yang ditoreh 
anak didiknya merupak-
an tolak ukur keberhasi-
lan guru dalam mem-
bina siswanya. Menu-
rutnya, pihaknya sudah 
dari jauh hari sebelum 
p e r l o m b a a n  s u d a h 
melakukan pelatihan, 
hal itu untuk memper-
siapkan bibit  berpo-
tensi untuk diterjunkan 
d a l a m  p e r l o m b a a n . 
“Ya terlebih dulu kami 
megadakan penyelek-
sian terhadap peserta 
didik untuk mencari 
bakan yang terpendam 
untuk disalurkan dan 
di didik dengan maksi-
mal,” paparnya.

 D e n ga n  p e l at i ha n 
yang intensif lanjut Je-
jeh, akhirnya bisa mem-

buahkan hasil sesuai ha-
rapkan. Anak didiknya 
pun mampu menampil-
k a n  ya n g  t e r b a i k  d i 
tingkat Kota Sukabumi. 
“Kejuaraan yang diper-
oleh ini, dapat mendo-
rong semangat siswa 
untuk terus berprestasi 
ke depan,” ujarnya.

 Pihaknya, akan beru-
paya untuk mempertah-
ankan dan meningkat-
kan prestasi yang sudah 
diperolehnya. Sebab, hal 
ini diyakini dapat men-
gangkat citra baik sekolah 
sehingga mendongkrak 
kepercayaan masyara-
kat terhadap sekolah. 
“Mudah-mudahan ke 
depan sekolah kami bisa 
mendapatkan prestasi 
lebih baik lagi dan bisa 
menjuarai semua cabang 
perlombaan,” tukasnya. 
(Cr16/t)

Teknologi Sekolah 
di Perbatasan Harus 

Diprioritaskan 

Ciptakan Tinta dari 
Daun Jambu Biji

SIAPA sangka jika daun jambu biji memiliki ban-
yak manfaat. Salah satu manfaatnya yaitu dijadikan 
tinta spidol. Ditangan dua pelajar asal Gresik ini 
daun jambu biji disulap menjadi penemuan yang 
sangat berguna. Yulistya Rahma Fitri (13) dan In-
driyani (13) adalah kedua pelajar yang menemukan 
inovasi tersebut. Mereka merupakan siswi kelas 
7 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nahdlatul Ulama 
(NU) Trate, Gresik. “Ide ini berawal dari seringnya 
kami mendenar keluhan guru yang mencium bau 
kimia pada spidol saat menulis di whiteboard ketika 
mengajar,” kata Yulistya.

 Berawal dari situ, Yulistya dan Indriyani mencari 
literatur untuk mencari tahu bahan apa yang aman 
untuk membuat tinta spidol sampai akhirnya men-
emukan daun jambu biji.

 Daun jambu biji dipilih karena memiliki banyak 
kandungan senyawa antosianim dan tannin yang 
cukup banyak dan bisa mengental sehingga dapat 
berfungsi sebagai tinta. Dengan bimbingan serta 
arahan dari guru pembimbing laboratorium, Mu-
hammad Faiq Rofiqi mereka mulai bereksperimen.

 Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu daun 
jambu biji, paku berkarat, cuka dan tepung mai-
zena. Langkah awal untuk membuat tinta adalah 
mencuci daun jambu biji hingga bersih kemu-
dian rebut daun kedalam air selama 25 menit 
atau hingga air berubah menjadi cokelat pekat. 
Air hasil rebusan kemudian dicampur dengan 
cuka, tepung maizena dan paku yang berkarat. 
Paku berkarat digunakan untuk mendapatkan 
warna hitam pekat untuk warna tinta. “Dalam 
paku berkarat terdapat senyawa carboxymethyl 
cellulose (CMC) yang mengubah warna cokelat 
menjadi hitam pekat,” ujar Yulistya

 Setelah itu aduk secara merata kemudian diamkan 
selama satu jam dan tinta jambu biji siap digunakan. 
“kami sudah mengujinya. Hasilnya, warna kuat 
dan tinta tidak gampang pudar. Bisa digunakan di 
whiteboard, kertas maupun kayu/triplek,” lanjutnya.

 Yulistya kemudian membandingan hasil kary-
anya dengan tinta spidol yang biasa dijual dipasa-
ran. Hasilnya pun tinta spidol hasil karyanya tidak 
berbau seperti tinta spidol pasaran yang baunya 
menyengat. Inovasi kedua pelajar ini tidak sia-
sia, karena mereka mendapatkan pengharggan 
dalam 4th National Creativity Competition 2017 
yang berlangsung di SMA Darul Ulum 1 Jombang, 
7-9 September 2017 yang lalu.

 Dalam kompetisi tersebut tinta spidol dari daun 
jambu biji menjadi karya terbaik pada kategori 
Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR). Karya Yulistya 
dan Indriyani ini mampu menyisihkan 50 karya 
peserta se-Indonesia. (pkl/ysp/pojoksatu)

IST 

BERKARYA: Dua siswi MTs NU Gresik yang berhasil 
membuat daun jambu biji menjadi tinta spidol.

PKM Harus Dilaksanakan Segera
KEPALA Staf Kepresidenan 

RI, Teten Masduki, mengatakan 
program Pendidikan Karak-
ter Multikultural (PKM) kian 
mendesak untuk dilaksanakan 
di setiap lembaga pendidikan.

“Pendidikan multikultural ini 
harus dimulai dari pendidikan 
usia dini dan tidak berhenti di 
pendidikan tinggi,” kata Teten, 
di Medan, Rabu, pada orasi 
ilmiah Dies Natalis ke-65 Uni-
versitas Sumatera Utara (USU).

 Teten mengatakan, den-
gan pendidikan multikultural, 
sekolah atau kampus menjadi 
lahan penghapus prasangka 
(prejudice), sekaligus melatih 
dan membangun karakter 
siswa agar mampu bersikap 
demokratis, humanis, dan plu-
ralis. “Pengembangan karakter 
seperti ini untuk menghentikan 

penyebaran berita bohong 
(hoax), ujaran kebencian (hate 
speech), maupun paham radi-
kalisme,” ujarnya. 

 Ia menyebutkan, peran guru/
pengajar/dosen dalam pen-
didikan multikultural sangat 
penting, mereka diharapkan 
akan beranjak dari pembelaja-
ran yang hierarkis dan otoriter 
menuju pembelajaran yang 
demokratis.

 Dengan perubahan ini, 
diharapkan pembelajaran 
tidak menghasilkan “stereo-
type” dan prasangka yang 
dapat mendorong perlakuan 
diskriminatif. “Perlakuan dis-
kriminatif seperti bully masih 
dalam tahapan menghawatir-
kan,” ucapnya.

 Ia mengatakan, laporan 
dari KPAI maupun Lembaga 

Internasional seperti WHO, 
menunjukkan lebih dari 20 
persen anak Indonesia beru-
sia 13-17 tahun memiliki 
pengalaman bully (Unicep, 
2015). Tindakan bully adalah 
persoalan serius penolakan 
relasi sosial secara sistematis 
yang akan membahayakan 
karakter generasi ke depan-
nya. “Kita harus secara terus 
menerus menghilangkan 
sikap perilaku bully,” katanya. 

 Ia menjelaskan, peran pent-
ing lembaga pendidikan tinggi 
tidak berhenti pada penum-
buhan kultur demokrasi.Se-
lain menciptakan masyarakat 
yang berbudaya, perguruan 
tinggi juga menjadi tumpuan 
untuk menumbuhkan daya 
saing dan agenda pemban-
gunan bangsa.(net)

IST 

BELAJAR: Salah seorang anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 310/Kidang Kancana 
saat memberikan pembelajaran kepada masyarakat Kampung Mutimangge, Rawa 
Bastop, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, beberapa waktu lalu. 

 JAKARTA -- Selama ini, kondisi 
sekolah-sekolah di kawasan perba-
tasan memprihatinkan. Minimnya 
infrastruktur dan akses teknologi 
merupakan wajah pendidikan di 
pelosok negeri. Namun, kondisi 
ini harus segera dibenahi. Sudah 
saatnya, pendidikan di kawasan 
terdepan, terluar dan tertinggal 
(3T) mendapatkan akses teknologi 
informasi. Hal ini disampaikan 
Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan, Prof. Dr. Muhadjir Ef-
fendy, dalam sambutan agenda 
pertemuan guru-guru TIK, yang 
diselenggarakan Pustekkom Ke-
mdikbud, di Oasis Amir Hotel, 
Jakarta, dalam keterangannya, 
belum lama ini. 

 Agenda ini juga dihadiri Sekjen 
Kemdikbud, Didik Suhardi, Ph.D 
dan Kepala Pustekkom, Gogot 
Suharwoto, Ph.D, dan 80 guru TIK 
dari kawasan perbatasan, dari 60 
kabupaten di 23 provinsi. Dalam 
agenda “Peningkatan Kompetensi 
Pemanfaatan TIK”, Mendikbud ber-
pesan pentingnya meningkatkan 
akses teknologi digital dan infra-
struktur di kawasan pedalaman. 

 Mendikbud memberi tugas 
khusus kepada Kepala Pustek-
kom untuk  bekerja keras serta 
fokus kepada  sekolah-sekolah dan 
pengembangan kualitas guru-guru 
TIK di kawasan perbatasan. 

 Mendikbud mengharapkan 
peserta kegiatan dapat menjadi 
pelopor di daerah masing-masing, 
dan menjaga integritas terkait pro-
gram penguatan karakter. Khusus-
nya untuk SD, karena saat ini kita 
sedang mengalami krisis karakter 
yang sangat parah. “Saat ini, dunia 
pendidikan internasional sedang 
gelisah. Karena mengejar prestasi 

sains, pendidikan moral kurang di-
perhatikan. Yang bagus di Jepang, 
moralitasnya terjaga, generasi mu-
danya punya karakter yang kuat,” 
terang Mendikbud. 

 Di bidang pengembangan pen-
didikan, Mendikbud berharap 
agar guru-guru di kawasan 3T, 
menjadi pionir pemberdayaan 
masyarakat. “Saya berharap, 
sekolah-sekolah di kawasan per-
batasan menjadi ruang bela-
jar masyarakat. Warga bisa ikut 
mengakses internet dan meng-
gunakan laptop dan komputer 
untuk belajar bersama, mengak-
ses informasi terbaru,” terangnya. 

 Mendikbud juga berpesan agar 
guru-guru di kawasan perbatasan 
pantang menyerah. “Sebagai guru 
pejuang, special force, guru-guru 
di kawasan perbatasan harus siap 
berjuang dalam kondisi apapun. 
Harus kreatif menyiasati keter-
batasan infrastruktur,” pinta Prof. 
Muhadjir.

 Selanjutnya, Mendikbud mem-
beri beasiswa kepada guru ber-
prestasi dari kawasan perbatasan. 
“Saya akan beri kesempatan belajar 
ke Jepang, bagi guru berprestasi, 
dari kawasan perbatasan,” ungkap 
Muhadjir.   Kepala Pustekkom, 
Gogot Suharwoto, Ph.D, menyam-
paikan betapa program akses 
teknologi bagi sekolah-sekolah 
di kawasan perbatasan menjadi 
prioritas. “Pustekkom Kemdikbud 
bekerja keras untuk mempercepat 
akses teknologi di sekolah-sekolah 
perbatasan. Program USO (Uni-
versal Service Obligation) yang 
bekerjasama dengan Kemkominfo, 
telah menjangkau 568 sekolah di 
seluruh Indonesia,” jelas Gogot 
Suharwoto.  (net)
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88 Kendaraan Tempur TNI AU ke Cilegon
CILEGON - Sebanyak 88 

Kendaraan Tempur milik 
TNI AU yang berasal dari 
Detasemen Pertahanan 
Udara (Denhanud) Korp 
Paskhas beserta pasukan 
dari  Pangkalan Lanud 
Halim PK diberangkatkan 
ke Cilegon, Kamis (28/9) 
untuk mengikuti upacara 
puncak peringatan HUT 
TNI ke 72 di Cilegon, Ban-

ten 5 Oktober mendatang.
 Kendaraan tempur yang 

juga Alutsista TNI AU ini, 
akan bergabung bersama 
ratusan Alutsista lainnya 
dari TNI AD dan TNI AL 
hari ini di Cilegon.

 Ko m a n d a n  B r i g a d e 
Upacara TNI AU, Kolonel 
Pas Wisnu Hermawan ini, 
mendapatkan antusias 
masyarakat yang cukup 

meriah, sejak diberang-
katkan dari Lanud Halim 
PK. "Guna menghindari 
kemacetan panjang saat 
kendaraan tempur konvoi 
keluar dari Lanud Halim 
PK, dilakukan pengaturan 
selama 30 menit sekali," 
jelas Kepala Penerang-
an Korpaskhas TNI AU, 
Letkol Pas Rifaid, Kamis 
(28/9) kepada wartawan.

 Rifaid menambahkan, 
dalam pemberangkatan 
sebanayak 20 kendaraan 
tempur diberangkatkan 
per 30 menitnya. "Ini un-
tuk menghindari kema-
cetan panjang, di jalan 
raya menuju Cilegon," 
jelasnya.

 Selama perjalanan ke 
Cilegon, antusias masya-
rakat melihat iring-iringan 

kendaraan tempur TNI AU 
sangat dirasakan prajurit. 
"Sepanjang jalan setelah 
keluar Lanud Halim PK 
sebelum masuk tol, ma-
syarakat terutama siswa 
sekolah antusias melihat 
ir ing-iringan Alutsista 
tempur milik TNI AU," 
jelasnya.Delapan alutsista 
ini, merupakan alat utama 
pertahanan udara yang 

dimiliki Paskhas TNI AU. 
"Senjata ini digunakan 
sebagai penangkis anti 
serangan udara, dan bisa 
mendeteksi posisi pesa-
wat musuh jika memasuki 
wilayah udara Indone-
sia," jelasnya.Untuk Rudal 
Siron, saat ini dimiliki 
oleh negara di dunia se-
perti Israel, dan menjadi 
senjata yang paling di-

takuti. "Indonesia sudah 
memiliki 4 rudal siron di 
4 Detasemen pertahanan 
udara dibawah Paskhas 
TNI AU, yakni di Jakarta 
(Halim), Yogya, Pontia-
nak dan Makassar. Fungsi 
senjata ini sendiri bukan 
menghancurkan, tetapi 
melumpuhkan pesawat 
saat diudara," tandasnya. 
[nif ]

Pesta Sabu, 4 Oknum 
Polisi Dibekuk

BANDUNG - Empat ang-
gota polisi dibekuk Direk-
torat Reserse Narkoba Polda 
Jawa Barat usai pesta sabu 
di Vila BHO kamar nomor 
13 Jalan Cipadung, Kota 
Bandung, belum lama ini. 
Tiga oknum polisi bertugas 
jajaran Polrestabes Ban-
dung yakni Aiptu K anggota 
Polsek Panyileukan , dan 
anggota Intel Ipda M dan 
Bripka R. Sementara satu 
tersangka lainya bertugas 
di Polda Jabar yakni Aiptu Y.

 Direktur Reserse Narkoba 
Polda Jawa Barat,  Kom-

bes Pol Asep Jenal Ahmadi 
membenarkan penggere-
bekan tersebut. Menurut 
Asep, 4 anggota korps Bha-
yangkara ini dibekuk usai 
pesta narkoba dan saat ini 
mereka ditahan di Mapolda 
Jawa Barat. "Memang benar 
ada penangkapan. Akan kita 
proses sesuai hukum yang 
berlaku, saat ini anggota 
kami sedang mengembang-
kan jaringannya," kata Asep 
saat dikonfirmasi warta-
wan melalui pesan singkat, 
Rabu(27/9).

 Informasi yang dihimpun, 

penggerebekan ini berawal 
adanya laporan dari masya-
rakat bahwa akan ada pesta 
narkoba oleh jajaran kepo-
lisian pada Selasa (26/9) di 
Vila BHO kamar nomor 13 
Jalan Cipadung Kota Ban-
dung. Sekira pukul 21.00, 
polisi narkoba Polda Jabar 
melakukan upaya paksa 
penggeledahan ke kamar 
tersebut dan saat itu dia-
mankan 3 orang yang ber-
ada didalam yakni Aiptu K, 
Ipda M dan Aiptu Y. Setelah 
diinterogasi awal, ternyata 
barang haram tersebut di-

dapatkan dari anggota Intel 
Polrestabes Bandung yaitu 
Bripka R dan saat itu juga 
ditelusuri keberadaanya di 
kawasan Margahayu Raya 
Kota Bandung, namun tidak 
ditemukan.

 Petugas berhasil menang-
kap Bripka R, Rabu(27/9) 
pukul 12:30 WIB, setelah 
dijebak ke vila BHO untuk 
mengantarkan sabu. Begitu 
masuk kamar, Bipka R lang-
sung disergap. Tersangka 
sempat melawan, namun 
petugas langsung membor-
gol. Saat hendak dibawa ke 

mobil, tersangka melempar 
barang bukti sabu dengan 
meremas terlebih dahulu 
agar berserakan di depan 
kamar nomor 8.

 Dalam penggerebekan 
tersebut, petugas berha-
sil mengamankan barang 
bukti sabu seberat 4 gram 
dan alat hisap sabu. Saat 
ini Dirresnarkoba Polda 
Jawa Barat berkoordinasi 
dengan Kasubdit Paminal 
Polda Jawa Barat mengu-
sut tuntas pengembangan 
terhadap empat anggota 
tersebut. [nif ]

Pohon Raksasa di Istana 
Bogor Tumbang

BOGOR - Sebuah pohon raksasa yang berada 
di dekat pintu utama Istana Kepresidenan Bo-
gor, tumbang. Pohon tersebut berada tepat di 
Jalan Jalak Harupat, Kampung Sempur, Bogor, 
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari informasi 
yang dihimpun, Rabu (27/9), pohon besar ber-
diameter 50 centimeter tersebut tumbang sekira 
pukul 13.30 WIB. Batang pohon itu pun hampir 
menutup seluruh badan jalan.

 Selain itu, pohon juga menimpa kendaraan 
mobil dan motor yang tengah melintas. Akibat-
nya dua orang bernama Edwars (31) dan Nur 
Rizky (25) mengalami luka-luka dan dilarikan 
ke RS PMI Kota Bogor.

 Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) Kota Bogor berusaha membersihkan 
batang pohon dari badan jalan. Arus lalu lintas 
sempat mengalami kemacetan karena jalan di-
tutup sementara. "Proses evakuasi pohon sudah 
selesai, jalan sudah dilalui kembali," ujar anggota 
Denpom III/Siliwangi, Kopka Indra. [bon]

Puluhan Ton Ikan Mati
BANDUNG - Kematian puluhan ton ikan di 

Waduk Saguling, Kecamatan Cililin Kabupa-
ten Bandung Barat bulan Agustus lalu diketa-
hui akibat keracunan. Demikian diungkapkan 
Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengen-
dalian Mutu (BKIPM) Jawa Barat, Dedy Arif, 
saat ditemui diruang kerjanya, Jalan Ciawitali, 
Kota Cimahi, Kamis (28/9/2017).

 Menurutnya, kematian ikan itu dikarenakan 
beberapa faktor yaitu, kualitas air yang tidak 
baik serta racun sisa pakan dan pengaruh cu-
aca. "Dari data hasil parameter yang telah di 
analisa, kualitas air di lokasi budidaya ikan di 
Waduk Saguling sangat buruk. Sehingga ikan 
tidak bertahan hidup," tuturnya.

 Sementara pengaruh dari faktor cuaca, 
lanjut dia, musim kemarau kali ini tergolong 
cepat, sehingga Ph (derajat keasaman) air sa-
ngat tinggi. Padahal, Ph air merupakan salah 
satu faktor penting dalam budidaya ikan se-
cara hidroponik. Selain itu, kandungan amo-
niaknya pun tergolong tinggi. "Dari semua 
parameter kualitas air yang mempengaruhi 
ikan, amoniak merupakan hal yang paling 
penting setelah oksigen terutama, dalam 
tambak intensif dan semi intensif," terangnya.

 Kata dia, amoniak akan menjadi racun bagi 
ikan jika dibiarkan menumpuk dalam jumlah 
yang banyak di tambak. Ketika amoniak tera-
kumulasi sampai tingkat beracun, lanjutnya, 
ikan tidak dapat mengekstrak energi pakan 
secara efisien. "Akhirnya ikan akan lesu, sakit 
dan mati," ucapnya.

 Ia mengaku, pihaknya telah melakukan 
pengecekan teradap Ph air di lokasi yang 
merupakan tempat ikan-ikan tersebut mati. 
"Kita sudah cek pH-nya hanya 5,3. Arusnya 
dibawah 5,3. Tidak hanya itu, amuniaknya 
juga sangat tinggi yaitu 0,1 yang harusnya 
0,02. Sehingga mempengaruhi racun yang 
naik ke permukaan air," jelasnya. Dengan 
adanya kasus kematian ikan tersebut, BKIPM 
Jawa Barat menyarankan agar para peternak 
budidaya ikan di Waduk Saguling  mengu-
rangi kepadatan ikan per kerambanya serta, 
meninggikan keramba. Apabila jika masih 
terdapat ikan yang mati, diharapkan untuk 
segera diangkat agar tidak menular terhadap 
ikan yang masih hidup. "Kami sekarang se-
dang mendiagnosa secara labolatorium apa-
kah ada dugaan penyakit infeksius atau tidak. 
Sehingga, kita nanti bisa berikan kesimpulan 
baru, selain dari pengaruh racun di bawah 
karamba," pungkasnya. [bon]

Lahan Pertanian 
Akan Diasuransikan
KARAWANG - Untuk mem-

bantu meringankan kerugian 
materi akibat gagal panen, 
Pemerintah Kabupaten Ka-
rawang berencana memberi-
kan asuransi kepada seluruh 
petani. Asuransi ini kedepan 
tidak lagi mengandalkan dana 
dari pihak swasta, melainkan 
dialokasikan dari APBD Ka-
rawang.

 "Untuk tahun 2017, kita di-
targetkan 50 ribu hektar untuk 
diasuransikan. Saat ini sudah 
300 hektar. Kita berharap se-
lain dari CSR perusahaan, ke-
depan ada dana dari APBD," 
ujar Kepala Dinas Pertanian 
Karawang, Hanafi  Chaniago, 
Kamis (28/9), usai menghadiri 
acara pelantikan Kontak Tani 
Nelayan Andalan, di Keca-
matan Karawang Timur.

 Bukan hanya itu, peme-
rintah setempat bahkan be-
rencana mengasuransikan 
seluruh lahan pertanian di 
wilayah itu yang luasnya men-
capai 92.000 hektar. Untuk 
satu musim tanam, diperki-
rakan butuh dana sebesar Rp 
3,5 Miliar. "Akan kita ajukan 
ke bupati, mudah-mudahan 
tahun depan sudah bisa tere-
alisasi," harapnya.

 Selain program asuransi, 
kata Hanafi , pemerintah juga 
sedang membuat program 
lain demi membantu para 
petani. Salah satunya program 
kartu tani. "Sehingga kedepan 
untuk subsidi pupuk ini bisa 
tepat sasaran. Saat ini ada 
sekitar 70.000 petani yang 
sudah masuk data base Dinas 
Pertanian," tandasnya. [nif] 

Lapas Cibinong Butuh 70 Pegawai
CIBINONG - Dibukanya 

lowongan Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) untuk 
Kementerian Hukum dan 
HAM (Kemenkum HAM) 
rupanya membawa angin 
segar bagi Lembaga Pema-
syarakatan (Lapas) Kelas II 
A Cibinong. Kepala Lapas 
Kelas IIA Cibinong, Anak 
Agung Gede Krisna, menga-

takan, dari informasi yang 
didapat lapasnya akan men-
dapatkan pegawai baru se-
banyak 70 orang. Tenaga ini 
didedika sikan untuk tenaga 
penjaga lapas. "Informasi-
nya segitu. Tapi, jumlah itu 
pun kalau kuota yang lulus 
terpenuhi," kata pria yang 
akrab disapa Agung itu, 
Kamis(28/9).

 Menurut dia, jumlah ter-
sebut masih kurang dari 
yang dibutuhkan. Sebab, 
kebutuhan un tuk tenaga 
penjaga keamanan minimal 
harus ada 134 orang. Saat 
ini tenaga keamanan di La-
pas Kelas II A hanya ada 32 
orang, sehingga kekurangan 
anggota hingga 102 orang. 
"Kalau berbicara ideal tak 

akan pernah ketemu hitu-
gannya. Perhitungan kita 
134 orang. Itu berdasarkan 
pos yang ada, sebanyak 
enam pos," ungkapnya.

 Agung mencontohkan, 
kalau mencari angka ideal 
untuk pen jaga keamanan 
itu tidak bisa diperkirakan. 
Sebab, lapas yang dulu isi-
nya hanya ada 100 napi saat 

ini sudah mencapai 1.421 
napi. Sehingga pendekatan 
yang dilakukan pihaknya 
sesuai perintah pimpinan, 
mengarahkan pos mana 
saja yang harus diisi oleh 
penjaga Lapas. "Dengan 
harapan seluruh blok per-
lantai bisa terisi. Kita la-
kukan secara bertahap," 
tandasnya. [nif ]

Demiz: Keterbukaan 
Informasi Jabar Menurun

BANDUNG - Wakil Gu-
bernur Jawa Barat, Deddy 
Mizwar menyebutkan, pe-
ringkat penerapan keter-
bukaan informasi di Jawa 
Barat menurun. Hal tersebut 
disampaikan Demiz sapaan 
akrabnya Deddy Mizwar 
usai memberikan sambutan 
pada kegiatan Pemeringkat-
an Penerapan Keterbukaan 
Informasi di Provinsi Jawa 
Barat dan Peringatan In-
ternational Right To Know 
Day, yang bertempat di Aula 
Barat Gedung Sate Bandung, 
Kamis (28/9).

 "Keterbukaan Informasi 
Publik di Provinsi Jawa Barat 
sekarang merosot, tapi yang 
jelas turun dari rata-rata 10 
besar jadi keluar 10 besar ini 

juga perlu di evaluasi, ba-
rangkali sdm kurang power, 
karena memang anggaran 
kita sangat ketat," ungkap 
Demiz.

 Padahal tahun 2015, Jawa 
Barat sendiri masih berada 
dalam urutan 10 besar pe-
ringkat KIP, akan tetapi sejak 
2016, Jawa Barat keluar dari 
10 besar. "Seperti tadi ada 
masukan bahwa sosialisasi 
yang kurang ke masyara-
kat kurang, itu barangkali 
perlu ditingkatkan berarti 
perlunya di evaluasi, karena 
informasi adalah hak publik. 
Kewajiban kita memberikan 
informasi," katanya.

 Selain itu kata Demiz, pe-
nerapan keterbukaan infor-
masi yang berada di daerah 

kabupaten/kota pun, ada 
yang stabil, menurun, bah-
kan ada yang sama sekali 
belum melakukan hal ter-
sebut. "Kita mengharapkan 
ada peningkatan yang lebih 
baik, kita lihat disini seperti 
kabupaten bogor konsis-
ten, depok menurun, se-
harusnya secara signifikan 
harus bertambah baik, ini 
kita sedang evaluasi kinerja 
nya seperti apa, apakah 
SDM nya ataukah memang 
political will nya dari se-
tiap anggota daerah, atau 
sumber daya yang kurang 
mendapat dukungan lebih 
baik lagi seperti sarana dan 
fasilitasnya sehingga nanti 
perlu dievaluasi," tandas-
nya. [nif ]
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SELAMA ini kita kerap mendengar 
istilah tunarungu dan tuli. Bagi 
masyarakat kebanyakan, penggunaan 
istilah tunarungu terkesan lebih halus 
dan sopan. Padahal, anggapan itu 
ternyata nggak sepenuhnya benar.

Pagi itu suasana Taman Bungkul, 
Surabaya, tampak ramai. Pengunjung 
rata-rata datang untuk sekadar jalan-jalan 
di waktu car free day (CFD). Di balik 
keramaian itu, tampak belasan anak muda 
duduk di atas tikar yang digelar di trotoar. 
Ya, rupanya mereka adalah anggota 
Komunitas Arek Tuli (Kartu) Surabaya. 

Dipimpin Bunga Islami, komunitas 
tersebut berusia hampir setahun. 
Member-nya pun berasal dari kalangan 
pelajar SMA, mahasiswa, hingga pekerja. 
”Ada sekitar 52 anggota yang terdiri 
atas 34 orang Tuli dan 14 orang sebagai 
volunter sekaligus interpreter 
(penerjemah bahasa isyarat),” ungkap 
Bunga melalui interpreternya, Dimas 
Ijudin. Melalui Bunga, penjelasan 
mengenai perbedaan istilah tuli dan 
tunarungu didapatkan.

Menurut Bunga, istilah tunarungu 
digunakan dokter atau tenaga medis. 
”Istilah itu kami anggap mendiskriminasi. 
Karena tunarungu diartikan sebagai 
orang yang kekurangan pendengaran 
dan harus diobati,” jelasnya.

Hal serupa disampaikan Fikri Muhandis, 
anggota Kartu Surabaya lainnya. 
”Tunarungu sering dipaksa untuk mampu 
bicara secara oral. Padahal, kami lebih 
nyaman berkomunikasi dengan bahasa 
isyarat,” terangnya.

Bukan hanya Bunga dan Fikri, 
penegasan tentang istilah tuli juga 
disuarakan Gustian Hafidh Mahendra. 
Alpha Zetizen of The Year 2016 asal 
Jogjakarta itu mengaku lebih nyaman 
menyebut diri sendiri sebagai Tuli. 
”Menurut saya, penyebutan kata Tuli 
(dengan huruf T besar) memiliki 
makna yang positif. Tuli dapat diartikan 
sebagai kelompok yang aktif dan 
bangga dalam menggunakan bahasa 
isyarat untuk berkomunikasi dengan 
orang lain,” papar Hafidh.

Kesalahpahaman yang telanjur 
menyebar luas di masyarakat, rupanya, 
disadari pula oleh Juniati. Menurut wakil 
ketua DPP Gerakan untuk Kesejahteraan 
Tunarungu Indonesia (Gerkatin) itu, 
sebutan Tuli yang selama ini dianggap 
kasar sejatinya justru merupakan 
panggilan yang lebih disukai. ”Tuli 
dianggap sebutan yang resmi dan sopan 
karena berarti masyarakat paham akan 
kekurangan mereka,” tuturnya.

Hal tersebut nanti diikuti pemahaman 
masyarakat bahwa orang Tuli memiliki 
kebutuhan berkomunikasi lewat bahasa 
isyarat atau tulisan. Bukan dipaksa 
harus menyampaikan segalanya secara 
lisan. Jadi, panggil saja mereka Tuli. 
(nen/c9/nrm)

MENDENGAR DENGAN MELIHAT
Priyaka Irfan Astama Harsono 
- Atlet Taekwondo Internasional

Menjadi seorang Tuli bukanlah hal yang harus 
dipersalahkan. Prinsip itulah yang dipegang teguh 
oleh Priyaka Irfan Astama Harsono. Menyandang 
kondisi Tuli sejak lahir nggak membuat Irfan 
berkecil hati. Melalui bidang olahraga taekwondo 
yang digelutinya sejak berumur 9 tahun, Irfan justru 
sukses membuktikan bahwa kekurangan bukanlah 
halangan buat berprestasi.

Ya, sebagai atlet taekwondo, Irfan mencatatkan 
banyak prestasi gemilang. Salah satu yang paling 
membanggakan adalah meraih prestasi di kancah 
internasional. ’’Yang paling membanggakan adalah 
ketika saya berhasil meraih medali perak The 3rd 
Heroes Taekwondo International Championship 
2017 di Bangkok, Thailand,’’ ujarnya. Kemenangan 
itu makin spesial karena dia sukses bersaing 
mengalahkan para atlet normal (orang dengar).

Sebagai atlet taekwondo Tuli, kesulitan yang 
harus dihadapi Irfan tentu lebih besar daripada 
atlet-atlet lain. ’’Permasalahan utama adalah 
komunikasi. Dulu awal belajar taekwondo, aku 
harus selalu ditemani mama untuk mencatatkan 
istilah-istilah taeawondo buatku,’’ terangnya.

Tapi, kesulitan tersebut nggak menjadi 
penghalang buat Irfan. Dia selalu percaya bahwa 
orang Tuli juga dikaruniai anugerah tersendiri. 
’’Anak Tuli itu punya kelebihan sebagai ’permata’. 
Artinya, kami melihat dan mendengar lewat mata,’’ 
ucapnya. Well said, Irfan!

DOK. PRIBADI

BANGGA : Foto 
atas, anggota 
Kartu Surabaya 
mengajarkan Bahasa 
Isyarat Indonesia 
(BISINDO) pada 
pengunjung car 
free day. Kaum Tuli 
merasa bangga 
dengan bahasa 
isyarat yang mereka 
punya, dan tidak 
nyaman dipaksa 
berkomunikasi 
dengan bahasa oral.

MOTIVASI BERDIRI MELAWAN DISKRIMINASI
Ade Putra Wirawan 
- Founder Bali Deaf Community

Jika ada yang meragukan kemampuan orang Tuli 
untuk berkontribusi pada kehidupan sosial, mereka 
tentu belum mengenal Ade Putra Wirawan. Ya, 
cowok asal Bali tersebut justru memiliki kepedulian 
besar untuk mengangkat kesejahteraan kawan-
kawannya sesama kaum Tuli. Hal itu diwujudkannya 
dengan mendirikan sebuah komunitas Tuli tepat 
pada Hari Tuli Internasional 2013. Komunitas tersebut 
kemudian diberi nama Bali Deaf Community.

Ide mendirikan komunitas itu bermula dari 
keprihatinan Ade melihat banyaknya diskriminasi 
terhadap kaum Tuli. ’’Banyak perlakuan nggak adil 
yang saya dapatkan. Salah satunya, nggak ada 
beasiswa untuk kaum Tuli. Aksesibilitas kaum Tuli 
juga terhambat. Jadi, kami makin sulit berinteraksi 
dengan orang lain,’’ ungkap cowok yang juga 
pernah menjuarai ajang Mister Deaf International 
2012 di Turki tersebut.

Nggak ingin kawan dan adik-adik sesama kaum 
Tuli merasakan diskriminasi yang sama, Ade pun 
berinisiatif memberikan wadah untuk berkreasi dan 
berbagi ilmu. Ya, lewat Bali Deaf Community, para 
pemuda Tuli bisa menemukan ’’rumah’’ untuk 
mengembangkan diri dan melawan diskriminasi. 
’’Banyak kegiatan yang dilakukan. Mulai seminar 
bahasa isyarat, kelas bahasa Indonesia dasar, 
sampai memproduksi pakaian untuk dipamerkan,’’ 
terang Ade. Super inspiratif, bukan?

DOK. PRIBADI

TANGGAL 28 September diperingati sebagai 
Hari Tuli Internasional. Meski kesetaraan terhadap 

kaum Tuli makin digaungkan, diskriminasi 
terhadap mereka kadang masih nggak 

terhindarkan. Padahal, di balik kekurangan yang 
dimiliki, tersimpan kelebihan lain yang pantas 

diapresiasi. Kelebihan untuk tetap mencatatkan 
prestasi di tengah sunyi dan sepi yang 

menyelimuti hari-hari mereka. (irm/far/c22/nrm)

BUKTIKAN DIRI LEWAT PRESTASI
Kurnia Khoirul Candra - Pemenang Kompetisi IT Asia-Pasifik

Menimba ilmu di sekolah umum tentu 
bukan hal yang mudah bagi seorang Tuli. 
Tapi, pilihan itulah yang diambil Kurnia 
Khoirul Candra. Alumnus SMK 
Muhammadiyah 3 Jogjakarta tersebut 
berhasil mengharumkan nama 
sekolahnya di kompetisi IT nasional 
maupun internasional. 

Meski mengaku kerap direndahkan, 
catatan prestasi Candra di sekolah nggak 
bisa dipandang sebelah mata. Selama di 
SMK, dia nggak pernah sekali pun keluar 
dari jajaran lima besar. Prestasi itu jugalah 
yang membawanya menjadi wakil 

sekolah di berbagai ajang perlombaan. 
Salah satu yang paling membanggakan 
sukses ditorehkan pada 2015.

’’Tahun itu, aku mendapat medali perak 
dan perunggu di ajang Global IT 
Challenge se-Asia-Pasifik,’’ tutur cowok 
yang sekarang berkuliah di Universitas 
Negeri Islam Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 
itu.

Lewat ukiran prestasi itulah, dia 
bertekad melawan diskriminasi terhadap 
kaum Tuli. ’’Aku coba menghadapi ejekan 
dengan membuktikannya melalui 
prestasi,’’ tambahnya. Such an inspiration! 

SAMA BAHASA, BEDA ISYARAT
Tiap negara memiliki standar bahasa isyarat yang berbeda 
loh. Contohnya Amerika dan Inggris. Meski menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, Amerika punya 
bahasa sendiri yakni ASL (American Sign Language). Lalu, 

Inggris menggunakan British Sign Language. Indonesia 
pun punya SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) dan 

Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia).

STRUKTUR BAHASA YANG UNIK
Berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, 

Tuli memiliki struktur bahasa yang unik. Kalau dalam 
bahasa Indonesia kita terbiasa untuk menggunakan 

subjek-predikat-objek sebagai susunan kalimat, hal itu 
nggak berlaku pada orang Tuli. Misalnya saja ketika ingin 

mengatakan keinginan untuk makan, kita akan 
cenderung berkata ”saya ingin makan”. Sedangkan Tuli 

akan cenderung berkata ”makan saya”.

ETIKA BERKOMUNIKASI DAN BUDAYA TULI
Tentu berbicara dengan orang Tuli memiliki etika dan 

budaya tersendiri. Biasanya, komunikasi dilakukan 
dengan berhadapan dan saling pandang. Selain itu, 

terdapat budaya yang cukup unik. Si Tuli akan 
memiliki nama isyarat sebagai identitas diri 

seseorang. Kamu yang memiliki kawan Tuli mungkin 
juga akan mendapatkan panggilan isyaratmu sendiri.

Sebanyak 79 
persen Zetizen 
menganggap 

bahwa sebutan 
tunarungu lebih 

halus 
ketimbang Tuli.

FOTO-FOTO: HILMI/ZETIZEN TEAM • LAYOUT: ABID/NINA/ZETIZEN TEAM

FIND MORE ON:

zetizen.com

KATA siapa penderita tunarungu 
itu penuh penderitaan dan 
nggak bisa merasakan hal-hal 
istimewa? Well, anggapanmu itu 
salah besar. Sebab, ada 
beberapa keistimewaan yang 
cuma bisa dirasakan kaum 
tunarungu.Apa aja sih?

CAPSULE hotel makin banyak 
ditemukan di destinasi wisata. Bukan 
cuma di Jepang, capsule hotel juga 
mulai menjamur di Indonesia. 
Berbeda dengan hotel dan hostel, 
bentuk kamarnya mirip pod. Jadi, 
meski di satu ruangan ada banyak 
orang, privasi tetap terjaga.

EXPLORE – DEAR YOU HOBBIES – FOOD & TRAVELING
Plus Minus Menginap di 
Capsule Hotel

Hal Hal yang Cuma Dirasakan 
Kaum Tuli

113395
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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)

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

DIJUAL

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

FLORIS

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

CHEN’S FLORIST, Terima pesanan 
Rangkaian Bunga,Rental  Tanaman 
Hias, Jl Sriwijaya 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 Palabuhanratu 
Tlp. ( 0266) 431200 (RS-s/d 30 
September)

MUSTIKA HOTEL Jl. Bhayangkara 
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 Sep-
tember)

HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi kota 

Sukabumi (RS-s/d 30 September)

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F -2434 -QH  An.FAUZI

HLG STNK F -3812 -UAN  An.PIJAY 
WIJAYA

HLG STNK F -2326 -TO  An.IDAH 
HAMIDAH 

H L G  S T N K  F  - 3 8 0 4  - V D  
An.SUPIANDI 

KULINER

CAH SOLO Ayam bakar dan ikan 
bakar “bukan sekedar ayam dibakar” 
Tlp. 0266 -7031031 Smi (RS-s/d 30 
September) 
WARUNG MKN BEBEK JONTOR, 
jontornya bikin keSOHOOORR !! Jl. 
Selabintana Km.3 Smi. 085624101595 

(RS-s/d 30 September)

KURSUS

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

 OPTIKAL 

PERMATA OPTIKAL, Jual macam2 
kacamata, frame, & lensa/lensa kon-
tak Jl. Pelabuhan Perapatan Odeon 
No 15 Kota Smi Hp.081563162128 
Jl. Raya Cisaat No  214 Smi, no Hp 
081563162128 (RS-s/d 30 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, Printer, tablet, 
dll Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp 
(0266)222685, (0266) 7001977, HP 
08572320 8455 Sukabumi. (RS-s/d 
30 September)

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

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

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

Paket iklan baris mingguan 

DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

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

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

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

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

300 Ribu Ton Gula 
Rafi nasi Bocor 

Kementerian Perdagangan 
Bisa Matikan UKM

JAKARTA - Asosiasi Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Akumindo) 
memprotes kebijakan Kementerian 
Perdagangan (Kemendag), men-
dorong peritel menjadi pemasok 
barang untuk warung kelontong. 
Langkah tersebut rentan terjadi 
praktik monopoli, dan mematikan 
usaha kecil.

Ketua Akumindo Ikhsan Ingra-
tubun menilai, bila kebijakan Ke-
mendag dilaksanakan, peritel 
menjadi distributor warung tradis-
ional, maka ke depan sangat rentan 
terjadi praktik monopoli.

“Pemerintah harus jelaskan 
bagaimana teknis rantai distri-
businya. Kalau barang dari peritel, 
maka warung tradisional yang ada 
otomatis menjadi sub distributor 
dari para pengusaha ritel. Ini rentan 
terjadi monopoli karena ke depan 
harga diatur peritel,” kata Ikhsan 
dalam siaran persnya, kemarin. 

Dengan begitu, lanjut Ikhsan, 
warung tradisional rentan gulung 
tikar. Logikanya, peritel bukanlah 
produsen. Mereka juga penjual 
barang. Pasti harga yang dipasok 
ke warung tidak akan bisa lebih 
murah, dari pengusaha ritel. 

Dia mengatakan, yang rawan 
terkena dampak buruk dari kebi-
jakan tersebut bukan hanya warung 
tradisional, tetapi juga agen kecil 
yang selama ini menjadi penyalur.

Menurut Ikhsan, pemerintah 
harus memahami karakter barang 
dan target pasar yang dijual warung 
tradisional tidak sama dengan peri-
tel. Dia mengingatkan, kebijakan 
tersebut rentan menimbulkan 
masalah karena dasar hukumnya 
belum jelas.

Seperti diketahui, Menteri Perda-
gangan (Mendag) Enggartiasto 
Lukita mendorong pengusaha 
ritel modern untuk menyalur-
kan barang-barang ke warung. 

Kebijakan ini diambil dengan 
alasan untuk membantu warung, 
mendapat akses barang dengan 
harga terjangkau. 

Menurutnya, untuk melak-
sanakan kebijakan tersebut, toko 
ritel modern seperti Alfamart, 
Indomaret, dan Hypermart, sudah 
menggelar pertemuan menyikapi 
rencana tersebut. Jika tidak ada 
hambatan, bulan depan sistem ini 
akan mulai dilaksanakan. 

Selain Akumindo, Ketua Induk 
Koperasi Wanita Pengusaha Indo-
nesia Sharmila Zaini juga mempro-
tes rencana Kemendag tersebut. 
Karena, menurutnya, jika toko 
ritel modern memasok produk ke 
warung tradisional akan banyak 
menimbulkan masalah. 

“Dampak yang sudah saya lihat, 
yang pasti memutus rantai pasokan 
yang selama ini distributor kecil 
masuk ke warung-warung. Grosir-
grosir kecil yang mereka belanja itu 
akan mati,” ujar Sharmila. 

Dampak lainnya, lanjut Sharmila, 
akan banyak karyawan distributor 
kecil kehilangan pekerjaan.  Jika 
mau membantu pelaku usaha 
kecil, Sharmila mengatakan, al-
angkah lebih tepat jika pemerintah 
mengadakan pemasok barang dari 
BUMN atau BUMD. Dengan begitu, 
ada keberpihakan dari pemerintah 
terhadap distributor kecil. Dia me-
nilai, banyak warung klontongan 
tidak berkembang karena selama 
ini pemberdayaan belum optimal 
dilakukan pemerintah, mereka 
tidak siap menghadapi ritel-ritel 
modern yang ditopang modal kuat.

Saat kebijakan ini dilaksnakan, 
menurut Sharmila, bisa saja wa-
rung dapat harga murah karena 
ada promosi. Tetapi, ke depannya 
tentu sangat rentan berubah yang 
pada akhirnya menjadi pengendali 
warung kelontongan.(rmol)

FT:NET

ILUSTRASI

JA K A RTA  -  Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) bers-
ama pelaku usaha telah melaku-
kan pemusnahan terhadap gula 
kering rafi nasi (GKR) yang bocor 
di pasar, dan juga daging impor 
beku kadaluarsa.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) 
Kementerian Perdagangan Kary-
anto Suprih mengungkapkan, 
setiap tahun pihaknya menemu-
kan sebanyak 300 ribu ton GKR 
di pasar tradisional dan toko. 
Sementara daging impor beku 
kadaluwarsa yang dijual meru-
pakan produk asal Australia.

“Setiap tahun sekitar 300 ribu 
ton ditemukan bocor, impor 

daging dari Australia,” ujarnya 
di Kemendag, Jakarta, kemarin 
(28/9).

Lebih lanjut, pihaknya saat ini 
telah memberikan sanksi berat 
kepada pelaku pembocoran. Dia 
berharap kedepannya sanksi 
tersebut dapat memberi efek jera 
dan mengurangi kejadian serupa.

“Untuk pelaku pembocoran 
(GKR) ini kan dari industri ma-
min jadi tidak disuplai lagi dis-
etop karena dia telah membo-
corkan gula rafi nasi yang tidak 
boleh beredar yang dikhususkan 
untuk industri mamin,” jelas dia.

“Sementara ada tiga perusa-
haan yang gula, yang daging ada 

satu perushaan, kita akan cek 
dulu sanksinya ketat suplainya 
ditutup izinnya ditutup ini kan 
impor pasti gak boleh dan black-
list,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Dirjen 
Perlindungan Konsumen dan 
Tertib Niaga Kemendag Syah-
rul Mamma mengungkapkan, 
pihaknya terus melakukan pen-
gawasan rutin di gudang-gudang 
pokok yang sering melakukan 
suplai. Sejauh ini, tidak ada 
tindakan pemyelewengan dari 
gudang-gudang tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi 
yang dilakukan pihaknya, bo-
cornya GKR justru dilakukan 

oleh industri makanan dan 
minuman itu sendiri.

“Pengawasan yang kita lakukan 
rutin di gudang gudang pokok 
penting salah satu gula dan dag-
ing, kita dapatkan informasi rem-
besan gula rafi nasi di pasar kita 
lakukan penyelidikan dan kita 
temukan, ternyata kita telusuri 
gula itu bocornya bukan dari pro-
dusen tapi dari industri mamin, 
industri mamin ini sudah kita 
surati ke produsen untuk tidak 
supai lagi untuk tidak berikan 
lagi ke mereka gula GKR, itu sank-
sinya dan ditarik dari peredaran 
lokasinya ada di Ciawi, Bogor,” 
pungkasnya.(cr4/JPC)

FT:ANDRI WIGUNA/JAWA POS

MAKRO: Pabrik gula yang disegel Kemendag beberapa waktu lalu.
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Harhubnas, Dishub 
Wajib Tingkatkan Kinerja 

ADVETORIAL DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) KABUPATEN SUKABUMI

PERINGATAN Hari Perhubungan Nasional 
(Harhubnas) yang digelar Dinas Perhubungan 
Kabupaten Sukabumi, berlangsung khidmat, Se-
lasa (27/9) lalu. Di usianya yang ke-46 ini, Menteri 
Perhubungan melalui Bupati Sukabumi meminta 
semua program kerja korps baju telur asin itu su-
paya dilaksanakan dengan efi sien, akuntabel dan 
transparan tanpa adanya penyelewengan.

 Untuk memberikan motivasi kepada seluruh 
anggota, Dishub Kabupaten Sukabumi melak-
sanakan berbagai lomba. Dimulai dari lomba 
bidang olah raga, kesenian, keagamaan sampai 
aksi sosial berupa donor darah. Bupati Sukabumi, 
Marwan Hamami mengatakan, momen tersebut 
merupakan momentum tepat bagi seluruh jajaran 
dishub untuk meresapi kembali apa saja yang 
telah diberikan dan kontribusi apa saja yang sudah 
disumbangkan untuk memajukan transportasi. 

Hal itu mengingat, korps perhubungan meru-
pakan bagian terpenting dalam proses kelancaran 
aktivitas ekonomi masyarakat.  “Pemerintah Ka-
bupaten Sukabumi tentunya akan terus mendo-
rong kegiatan dishub dalam upaya melancarkan 
aktivitas ekonomi masyarakat. Harhubnas harus 
dijadikan momen untuk meningkatkan kinerja,” 
ujar Marwan Hamami kepada Radar Sukabumi, 
kemarin.

 Marwan mengingatkan, saat ini tantangan pem-
bangunan sektor transportasi semakin kompleks 
seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. 
Untuk menjawab tantangan itu, seluruh pegawai 
dituntut mampu beradaptasi dan terus berino-
vasi melalui perubahan pola kerja baru yang lebih 
efektif dan efi sien dengan menciptakan sistem 
kompeten serta sarana dan prasarana yang baik. 

“Oleh karena itu, SDM dishub harus ditingkatkan 
dengan menjunjung tinggi solidaritas, sinergitas 
dan kerja bersama dalam mewujudkan transpor-
tasi yang handal, berdaya saing dan memberikan 
nilai tambah,” jelasnya.

 Selain itu, Marwan juga mengingatkan supaya 
seluruh jajaran dishub untuk tetap konsisten dalam 
mewujudkan tata kelola administrasi pemerin-
tahan yang clean and good governance. Segala 
bentuk praktik korupsi, pungli, maupun gratifi -
kasi kata dia wajib hukumnya dihindari. “Yang 
penting, laksanakan seluruh program kerja yang 
telah ditetapkan pada tahun ini. Pemerintah Ka-
bupaten Sukabumi tentunya akan mendukung,” 
pungkasnya.

 Kadishub Kabupaten Sukabumi, Thendy 

Hendrayana berjanji akan terus berusaha untuk 
mewujudkan perhubungan di Kabupaten Suka-
bumi supaya lebih baik lagi. Bahkan, ia mengaku 
telah memiliki inovasi supaya Dishub Kabupaten 
Sukabumi dapat memberikan nilai tambah ke-
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. 
“Kami akan terus berusaha supaya perhubungan 
di Kabupaten Sukabumi lebih baik lagi. Apa yang 
disampaikan pak Bupati akan kami perhatikan 
dan seluruh program kerja tahun ini akan kami 
tuntaskan,” singkatnya. (*/ren)

Unsur Muspida Kabupaten Sukabumi

Bupati Sukabumi Marwan Hamami memberi sambutan

Marwan 
Hamami 
menyerahkan 
penghargaan 
kepada 
petugas 
dishub 
berprestasi 

Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyerahkan penghargaan kepada 
TKS berprestasi

Foto bersama Korps Dishub Kabupaten Sukabumi

Kadishub Kabupaten Sukabumi Thendy Hendrayana mengecek kesiapan pasukan

bangunan tersebut untuk toko 
tradisonal. Sementara faktanya 
saat ini, bangunan tersebut di-
gunakan untuk toko moderan. 

 Selain itu, jarak antara ban-
gunan dengan pasar tradisinal 
juga diduga tidak sesuai. Pada 
Peraturan Daerah (Perda) Ka-
bupaten Sukabumi nomor 3 
tahun 2017 revisi dari Perda 
nomor 7 tahun 2014 tentang 
Tata Cara Perlindungan dan In-
vestasi Ijin Usaha Toko Modern 
(IUTM) disebutkan jarak mini-
mal toko modern dari pasar 
tradisional harus 700 meter. 
“Atas persoalan ini, kami su-
dah panggil pihak pengusaha. 

Saat itu juga kami jelaskan 
dan berikan peringatan,” ujar 
Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja (Kasatpol PP) Kabupaten 
Sukabumi, Dedi Chardiman 
kepada Radar Sukabumi, ke-
marin (28/9).

 Setelah diperingatkan, 
lanjut Dedi, pengusaha me-
nyepakati akan menurunkan 
papan nama mini market 
tersebut paling lambat 29 
September. Jika memban-
del, pihaknya akan langsung 
mengeksekusi. “Ya kalau 
mengingkari kesepakatan, 
kita yang turunkan,” pung-
kasnya.

 Atas persoalan ini, Camat 
Parungkuda, Aep Syaepulloh 

tak banyak memberikan ko-
mentar. Ia mengaku telah 
menyerahkan sepenuhnya 
persoalan tersebut kepada 
Satpol PP Kabupaten Suka-
bumi.  “Kami sudah serahkan 
ke Satpol PP, jika memang 
melanggar aturan harus ditin-
dak,” singkatnya. 

 Sementara itu, perwakilan 
PT Mayanti selaku pengusaha 
toko modern di wilayah itu 
mengaku telah menyelesaikan 
persoalan perizinan dengan 
Dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kabupaten Suka-
bumi.  “Silahkan konfrmasi 
saja, sudah kami selesaikan 
kok,” singkatnya. (cr15/t).

 Ali mengaku, dalam melaku-
kan pendampingan ini, tentu 
KPAI membutuhkan anggaran. 
Pada 2016 lalu, pihaknya telah 
menyampaikan permohonan 
anggaran kepada Pemerintah 
Daerah melalui DPRD Ka-
bupaten Sukabumi. Namun, 
pengajuan anggaran tersebut 
sampai saat ini belum juga 
terealisasi. 

 “Untuk dapat menunjang 
program KPAI dan honor 
komisioner, terkadang kami 
mengocek kantong pribadi. 
Padahal, regulasinya sudah 
jelas tertuang di Peraturan 

Presiden nomor 61 tahun 2016 
dan tertera dalam SK yang 
diberikan pemrintah daerah. 
Tapi, sampai saat ini belum 
juga ada alokasi anggaran,” 
akunya. 

 Dikatakan Ali, untuk mem-
pertanggung jawabkan sump-
ah jabatan, pendampingan 
dan penanganan kasus anak 
tetap harus dijalankan. Hal 
itu meskipun belum ada ang-
garan untuk mobilisasi dan 
pelaksanaan program pen-
anganan dan pendampingan 
anak dari pemerintah. 

“Semoga saja tahun depan, 
Pemda memberikan dukun-
gannya kepada kami guna 

kepentingan perlindungan 
anak di Kabupaten Sukabumi,” 
pungkasnya seraya berharap.

 Sementara itu, anggota 
komisi IV DPRD Kabupaten 
Sukabumi, Anwar Sadad me-
nambahkan, pada RAPD 
Perubahan tahun ini, telah 
ada program pemberday-
aan perempuan dan anak 
pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak. Dalam 
program itu, anggaran yang 
dikucurkan sebesar Rp1,8 
miliar. “Bahkan pada ang-
garan perubahan ditambah 
sebesar Rp 665 juta. Kami fi kir, 
anggaran itu bisa dibagi juga 
ke KPAI,” singkatnya. (Cr15/t)

dapat membantu masyarakat 
yang tengah membutuhkan. 
“Tadi ada tujuh orang yang 
gagal donor, mungkin mer-
eka panik. Semoga saja darah 
yang sudah terkumpul dapat 
bermanfaat bagi masyarakat 
yang membutuhkan,” pa-
parnya.

 Di usianya yang ke 46, man-
tan Kadisparbudpora Kabu-
paten Sukabumi ini, bertekad 

untuk memperbaiki semua 
kinerja dan pelayanan. Hal 
itu, sesuai dengan yang diam-
anatkan Mentri Perhubungan 
Budi Karya Sudami. “Kami 
akan terus berkomitmen untuk 
meingkatkan kinerja agar lebih 
baik lagi,” imbuhnya.

 Thendy menyadari, masih 
banyak hal yang perlu diting-
katkan lagi, baik dari sisi pelay-
anan, penanganan maupun 
dalam pelaksanaan tugas dil 
lapangan. “Mohon doa dan du-

kungannya dari semua pihak 
supaya kami dapat mening-
katkan kinerja demi Sukabumi 
lebih baik,” pungkasnya.

 Sementara itu, Bupati Suk-
abumi Marwan Hamami 
mengaku, mendukung pro-
gram Dishub dalam menin-
gaktkan pelayanan terhadap 
masyarakat. “Pelayan ke-
pada masyarakat harus dit-
ingkatkan, karena ini demi 
kemajuan masyarakat,” sing-
katnya. (ren)

tahun 2016, kemiskinan 
tingkat provinsi angka penu-
runannya mencapai 8,95 
persen sementara tingkat 
nasional 10,86 persen. “An-
gka penurunan kabupaten 
ini, jauh lebih rendah dari 
angka kemiskinan Provinsi 
Jawa Barat dan nasional 
pada tahun yang sama itu,” 
ungkapnya. 

 Kendati begitu, Adjo ti-
dak menampik, Kabupaten 
Sukabumi angka penduduk 
rentan miskin dan ham-
pir miskin dinilai cukup 
tinggi. Sehingga sasaran 
program penanggulangan 
kemiskinan masih cukup 
tinggi yaitu mencapai 41,5 
persen dari data Basis Data 
Terpadu (BDT) kementrian 
sosial 2017. “Jika sudah 
begitu, tim koordinasi pen-

anggulangan kemiskinan 
Kabupaten Sukabumi ha-
rus lebih bersinergi, efektif 
dan seksama dalam bekerja 
ke depannya,” terangnya.

 Adjo menilai, persoalan 
kemiskinan buka hanya 
sekedar jumlah dan persen-
tasi penduduk yang masuk 
katagori miskin. Namun, un-
tuk memperhatikan kondisi 
tersebut harus memperhati-
kan aspek pendidikan, kes-

ehatan dan sosialnya. “Yang 
perlu diperhatikan adalah 
tingkat kedalaman dan 
keparahan dari kemiski-
nan. Selain harus mampu 
memperkecil jumlah pen-
duduk miskin,kebijakan 
kemiskinan juga sekaligus 
harus bisa mengurangi 
t ingkat kedalaman dan 
keparahan dari kemiskinan 
karena kesejahteraan,” aku-
nya. (Cr10/t)

Tegalbuleud Diterjang Banjir
CIKEMBAR  -  Bencana 

alam mulai terjadi. Kemarin, 
Desa Buniasih, Kecamatan 
Tegalbuleud diterjang banjir 
setinggi 1,5 meter sekitar 
pukul 15.00 WIB, kemarin. 
Tidak ada korban jiwa, na-
mun akses warga ditiga ke-
RT-an sempat lumpuh total.

 Informasi yang dihimpun, 
sedikitnya 55 Kepala Ke-
luarga di desa ini terendam 
banjir. Supaya tetap bisa 
beraktivitas, warga dibantu 
pihak TNI dari Koramil se-
tempat membuat rakit dari 

bambu.
 Kepala Bidang Kedaru-

ratan dan Logistik Badan 
Penanggulangan Bencana 
D a e ra h  ( B P B D )  Ka b u -
paten Sukabumi, Maman 
Suherman menjelaskan, 
penyebab terjadinya banjir 
itu lantaran sungai yang 
berada di belakang SMP 
Negeri 1 Tegalbuleud me-
luap sekitar satu sampai 
satu setengah meter ke 
permukaan jalan. “Kami 
terima laporan banjir dari 
relawan dan perangkat 

desa, ketinggian air 1,5 
meter. Air ini berasal dari 
luapan sungai,” jelasnya 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (28/9). 

 Pasca menerima laporan, 
petugas BPBD Kabupaten 
Sukabumi langsung men-
datangi lokasi kejadian. 
Beruntung, dalam insiden 
tersebut tidak ada korban 
jiwa dan warga belum ha-
rus dievakuasi. “Petugas 
sudah berangkat ke lokasi 
membawa bantuan perahu 
karet,” pungkasnya.

 Sementara itu,  Ketua 
Basarda Kabupaten Suka-
bumi, Okih Pajri Assidik 
menambahkan, pada sore 
hari, ketinggian air sudah 
mulai menyusut. Memang 
menurutnya, air sempat 
meluap setinggi 1,5 meter 
sampai melumpuhkan ak-
ses jalan. “Saat itu warga 
dan juga Koramil sudah 
membuat perahu rakit, su-
paya bisa beraktivitas. Tapi 
Alhamdulillah, sekarang 
sudah mulai surut,” pung-
kasnya. (Cr15/d)

FOTO: IST 

BANJIR: Warga dibantu TNI saat mengangkut perahu rakit supaya bisa beraktivitas saat banjir, kemarin.
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BAKSOS

Angka Kemiskinan 
Menurun

50 Petugas Dishub 
Berbagi Darah

CIKEMBAR - 50 petugas Dinas Perhubungan 
(Dishub) Kota Sukabumi, melakukan aksi donor 
darah dalam peringatan Hari  Perhubungan 
Nasional (Harhubnas) ke 46 di Gedung Dishub, 
Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Sukamulya, 
Kecamatan Cikembar, belum lama ini. Tujuh 
diantaranya, batal mengikuti donor karena 
diduga stres melihat jarum suntik.

 Kadishub Kabupaten Sukabumi, Th endy Hen-
drayana mengatakan, aksi donor darah yang 
dilakukannya itu, sebagai bentuk solidaritas 
kemanusiaan Dishub Kabupaten Sukabumi 
pada peringatan Harhubnas. 

“Selain upacara kami juga ingin melakukan 
aksi kemanusian dalam hal ini yang bisa kami 
lakukan adalah aksi donor darah,” jelas Th endy.

 Pelaksanaan kegiatan donor darah ini, di-
lakukan dengan menggandeng Palang Merah 
Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi, ia 
berharap setetes darah yang didonorkan 

FOTO: RENDI // RADAR SUKABUMI

DONOR DARAH: Petugas Dishub saat mendonorkan 
darah pada peringatan harhubnas, kemarin

Mini Market di 
Parungkuda Disoal

PARUNGKUDA - Bangunan mini 
market di Jalan Raya Siliwangi tepatnya 
di Kampung Leuwi Orok, RT 10/05, 
Desa Sundawenang, Kecamatan Pa-
rungkuda diwarning Satpol PP Kabu-

paten Sukabumi. Pasalnya, bangunan 
yang sudah beroperasi ini diduga 
perizinannya tidak sesuai dengan izin 
yang dikeluarkan.

 Informasi yang dihimpun, disoalnya 

mini market itu karena bangunan 
tersebut tidak sesuai dengan perizinan. 
Pasalnya, pada saat pengajuan izin, 

DISOAL: 
Mini market di Kampung 
Leuwi Orok, RT 10/05, Desa 
Sundawenang, Kecamatan 
Parungkuda disoal karena diduga 
perizinannya tidak sesuai.

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

PALABUHANRATU  - Wakil 
Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono 
mengklaim angka kemiskinan di 
Kabupaten Sukabumi menurun 
drastis dari 2006 hingga 2016. Hal 
tersebut dilihat dari data Badan 
Pusat Statistik (BPS) yang menye-
butkan angka kemiskinan pada 
2006 sebanyak 17,66 persen men-
jadi 8,13 persen pada 2016. “Ber-
dasarkan perhitungan headcount 
indeks BPS, angka kemiskinan di 
Kabupaten Sukabumi menun-
jukkan penurunan yang cukup 

signifi kan. Dimana, angka pada 
2006 menembus 17,66 persen. 
Sementara pada 2016 angkanya 
menurun menjadi 8,13 persen 
dari total jumlah penduduk,” 
paparnya disela kegiatan Rapat 
Koordinasi Penanggulangan Ke-
miskinan Kabupaten Sukabumi 
tahun 2017, kemarin (28/9).

 Menurut Adjo, penurunan ang-
ka tersebut dinilai jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan pemer-
intah provinsi dan pusat. Pada FOTO:IST

RAKOR: Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono saat menghadiri rapat koordinasi membahas kemiskinan di 
Aula Bappeda, kemarin.

Anggota Polres Jalani Psikotes
PALABUHANRATU - Ra-

tusan anggota Kepolisian 
Resor (Polres) Sukabumi 
mengikuti uji tes psikologi 
di Aula Mapolres Sukabu-
mi, kemarin (28/9). Uji tes 
ini digelar sebagai salah 
satu syarat anggota untuk 
dapat memegang senjata 
api (Senpi).

 Kapolres Sukabumi, AKBP 
M Syahduddi mengatakan, 
pelaksanaan tes kejiwaan 
merupakan kegiatan yang 
sudah menjadi keharusan 
untuk diikuti seluruh ang-
gota kepolisian. Ini penting 
supaya kejiwaan baik mental 
atau pun intelektual anggota 
dapat diketahui. “Dengan 
digelarnya tes kejiwaan ini, 
nanti akan diketahui mana 
anggota yang punya ma-
salah psikologi dan mana 
yang tidak,” ujar M Syahdud-
di kepada Radar Sukabumi.

 Menurut Syahduddi, tes 
yang digelar bagian psikolo-
gi Polda Jabar itu rutin dige-
lar satu tahun sekali. Dari 
hasil uji tersebut, jika ada 
peserta tes yang tidak lulus, 
maka anggota tersebut tidak 
diperkenankan memegang 
senjata api. “Tes ini digelar 
sekali dalam setahun. Jika 
ada anggota yang tidak lulus, 
dia tidak diperkenankan me-
megang senjata,” imbuhnya.

 Digelarnya uji psikotes 

ini lanjut perwira pangkat 
dua melati emas itu, tidak 
hanya untuk menentukan 
kelaikan anggota memegang 
senjata, melainkan juga 
untuk mengetahui sejauh 
mana tingkat intelektual 
anggota dalam menguasai 
emosional. Pasalnya, terkait 
emosional sangatlah rentan. 
“Emosional ini menjadi hal 
utama, karena terkait den-
gan dorongan kejiwaan ang-
gota,” terangnya.

 Selain itu, kata Syahdud-
di, psikotes juga ditujukan 
untuk mengetahui tingkat 
intelektual akademis ang-
gota di lingkungan. Baik itu 
lingkungan kerja maupaun 
lingkungan keluarga. Se-
hingga, stabilisasi emosional 
dengan intelektual akademis 
mampu menjadi pengon-
trol kejiwaan anggota saat 
melaksanakan tugas. “Yang 
paling utama itu, emosional 
dan intelektual akademis 
anggota terjaga baik di ling-
kungan kerja maupaun ke-
luarga. Dengan demikian, 
mereka akan diperkenankan 
memegang senjata,” tukas-
nya.

 Sekedar informasi, ada 
sekitar 300 anggota peme-
gang dan calon pemegang 
Senpi dari Polres dan 29 
Polsek di wilayah hukum 
Polres Sukabumi. (Cr10/d).

KPAI Sukabumi 
Dianaktirikan

CIBADAK - Selama dua tahun ini, 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) Kabupaten Sukabumi terpaksa 
harus berpuasa. Pasalnya, Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi sampai saat ini 
belum mengalokasikan anggaran. 
Padahal, sejumlah kasus anak yang 
didampinginya terus bertambah.

“Sejak Agustus 2015 dilantik oleh 
Bupati, hingga sekarang kami belum 

pernah diberikan anggaran. Kantor 
Sekretariat pun kami belum Punya,” 
ujar Sekretaris KPAI Kabupaten Suka-
bumi, M Ali Nurhakim kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (28/9).

 Menurut Ali, KPAI merupakan lem-
baga negara independen yang dibentuk 
di bawah Undang-undang nomor 35 
tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
Tujuannya yakni untuk mendukung 

dan mendorong efektifi tas penyeleng-
garaan perlindungan dan pemenuhan 
hak anak di daerah. “Saat ini kasus 
kekerasan, bulying, pelecehan seksual, 
trafficking dan prilaku menyimpang 
terhadap anak jumlahnya masih 
tinggi. Sampai saat ini, kami damp-
ingi,” imbuhnya. 

M Ali Nurhakim Sekretaris KPAI Kabupaten Sukabumi

  MINI..Baca Hal 15

  ANGKA..Baca Hal 15

  KPAI..Baca Hal 15

  50 PETUGAS..Baca Hal 15

FOTO: DOK RADAR SUKABUMI 

PSIKOTES: Jajaran Polres Sukabumi mengikuti psikotes Senpi di Aula 
Polres Sukabumi, kemarin.
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