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Indeks Hari Ini 

TNI-Polri Pulihkan 
Keamanan Sukabumi

Kelaparan, Ija Sempat 
Makan Kotoran

“Babadan lah nu sok ngariweuh-
keun mah tuman”

“Duhhhh gusti karunya teuing, 
kamarana atuh pamarentah teh?”

 NGAJAR...Baca Hal 4 RAIH...Baca Hal 4

 PASLON...Baca Hal 4

 TERJADI...Baca Hal 4

 INI...Baca Hal 4

Melihat Kegigihan Pak Kholil, Guru Honorer Aasal Purwoharjo

Ngajar Baginya Bukan Kerja, 
Kerja ya Jualan Kerupuk

Hari Guru Nasional (HGN) 
diperingati setiap tanggal 25 

November. Jasa para pahlawan 
tanpa tanda jasa ini sungguh 

besar bagi negeri ini. Namun, 
di balik jasa besar itu, masih 

ada guru yang nyambi dengan 
pekerjaan lain demi meno-

pang kebutuhan tiap hari.

TAK sedikit dari profesi guru melaku-
kan usaha sampingan demi memenuhi 
kebutuhan keluarga. Di luar aktivitas 
mengajar, ada yang jualan kerupuk dan 
pekerjaan halal lainnya. Seperti yang 
dilakoni Abdul Kholil, 42, guru honorer 
yang tinggal di RT 4, RW 1, Dusun Krajan, 
Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwo-
harjo, Banyuwangi, Jatim, ini.

FOTO:SHULHAN HADI/RADAR BANYUWANGI

BERKELILING : Abdul Kholil keliling menjual kerupuk usai mengajar di Desa/Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, 
Jatim.

Raih Penghargaan 
di MAMA 2017

JAKARTA - Prestasi internasional kembali 
diraih penyanyi Agnez Mo. Dia berhasil 
menyabet penghargaan dalam ajang Mnet 
Asian Music Awards (MAMA) 2017 yang 

Dentuman 
Gunung Agung 

Bikin ‘Ngeri’

Terjadi 530 Bencana, Kerugian Rp38 M
SUKABUMI - Bencana alam yang melanda 

Kabupaten Sukabumi, ternyata mengakibat-
kan kerugian secara materil cukup tinggi. 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
(BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat, 

ada 530 bencana terjadi dalam kurun waktu 
Januari hingga November.

 Dari total tersebut, kerugian secara materil 
ditaksir mencapai Rp 38 miliar. 

*DATA INI BERSIFAT SEMENTARA *SUMBER: PUSDALOPS BPBD KABUPATEN SUKABUMI

DATA DATA 
BENCANA DAN BENCANA DAN 

KERUGIAN DI KERUGIAN DI 
KABUPATEN KABUPATEN 

SUKABUMISUKABUMI

Longsor
-244 kasus 

Kebakaran
-107 kasus

Banjir
-36 kasus

Angin Kencang
-67 kasus

Gempa Bumi
-2 kasus

Pergerakan Tanah
21 kasus

Tenggelam
-1 kasus

Lain-lain
-59 kasus

Total Kerugian: 38 miliar

Paslon Perseorangan 
Dipredisi Nihil

SUKABUMI - Pasangan calon (Paslon) 
Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 
2018-2023 dari jalur perseorangan nam-
paknya bisa dipastikan nihil di Pilwalkot 
2918 mendatang. Hal ini terlihat, ketika 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Suka-
bumi sudah dua hari membuka pendaft-
aran penyerahan syarat dukungan bakal 
pasangan calon (Paslon), belum ada satu 
pun yang datang ke KPU Kota Sukabumi.

Ini Cara Jokowi Balas Sambutan Warga
JAKARTA - Bukan Presiden Jokowi bila 

tidak memberikan kejutan setiap berada 
di tengah-tengah masyarakat. Ada saja 
yang dilakukannya hingga membuat rasa 
antusiasme warga untuk menyambutnya 
dengan hangat. Seperti pada pelaksanaan 
kirab resepsi Pernikahan Bobby-Kahiyang 
yang dilaksanakan Minggu (26/11).

 Saat berada di Jalan Gagak Hitam, Medan, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagi-
bagikan sejumlah souvenir berupa tas kertas 
berwarna hitam.  Seperti biasa Jokowi melem-
parkan souvenir itu begitu saja dari kereta kuda 
(sado) ke arah warga yang berjajar di trotoar.  
Tentu saja aksi itu membuat masyarakat sepan-
jang jalan yang dilewati langsung berebut untuk 
mendapatkan souvenir tersebut. Tas kertas itu 
berisikan topi bertulis ‘Terima Kasih Bobby-
Kahiyang’. Selain topi, ada juga yang mendapat 
wadah kecil dari kain ulos.

ANTUSIAS - Masyarakat menyambut kirab pengantin 
Bobby-Kahiyang dengan penuh antusiasme.FOTO: BUDI WARSITO/JAWAPOS.COM

BALI - Gunung Agung terus mengalami erupsi. Sejak 
erupsi freatik pertama, Sabtu (25/11) pukul 17:30 
Wita dengan ketinggian 1.500 meter dari puncak 

kawah, erupsi susulan terjadi beruntun sejak Sabtu 
malam pukul 23.00 Wita.  Erupsi terpantau kembali 

terjadi kemarin (26/11) pagi pukul 05.05 Wita dengan 
tinggi kolom abu kelabu gelap bertekanan sedang 

mencapai 2.000 meter.  

 DENTUMAN...Baca Hal 4
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TERUS ERUPSI : 
Kondisi Gunung Agung yang 

memperlihatkan letusannya 
terlihat dari bukit cinta 

Karangasem.

FOTO:RAKA DENNY/JAWAPOS
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BERMULA dari pengajian-
-pengajian rutin di masjid 
sekitar tempat tinggalnya ini 
mulai berkembang hingga 
akhirnya mendirikan Pon-
pes As Shofa wal Wafa. Kini, 
pengajian yang diasuhnya 

telah memiliki ribuan ja-
maah.

Namun sebelum menjadi 
sosok seperti sekarang, Gus 
Nizam saat muda juga mem-
punyai gejolak yang meng-
gebu-gebu. Pria kelahiran 

Sidoarjo, 23 Oktober 1973 ini 
pernah mengembara demi 
mencari kesaktian hingga 
mengantarkannya sampai 
ke Medan.

"Namanya juga darah 

muda,  s i fat 
kurang puas masih ada se-
hingga saya mencari guru di 
tempat lain dan sampailah 
ke Medan," ungkapnya.

Ceritanya, Gus Nizam 

mondok di Lirboyo, Kediri. 
Saat itu usianya 17 tahun. 
Merasa ada yang kurang, ia 
meninggalkan dunia pesan-
tren untuk berkelana. 

Bukan materi yang dikejar-
nya, melainkan kesaktian. 
Karena motto hidupnya kala 
itu “Di atas langit masih ada 
langit”.

Berbekal tekad itulah di-
rinya mulai mencari jawara 
yang nantinya dijadikan 
guru. 

Banten pernah disinggahi 
dan salah satu di antaranya 
adalah Medan. Tetapi saat 
tiba di kota itu, ia tidak pu-
nya perbekalan. Padahal dia 
lapar dan haus.

“Saya berusaha mencari 

sesuap nasi, mulai meng-
emis sampai pernah diusir 
orang," ujarnya.

Dalam kondisi yang tak 
sanggup menahan lapar itu, 
dirinya tak sengaja mena-
tap mata seorang laki-laki 
bertubuh besar. Tatapan itu 
dianggapnya tantangan. Wa-
jahnya lalu ditampar. Karena 
lapar, emosinya naik. 

Ia berpikir daripada mati 
kelaparan, lebih baik mati 
berkelahi. “Lalu saya ber-
kelahi dengan orang itu 
dan menang. Ternyata dia 
preman. 

Lalu orang tersebut minta 
maaf,” kenangnya.

Setelah peristiwa itu, Gus 
Nizam diberikan ‘daerah 

kekuasaan’ karena telah 
mengalahkan sang preman. 
Ia pun juga menjadi preman 
dan berganti nama menjadi 
Antok. Hal itu membuatnya 
kerap berurusan dengan 
aparat kepolisian.

Gus Nizam mengaku ber-
syukur bisa terbebas sebagai 
preman. Tapi dia mengambil 
hikmah dari menjadi pre-
man itu.

 Awalnya dia diajak peng-
usaha yang akan berhijrah 
bisnis di Kramat Jati, Jakarta. 
"Setelah itu saya pulang dan 
memutuskan melanjutkan 
kuliah ke Kairo. Alhamdul-
illah bisa menjadi seperti 
sekarang ini," pungkasnya. 
(*/jee)

Mengenal Pengasuh Ponpes Ahlus Shofa Wal Wafa, Wonoayu KH Moh Nizam As Shofa

Dulu Pernah Jadi Preman, Kini Punya Ribuan Jamaah

FT:MUS PURAMADANI

Gus Nizam

Karyanya itu selalu berkumandang 
menjelang waktunya salat. Banyak kalangan 

awam menyebut bahwa syiiran ini adalah 
karya Gus Dur, padahal KH Moh Nizam As 

Shofa penciptanya. Laki-laki yang lebih 
dikenal dengan sebutan Gus Nizam ini 

adalah pengasuh Ponpes Ahlus Shofa wal 
Wafa, Wonoayu.

MUS PURAMADANI, Sidoarjo.

Doyan Belajar Bahasa 
LAHIR dan besar di Belgia, aktris 

Aurelie Moeremans sejak kecil 
terbiasa berbahasa Prancis. Sela-
in bahasa Prancis, perempuan 
23 tahun blasteran Belgia dan 
Sunda itu bisa berbahasa 
Inggris dan Belanda. Di 
Belgia, bahasa yang lazim 
digunakan, antara lain, 
bahasa Prancis, Belanda, 
dan Jerman.

Si cantik berkulit ekso-
tis tersebut baru belajar 
bahasa Indonesia ketika 
memulai karir di dunia 
hiburan Indonesia pada 
2008. Penguasaan bahasa 
Indonesia memang mutlak jika ingin berkarir di 
Indonesia. ”Awalnya susah pas baca script. Tapi, 
lama-kelamaan mulai lancar,” tutur aktris yang 
turut berperan dalam reboot fi lm Jomblo itu.

Kekasih penyanyi Marcello Tahitoe tersebut 
mengungkapkan, dirinya merupakan orang yang 
suka mempelajari bahasa. Terutama bahasa 
yang memiliki aksen seksi. Karena itu, dia per-
nah menjalani kursus bahasa Latin dan Yunani. 
”Sampai sekarang masih bisa nulis Yunani. Tapi, 
udah nggak bisa ngomongnya,” kata dia, lantas 
tertawa kecil. (nor/c10/owi)

llgllgiiia, kkaktttriiis 
ak kecil
iis. Sela-

mmpuan 
aa dan
aasa 

DDi 
mm 

rr 
aa 

a 

Angkutan Online 
Bakal Ditindak Tegas
JAKARTA - Kementerian Perhubungan 

berharap perusahaan aplikasi angkutan on-
line bisa memenuhi uji kendaraan bermotor 
berkala (KIR) yang tertera, dalam Peraturan 
Menteri Perhubungan nomor 108 Tahun 2017 
sebelum 1 Februari 2018.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 
menjelaskan aturan tersebut untuk kenya-
manan dan keselamatan bagi pengemudi dan 
pengguna taksi online.

"Kita ingin sekali semua pihak ikutlah. 
Jangan mencoba menentang aturan karena 
aturan pada dasarnya bukan pemerintah mau 
menang sendiri tapi bagaimana kita mengatur 
akhirnya penumpang diberikan rasa aman 
dan keselamatan," ujar Budi kepada wartawan 
di Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut Budi memberikan waktu hingga 
Januari 2018 untuk perusahaan dan pengen-
dara angkutan online memenuhi kelengkapan 
perizinan. Nantinya setelah masa uji coba 
selesai, pemerintah akan menindak tegas 
penyedia taksi online yang tidak patuh. 

Menurut Budi pengendara angkutan online 
di sejumlah kota besar Indonesia mulai meng-
ikuti persyaratan yang diberikan pemerintah. 
Dirinya yakin aturan tersebut akan terlaksana 
di seluruh wilayah Indonesia.

"(Permen Perhubungan 108/2017) ini akan 
dijalankan di seluruh Indonesia, kalau seka-
rang sampai 1 Februari 2018, peringatan bagi 
yang melanggar ataupun belum melengkapi 
sifatnya persuasif. Tetapi terhitung setelah 1 
Februari kita akan tindak tegas bagi yang tidak 
memenuhi persyaratan," ujar Budi. 

Permen 108/2017 mengatur sembilan poin 
untuk angkutan sewa khusus taksi online su-
dah berlaku sejak 1 November 2017. Namun, 
Pemerintah masih memberikan batas waktu 
hingga tiga bulan terhitung peraturan terse-
but berlaku agar perusahaan aplikator bisa 
memenuhi seluruh persyaratan. (nes)

FT:JAWAPOS.COM

SIDAK: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 
saat diwawancara awak media.

Usut Korupsi Kapal 
di Kemenhub

Bareskrim 
Libatkan 
KPK-BPK

JAKARTA  -  Direktorat 
Tindak Pidana Korupsi Ba-
reskrim Polri melakukan 
pengecekan fisik, terhadap 
14 Kapal Patroli milik Ke-
menterian Perhubungan. 
Hal itu dilakukan sebagai 
langkah penyidikan perkara 
dugaan korupsi pengadaan 
kapal patroli pada Satker Pe-
ningkatan Fungsi Kesatuan 
Penjagaan Laut dan Pantai 
(KPLP) di Kementerian Per-
hubungan tahun anggaran 
2013-2014.

Menurut Direktur Tindak 
Pidana Korupsi Bareskrim 
Polri Brigjen Ahmad Wiya-
gus, saat melakukan penge-
cekan fi sik, mereka melibat-
kan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), ahli dari PT 
Badan Klasifi kasi Indonesia 
(BKI) dan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK).

Pengecekan ini dilakukan 
dari tanggal 13 hingga 17 
November 2017. “Kami la-
kukan pengecekan kapal 
patroli kelas V yang belum 
dikirimkan oleh PT Pantheon 

di Galangan ke PT Pantheon 
di Surabaya sebanyak 4 unit. 
Lalu 5 unit kapal patroli yang 
dicut off  kontraknya oleh PT 
F1 Perkasa di Banyuwangi," 
kata Wiyagus dalam kete-
rangannya, kemarin (26/11).

Dia menambahkan pada 20 
November 2017, mereka juga 
mengecek dua unit kapal 
patroli kelas IV di Tarakan 
dan Pekanbaru. Selanjutnya, 

tanggal 27 November sampai 
dengan 2 Desember 2017 
melakukan Pengecekan ka-
pal patroli kelas IV di Sebuku, 
Kalimantan Selatan satu unit. 
Kemudian satu unit kapal di 
Banjarmasin, dan satu unit 
pengecekan kapal patroli 
kelas V di Labuhan Bajo NTT.

Jenderal bintang satu ini 
menambahkan, penyidik 
sudah menetapkan seorang 

pejabat Kemenhub berinisial 
C sebagai tersangka. Adapun 
perannya sebagai Kapokja 
dari pembelian serta peng-
adaan kapal patroli fibre 
dengan nilai proyek Rp 36,5 
miliar.

"Tersangka C dinaikkan 
statusnya dari saksi menjadi 
tersangka pada Senin (16/10) 
lalu. Dalam proyek ini yang 
bersangkutan sebagai Ka-

pokja (proyek) Pengadaan 
Kapal," tambah dia.

Mantan penyidik di KPK 
ini juga menyebut, proyek 
dianggarkan Rp36,5 miliar 
untuk pembelian 65 unit ka-
pal patroli fi bre. Akan tetapi, 
hingga batas waktu yang di-
tentukan hanya 51 unit kapal 
yang selesai dan diserahkan 
sementara sisanya 14 unit 
belum.(mg1/jpnn)

FT:JPNN.COM

HUKUM: Gedung Bareskrim Polri tampak depan.

Peringatan "Merah" untuk Penerbangan di Bali
JAKARTA - Aktivitas Gunung 

Agung Bali menyemburkan abu 
Vuklanik setinggi 6.142 meter, 
dari atas permukaan laut.

Hal ini membuat Pusat Vulka-
nologi dan Mitigasi Bencana Ge-
ologi (PVMBG) melalui Vulcano 
Observatory Notice to Aviation 
(VONA) mengeluarkan status 
baru, untuk peringatan pener-
bangan menjadi merah, setelah 
sebelumnya berada dalam status 
oranye.

Kepala PVMBG Kasbani men-
jelaskan peringatan ini menjadi 
pertimbangan bagi pilot atau pe-
laku penerbangan untuk meng-
hindari jalur udara di sekitar 
kawasan Gunung Agung.

Peringatan ini dikeluarkan 
pihaknya pada Minggu (26/11) 

sekitar pukul 05.50 Wita.
"Kalau ketinggian kolom abu 

sudah lebih dari 6000 meter 
di atas permukaan laut, bukan 
di atas puncak maka VONA 
jadi 'red'," ujar Kasbani seper-
ti dilansir dari Antara, kema-
rin(26/11).

Meski berstatus merah, ban-
dara Bandara Ngurah Rai masih 
beroprasi normal.

Kepala Bidang Hubungan Ma-
syarakat Bandara Ngurah Rai Arie 
Ahsanurrohim mengatakan, saat 
ini tetap memantau sebaran abu 
vulkanik.

Hingga saat ini sebanyak 22 pe-
nerbangan maskapai asing untuk 
rute internasional termasuk satu 
rute domestik batal terbang dari 
dan menuju Bali. (nes)

FT:FACEBOOK.COM

WASPADA: Gunung Agung mengeluarkan abu vulkanik, pagi sekitar pukul 05.50 
Wita, kemarin (26/11).

Janji 
Kembalikan 
Monas Jadi 
Alun-alun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan ingin mengembalikan 
kawasan Monumen Nasional (Monas), 
jadi alun-alun kota.

Menurut Anies, dirinya telah mengi-
zinkan kegiatan yang selama ini tidak 
boleh diselenggarakan di kawasan 
Monas.

"Yang selama ini tidak diizinkan di 
Monas hari ini kita kembalikan," ujar-
nya dalam Rapat Koordinasi Wilayah 
BPJS DKI Jakarta di Hotel Alia, Matra-
man, Jakarta, kemarin (26/11).

Anies mengatakan, Monas akan di-
jadikan alun-alun Kota Jakarta seperti 
sediakala. Ke depan, Monas akan men-
jadi tempat ajang persatuan bagi warga.

"Kita ingin Monas jadi alun-alun 
Jakarta, pelan-pelan kita lakukan," 
katanya disambut tepuk tangan riuh 
peserta rakorwil.

Ditambahkan Anies, pengembalian 
Monas menjadi alun-alun, salah satunya 
dengan cara memperbolehkan digelar-
nya atraksi budaya setiap saat. (wah)

Mendesak, Inpres 
Pengembangan Fiber Optic

JAKARTA - Kalangan asosiasi 
industri dan pengamat teknologi 
informasi mendesak pemerintah, 
memprioritaskan pengembang-
an infrastruktur internet untuk 
mewujudkan revolusi digital.

Prioritas pengembangan infra-
struktur itu mencakup fi x access 
dan mobile broadband guna 
mendukung pemerataan keter-
jangkauan internet di daerah dan 
mengakselerasi ekonomi digital.

Ketua Asosiasi Penyelenggara 
Jaringan Telekomunikasi (APJA-
TEL) Lukman Adjam berharap 
momentum Hari Internet Sedu-
nia menjadi titik tolak prioritas 
pemerintah untuk membenahi 
infrastruktur internet di Indo-
nesia.

"Peran internet makin penting. 
Sekarang dunia berubah ke arah 
digital ekonomi. Kita harus bersi-
ap bersaing dengan bangsa lain. 
Jangan sampai terlambat mem-
persiapkan, apalagi Indonesia 
akan memperoleh bonus demo-
grafi pada 2020-2030,” ujarnya 
dalam keterangannya di Jakarta.

Sebenarnya, lanjut dia, peme-
rintah sudah memiliki program 

pita lebar dalam Keppres No 96 
Tahun 2014, sebagai hasil kese-
pakatan stakeholders industri 
ICT kala itu.

"Namun, itu program saat pe-
merintahan sebelumnya, harap-
an kami itu juga menjadi prioritas 
Presiden Jokowi," ucapnya.

Menurut Lukman, dalam Kepp-
res No 96 tahun 2014, telah dica-
nangkan target pengembangan 
infrastruktur industri ICT hingga 
2019. 

Untuk infrastruktur berbasis 
mobile, pada 2019 sudah harus 
meng-cover 100 persen daerah 
perkotaan dengan kapasitas 1 
Mbps, sedangkan untuk fi x bro-
adband 71 persen menjangkau 
rumah tangga dengan kapasitas 
20 Mbps. Sementara di daerah 
pedesaan, target 2019 dalam Kep-
pres itu mobile broadband dapat 
menjangkau 100 persen dengan 
kapasitas 512 Kbps dan 49 persen 
rumah tangga pedesaan dengan 
kapasitas 10 Mbps.

Namun, pencapaian saat ini 
secara rata-rata nasional mobi-
le broadband baru 93 persen. 
(rmol)
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Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

(0266) 223298
(0266) 221745
(0266) 261349
(0266) 214643
(0266) 245983
(0266) 243376
(0266) 6325354
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. Polsek  Cisaat (0266) 222352
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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
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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
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Penulis

Karnaval Kebodohan
KEBODOHAN tentu saja 

bukan hiburan, bukan pula 
sesuatu yang patut ditert-
awakan. Namun, jika terjadi 
terus-menerus, rentetan ke-
bodohan demi kebodohan 
yang membentang di depan 
mata kita akan menjadi kar-
naval yang menghibur juga. 
Saya terpaksa menyebutnya 
begitu karena sepertinya ti-
dak ada yang bisa dilakukan 
untuk menghadapi karnaval 
tersebut, selain merasa ter-
hibur.

Itu hiburan semu sebet-
ulnya, sebuah perasaan gi-
rang yang muncul karena 
kita tidak bisa lebih sedih 
lagi. Tentu akan beda rasanya 
bila dibandingkan dengan 
perasaan terhibur yang kita 
dapatkan saat membaca Pet-
ualangan Karl May di wilayah 
Barat liar dan pelosok-pelosok 
Balkan atau dibandingkan 
dengan kegembiraan yang 
muncul saat kita menonton 
Jet Li memerankan Wong 
Fei Hung. Perasaan terhibur 
saat menyaksikan karnaval 
kebodohan adalah perasaan 
senang yang ganjil: Kita tahu 
ada yang keliru, tetapi kita 
tidak bisa apa-apa, selain 
tertawa.

Orang dengan mudah ber-
sedia memasrahkan diri dan 
kehidupan mereka kepada 
seseorang yang mendaku diri 
sebagai guru spiritual. Mer-
eka rela meninggalkan ke-
luarga, mengikuti jalan yang 
diajarkan oleh guru mereka, 
menikmati sabu yang diper-
kenalkan sebagai makanan 
malaikat atau makanan jin, 
dan ikhlas belaka ketika guru 
spiritual itu menikmati tubuh 
mereka. Saya bayangkan ke-
hidupan mereka pasti susah 
sekali dan kepala mereka 
mumet sehingga bisa dengan 
mudah menceburkan diri 
sendiri ke comberan sambil 
meyakini sedang menempuh 
jalan spiritual. Dan si guru 
spiritual tetap akan menjadi 
guru spiritual, dipercaya oleh 
para pengikutnya sebagai 
jelmaan malaikat maut atau 
titisan Nabi Sulaiman, sam-

pai kejahatannya terbongkar. 
Para pengikut setia masih 
akan bertahan membela pak 
guru spiritual sampai beber-
apa waktu, sampai akhirnya 
mereka membuktikan sendiri 
bahwa kesetiaan mereka han-
yalah tindakan yang sia-sia.

Jika Anda iseng, Anda bisa 
juga mencoba-coba menjadi 
guru spiritual. Saya yakin, 
pasti akan ada orang-orang 
yang menjadi pengikut Anda. 
Kepada mereka, Anda bisa 
memperkenalkan alang-al-
ang dan menyebutnya seb-
agai tumbuhan surga atau 
tanaman yang paling dicin-
tai Sang Pencipta. Mereka 
akan percaya dan Anda bisa 
membuat padepokan sendiri 
dengan ritual menyembah 
alang-alang.

Orang-orang yang mumet 
mudah percaya kepada apa 
saja. Ada orang yang mengaku 
bisa menggandakan uang, 
mereka percaya dan mem-
baktikan diri sebagai pengi-
kutnya. Dan Anda tak perlu 
bersekolah jauh-jauh, men-
jadikan diri Anda seorang 
doktor ilmu magnet atau ilmu 
perbintangan atau ilmu apa 
pun, untuk meyakini bahwa 
seseorang bisa mengganda-
kan uang.

Yang Anda perlukan adalah 
meyakini bahwa itu karomah 
dari Allah dan mengobarkan 
optimisme bahwa kemam-
puan menggandakan uang 
tersebut akan bermanfaat 
untuk membantu orang-
orang miskin agar mereka 
bisa mendapatkan kehidupan 
yang sejahtera dan pendidi-
kan yang layak. Anda hanya 
perlu percaya dan tidak perlu 
repot-repot memberi ala-
san pembanding, misalnya, 
bahwa Nabi Sulaiman bisa 
memindahkan istana, bisa 
bicara dengan semut-semut 
serta kawanan lalat, dan se-
bagainya. Anda tahu saya 
sedang membicarakan Taat 
Pribadi dan orang yang si-
buk membela karomahnya. 
Saya melihat video-video 
orang itu di YouTube dan 
saya senang melihat cara dia 

duduk di singgasananya. Saya 
senang pada model rambut-
nya. Juga, yang saya paling 
senang adalah namanya: 
Taat Pribadi. Sekiranya dia 
memiliki saudara kembar, 
saya yakin namanya pasti 
Taat Umum. Orang itu diper-
caya oleh para pengikutnya 
mampu menggandakan uang 
serta sekarang sedang di-
tangani polisi karena diduga 
melakukan pembunuhan 
(dan penipuan).

Lain kali, jika ada lagi orang 
yang mengaku bisa meng-
gandakan uang, seharusnya 
kita lekas melaporkannya 
kepada polisi atau polisi 
langsung bertindak dengan 
menangkap orang itu. Jika 
dia benar-benar bisa dan 
melakukannya setiap hari, 
itu berarti dia mengambil 
alih wewenang pemerin-
tah dan tindakan tersebut 
bisa mengganggu sistem 
keuangan negara. Dia akan 
membuat peredaran uang ti-
dak terkontrol, jumlah uang 
membeludak, dan nilai mata 
uang kita anjlok. Bisa-bisa 
kita harus membeli seporsi 
pecel lele dengan harga lima 
ratus ribu rupiah.

Jika ternyata dia tidak bisa, 
berarti dia penipu dan me-
miliki rencana jahat dengan 
pengakuan bisa menggan-
dakan uang. Jadi, entah dia 
benar-benar bisa menggan-
dakan uang atau tidak, saya 
pikir polisi bisa langsung 
menangkapnya.

Pada masa lalu, mungkin 
benar-benar ada orang yang 
bisa berjalan di atas permu-
kaan air, atau tetap hidup 
meski direbus berkali-kali, 
atau mampu mengubah bela-
tung menjadi butir-butir emas 
atau bulir-bulir padi. Keban-
yakan dari kita meyakini apa 
yang disebut mukjizat dengan 
landasan iman, dan itu hal 
yang tak bisa diperdebatkan. 
Kita tidak mempunyai cara 

untuk membuktikan apakah 
semua itu benar-benar terjadi 
atau sekadar karangan.

Untuk semua mukjizat di 
masa lalu, kita hanya bisa 
mengimani. Untuk segala 
bentuk mukjizat yang dita-
warkan orang hari ini, saya 
ragu. Sering kali ujung dari 
semuanya adalah penipuan. 
Saya pernah mewawancarai 
seorang dukun sakti di Ja-
karta –tepatnya orang yang 
mengaku dirinya sakti– untuk 
tabloid DeTIK (diberedel 21 
Juni 1994).

Saat itu sedang santer pem-
bicaraan umum tentang ke-
mungkinan santet masuk 
KUHP. Pak dukun yang saya 
temui mengakui memelihara 
16 jin, masing-masing dia 
tempatkan dalam kamar yang 
terpisah. Dia tunjukkan ka-
mar-kamar tersebut. Semua 
pintunya tertutup dan saya 
tidak masuk ke satu kamar 
pun. Sebab, pak dukun tidak 
mengajak saya masuk. Dia 
hanya memberi tahu bahwa 
jin-jin piaraannya berada di 
kamar-kamar itu.

Setelah wawancara panjang 
tersebut dimuat, dua halaman 
tabloid, seorang perempuan 
menelepon dan mengatakan 
ingin bicara dengan saya. Dia 
mempertanyakan kenapa 
saya mewawancarai orang itu. 
”Saya berobat ke sana, tetapi 
hingga sekarang tidak ditan-
gani,” katanya. ”Dia selalu 
bilang tarifnya seikhlasnya, 
tetapi saya harus membayar 
mahar ratusan ribu untuk 
segala keperluan, termasuk 
sesaji untuk jin-jinnya.”

Saat ini, ketika ada politikus 
tertangkap karena menerima 
sogokan seratus juta rupi-
ah, kita bisa mengatakan itu 
jumlah yang cemen. Tetapi, 
ratusan ribu pada waktu itu 
adalah jumlah besar, setara 
dengan gaji saya sebulan 
saat mulai bekerja sebagai 
wartawan. Saya menyarankan 
keberatannya itu ditulis seb-
agai surat pembaca. Dia tidak 
berani. ”Nama dan alamat 
Anda tidak akan disebutkan,” 
kata saya. ”Dia memelihara 

jin. Dia pasti tahu,” katanya.
Akhirnya, saya menulis 

sendiri surat pembaca dengan 
isi seperti yang dikeluhkan 
perempuan itu. Kemudian, 
tabloid yang memuat surat 
pembaca tersebut saya bawa 
dan saya tunjukkan kepada 
pak dukun. Dia diam, men-
coba menjelaskan, tetapi ka-
limatnya berbelit-belit. Enam 
belas jinnya tidak memberi 
tahu pak dukun bahwa saya 
sendirilah sebetulnya yang 
menulis surat pembaca itu. 
Pada masa-masa itu, satu 
kali lagi saya mewawancarai 
orang sakti di Surabaya, bers-
ama kawan saya M. Anis. Uca-
pan orang tersebut disukai 
wartawan karena dia sering 
menyampaikan hal-hal yang 
menyeramkan tentang keya-
kinannya dan praktik santet 
yang dilakukannya. Kami me-
wawancarai tukang santet itu 
di rumahnya yang megah. Dia 
menceritakan berbagai hal, 
mulai ritual yang dijalankan 
dan kedekatannya dengan 
para jenderal pada waktu itu. 
Sebelum wawancara bera-
khir, saya menanyakan, ”Anda 
bisa betulan?”

Dia tidak menjawab secara 
langsung, tetapi mencerita-
kan bagaimana selama ini 
dirinya melakukan santet 
dan apa medium yang di-
gunakan. ”Pertanyaan saya, 
Anda bisa betulan?” tanya 
saya. Akhirnya dia mengge-
leng. ”Orang-orang mudah 
dikelabui,” katanya. ”Semakin 
tidak masuk akal yang saya 
sampaikan, mereka semakin 
percaya bahwa saya sakti.”

Saya percaya pada ucapan-
nya. Orang-orang mudah 
dikelabui. Seperti yang lain-
lain, orang itu juga akhirnya 
terbongkar. Namun, saya ti-
dak pernah khawatir bahwa 
karnaval yang menghibur 
ini akan berakhir. Tidak 
akan pernah berakhir. Kelak 
akan ada lagi orang yang 
mengaku sebagai dukun 
sakti, atau guru spiritual, 
atau nabi. Dan selalu ada 
orang-orang yang bersedia 
menjadi pengikut. (*)

Bersihkan Pungli 
Di Pelabuhanratu

A S S A L A M U L A I KU M , 
mimbar publik Radar Suka-
bumi, adanya tentang kelu-
han pungutan liat (pungli) 
yang terjadi di tempat GOR 
Pelabuhanratu atau di tem-

pat wisata Pelabuhanratu 
membuat pengunjung lokal 
maupun luar daerah risih. 
Salah satunya saya, kenapa. 
selain di pantai dan ditempat-
tempat kantong Palkir saat ini 

masih aja yang suka pungli. 
Alasanya aneh-aneh mulai 
untuk kebersihan lah, ke-
amanan lah, tapi kenyataanya 
pantai tidak bersih, kema-
manan ya tidak ada. Kalau 

masalah keamanan kan ada 
polisi masa harus dipungli 
lagi, ini utama kalau dibiarkan 
harapan Sukabumi jadi tem-
pat wisata jadi tidak ramah 
jika pungli masih dibiarkan, 

tolong tindak pak, biar Ka-
bupaten Sukabumi menjadi 
tempat wisata yang nyaman, 
terima kasih

085861080760

Pemuda Ayo Hijrah
BANYAKNYA kenakalan 

remaja hingga menimbul-
kan kriminalitas membuat 
saya selaku masyarakat miris 
dengan tindakan anak muda 
saat ini, dari itu saya men-

gajak kepada pemuda dan 
pemudi untuk sadar mau 
kemana dan untuk hidup ini. 
Jangan jadikan pergaulan 
sebagai corong dalam hidup, 
bergaul boleh tapi jangan 

sampai terbawa arus krimi-
nalitas dan kenakalan yang 
meresahkan. 

Sayangi orang tuamu yang 
membesarkan dengan ker-
ingat ketulusan. Maka untuk 

apa lagi segera sadar dan 
kembali ke aturan agama 
masing-masing, sayangi tu-
buhmu dan sayangi sauda-
ra seimanmu, ayo bangkit 
pemuda Sukabumi. 

Ayo hijrah sekarang juga 
ke hidup yang lebih baik. 
Terima kasih

085723123233



 Di rumahnya dia tinggal ber-
sama istrinya, Nur Ngatiyah (38). 
Aktivitas dia sebagai guru sangat 
terlihat dari kalender dan be-
berapa stiker kegiatan sekolah 
yang tertempel di tembok. Sele-
bihnya, di rumahnya lebih ban-
yak terdapat tumpukan kerupuk 
berbagai ukuran.  Menjadi guru 
dan menjual kerupuk memang 
tidak bisa dilepaskan dari keg-
iatan sehari-hari ayah dari Nuril 
Ansor, 15, dan M. Shilfan Abdi 
Rofa, 7 ini. Kepada Jawa Pos, 
Kholil menyebut aktivitas yang 
dia lakoni sebagai bentuk usaha 
mencukup kebutuhan hidup. 

Baginya, menjadi guru bukan un-
tuk bekerja tapi berjuang dalam 
mencerdaskan generasi muda. 
”Usaha inti saya kerupuk. Di 
sekolah bukan kerja, di sana kita 
berjuang untuk pendidikan anak-
anak,” terangnya.

 Jadwal mengajarnya pun cu-
kup padat dan berpindah-pin-
dah. Dalam seminggu, dia harus 
memenuhi waktunya mengajar 
agama di SMP Karya Dharma/
Kosgoro Puwoharjo setiap Se-
lasa dan Sabtu. Di luar jam itu, 
dia harus membagikan ilmunya 
kepada santri untuk belajar kitab 
Kifayatul Awam, dan setiap hari 
Rabu mulai pukul 09.00 hingga 
10.30 di Pesantren Darul Falah.

 Setiap sore mulai pukul 15.00 
dia harus mendampingi anak-
anak belajar mengaji di TPQ Al 
Badar yang berlokasi tidak jauh 
dari rumahnya. Aktivitas itu di-
lanjutkan mengajar Diniyah di 
masjid Besar Baiturrrohim Pur-
woharjo Minggu malam, Senin 
malam, dan Selasa malam. Dalam 
sehari, aktivitas yang dia lakukan 
diawali dengan berjualan keru-
puk di Pasar Purwoharjo.

 Aktivitas jualan di pasar itu dia 
batasi hingga waktu persiapan 
mengajar. ”Kalau ada jam men-
gajar, pukul 06.30 harus sudah 
pulang jualan,” terangnya.

Jualan kerupuk biasanya dia lan-
jutkan menjelang magrib selepas 

pulang dari kegiatan TPQ.
 Kholil biasanya mengirimkan 

kerupuk-kerupuk di sejumlah 
warung makanan di sekitar Pasar 
Purwoharjo. ”Nanti kalau sudah 
menjelang magrib, kirim krupuk 
ke yang dekat-dekat,” katanya.

 Hasil yang dia dapat dari berjua-
lan kerupuk sudah sangat cukup. 
Dari hasil usahanya ini, sedikit 
banyak Kholil menyisihkan un-
tuk membantu anak-anak yang 
mengalami masalah dalam men-
empuh sekolah. ”Alhamdulillah, 
bisa untuk menunjang aktivitas 
saya di sekolah, saya juga sudah 
berani mendaftar haji,” terangnya.

 Kesibukan Kholil dalam mem-
bagi waktu antara jualan kerupuk 

dan kegiatan mengajar tidak bisa 
dilepaskan dari dukungan keluar-
ga. ”Istri saya paling mendukung. 
Saya di TPQ juga bersama dia. Jika 
tidak ada dukungan tentu saya 
sudah berhenti,” jelasnya.

 Ke depan, dia berobsesi memiliki 
kesibukan yang bisa menampung 
dan mendukung kegiatan anak 
yatim piatu yang ada di daerahnya. 
Hal ini tidak lepas dari dorongan 
dari sejumlah tokoh yang selama 
ini mendukung aktivitasnya. ”Saya 
dulu didorong sama dermawan 
(anggota DPR) untuk mengelola 
panti anak yatim. Saya bilang asal 
ada yang di depan, saya siap,” 
tegasnya.  Totalitas dalam mema-
jukan dunia pendidikan saat ini 

merupakan bentuk hormat dan 
taatnya kepada guru. Sejak belajar 
di Pesantren Darul Falah, Desa 
Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, 
Kholil selalu berusaha mematuhi 
arahan dari gurunya.  Bahkan, 
selepas dari pesantren pada 2001, 
dia juga harus kembali saat diminta 
gurunya pulang untuk membantu 
mengajar. ”Saya begini ini juga 
karena bentuk manut kepada guru 
saya,” ujarnya.  Di mata tetanggan-
ya, perjuangan Kholil dalam dunia 
pendidikan cukup diakui. ”Beliau 
(Kholil, Red) seorang pekerja keras. 
Saya dulu yang mengajari mengaji 
ya beliau,” ucap Awang Nuryadin, 
21, tetangga yang juga mantan 
murid Kholil. (sli/aif/c1)
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TARIF IKLAN 
Iklan Baris : Rp. 15.000,-(30 huruf/1kali  penayangan)
Halaman 1 FC : Rp. 61.000,-/mmk
Halaman 1 BW : Rp. 43.000,-/mmk
Halaman Dalam FC : Rp. 50.000,-/mmk
Halaman Dalam BW : Rp. 36.000,-/mmk
Advetorial FC : Rp. 36.000,-/mmk
Advetorial BW : Rp. 33.000,-/mmk
Spot 2 Warna : Rp. 31.000,-/mmk
Iklan Sosial : Rp. 16.000,-/mmk
* Harga iklan belum termasuk Ppn 10%
DEADLINE IKLAN : 2 Hari Sebelum Penayangan
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Ngajar Baginya Bukan Kerja, Kerja ya Jualan Kerupuk

Raih Penghargaan di MAMA 2017

Paslon Perseorangan Dipredisi Nihil

Terjadi 530 Bencana, Kerugian Rp38 M

Dentuman Gunung Agung
 Bikin ‘Ngeri

Ini Cara Jokowi Balas Sambutan Warga
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diselenggarakan di Ho Chi Minh, 
Vietnam, Sabtu (25/11) waktu 
setempat.

 Dalam ajang tersebut, wanita 
31 tahun itu sukses meraih gelar 
Best Asian Artist Indonesia. Hadir 
di lokasi, Agnez Mo menerima 
langsung penghargaan tersebut. 
Dia memakai busana oranye terli-
hat naik panggung dan mendapat 

tepuk tangan dari publik yang 
hadir di Ho Chi Minh, Vietnam. 
“Terima kasih pada Tuhan dan 
penolongku. Terima kasih untuk 
tim dan terima kasih pada para 
penggemar yang telah mendu-
kungku,” kata Agnez Mo.

 Selain menerima piala, Agnez 
Mo juga ambil bagian dalam 
malam puncak MAMA 2017. Dia 
berkesempatan tampil menyanyi 
dan membawakan sejumlah 

lagunya hits seperti Coke Bottle, 
dan dua lagu barunya, Long As I 
Get Paid, serta Damn I Love You.

 Atas prestasi di MAMA 2017, 
media sosial Agnez Mo dibanjiri 
ucapan selamat dari rekan serta 
penggemar. Pelantun Tak Ada 
Logika ini pun kembali mengu-
capkan terima kasih atas gelar 
tersebut. “Thank you for this 
award @mnet_mama,” ungkap-
nya. (ded/JPC)
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 “Iya sampai saat ini belum ada 
yang datang menyerahkan syarat 
dukungan. Waktu tersisa ting-
gal tiga hari lagi,” ujar Anggota 
Komisioner KPU Kota Sukabumi, 
Agung Dugaswara saat dihubungi 
koran ini, kemarin.

 Agung pun memprediksikan, 
Paslon Walikota dan Wakil Wa-
likota di Pilwalkot 2018 nampak-
nya tidak akan ada. Lantaran, 
sebelum menyerahkan syarat 
dukungan tersebut, semestinya 
ada yang berkoordinasi terlebih 
dahulu mengenai pencalonkan 
lewat perseorangan. “Ada form 
yang harus diambil sebelumnya 

di KPU untuk mengisi syarat du-
kungan itu. Saat sosialisasi pun, 
hanya ada seorang tim dari paslon 
yang berencana mendaftarakan 
yakni pak Herman Gurnawijaya 
dan pak Kolonel Arm Lulu. Tapi 
lihat dipemberitaan media massa, 
kayanya tidak akan jadi daftar,” 
jelasnya. Meskipun demikian, 
KPU tetap membuka penyerahan 
syarat dukungan bakal Paslon 
Walikot dan Wakil walikota Suka-
bumi jalur perseorangan sesuai 
dengan tahapan KPU. Peny-
erahan syarat dukungan batas 
waktunya lima hari dimulai dari 
25 sampai 29 November 2017. 
“Ya kita tetap tunggu dan meny-
iapkan personil,” katanya. Dalam 

penyerahan syarat dukungan 
itu, kata Agung, harus satu paket 
pasangan. Artinya, mereka tidak 
bisa mencalonkan sendiran. 
Berkas dukungan itu harus dalam 
format 1-KWK perseorangan 
dengan dilampiri rekapitulasi 
jumlah dukungan dalam format 
B2-KWK berdasarkan alamat, 
jenis kelamin, serta tanda tangan 
dari pendukung.

 “Jadi dalam surat dukungan itu 
sudah satu paket, calon Walikota 
dan Wakil Walikota. Tidak bisa 
hanya calon Walikota saja atau 
wakil Walikota saja. Surat du-
kungan juga bisa dikolektifkan, 
namun dibagi berdasarkan per 
kelurahan,” jelasnya. (bal)
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 Sementara itu, Ibu Negara 
Iriana yang duduk di samping 
sang suami di kereta kencana 
melambaikan tangan sambil 
melempar senyum kepada ma-
syarakat Kota Medan. Kirab yang 
dikawal motor gede itu berjalan 
sangat pelan dari Gedung MICC. 
Di deretan pertama, ada kedua 
mempelai Bobby dan Kahiyang. 
Di urutan kedua ada Jokowi dan 
Iriana beserta Kaesang Pangarep, 
beserta putra sulung mereka. 
Dibelakangnya kereta kencana 
dinaiki Ibunda Bobby Ade Hani-
fah Siregar bersama Doli Sinomba 
Siregar, Paman Bobby.

 Selanjutnya, ada Gibran Raka 
Buming beserta keluarganya. 
Seterusnya, rombongan keluarga 
Bobby, beberapa artis dan pejabat 
juga masuk  dalam kirab.

Setibanya dI Kompleks Bukit 
Hijau Regency (BHR), rombon-

gan disambut ratusan siswa-
siswi SD yang berpakaian adat. 
Tak hanya itu di beberapa titik 
berbeda,  rombongan kirab juga 
disambut sejumlah kesenian khas 
Sumatera, seperti Tari Piring khas 
Sumatera Barat dan Tari Sigale-
gale khas Tapanuli, serta Suara 
gondrang dari pengiring musik 
Sigalegale.

 Sambutan meriah ini mendapat 
respon positif dari tetamu yang 
hadir. Bahkan Menteri Pendidi-
kan Muhajir Eff endi yang lang-
sung menyalami ratusan siswa 
yang berbaris sampai ke tenda 
resepsi. “Saya senang sekali me-
lihat anak-anak ini. Resepsi ini 
luar biasa. Betul-betul menggam-
barkan kebudayaan Indonesia,” 
tandasnya.

 Muhadjir menegaskan, acara 
pernikahan ini menjadi perha-
tian dunia. “Seluruh dunia juga 
memusatkan perhatiannya di 
Medan dengan adanya even bu-

daya ini. Jadi sebenarnya ini unik 
dan sangat bagus,” ucap Muhadjir 
Eff endy, di sela-sela menyalami 
para siswa SD yang berbaris 
menyambut rombongan kirab. 
Menurut Muhadjir, Indonesia 
punya keanekaragaman budaya 
yang sangat luar biasa. Budaya 
tersebut dapat dimanfaatkan un-
tuk pembangunan bangsa.

 “Ini menjadi bagian dari pen-
didikan karakter. Salah satu 
motonya untuk mengaktualisa-
sikan berbagai macam kearifan 
lokal, kecerdasan lokal yang men-
jadi modal kita,” paparnya.

 “Artinya nantikan banyak 
program budaya di sekolah, ini 
contoh konkrit bagaimana kita 
mngkapitalisasi budaya,” tandas 
Muhadjir Eff endy. Tak hanya di-
hadiri oleh Menteri Kabinet Kerja, 
resepsi ngunduh mantu Bobby 
Nasution dengan Kahiyang Ayu 
juga dihadiri oleh konsulat negara 
tetangga. (bew/JPC)
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Dari total tersebut, jumlah ter-
besar di dominasi bencana long-
sor. Dengan jumlah mencapai 
244 peristiwa. Disusul dengan 
kebakaran dengan jumlah 107 
kasus, diikuti oleh bencana angin 
kencang dan lainnya.  Selain itu, 
dari total keseluruhan bencana, 
Kecamatan Curugkembar men-
dominasi dengan angka taksiran 
kerugian terbesar akibat 15 ben-
cana yang menimpa yang menca-
pai Rp 4 miliar.

  Koordinator Pusdalops BPBD 
Kabupaten Sukabumi, Yana Sury-
ana mengatakan, bencana yang 
menimpa Kabupaten Sukabumi 

terdiri dari longsor, banjir, perger-
akan tanah, angin kencang, keba-
karan, gempa bumi, tenggelam dan 
lainnya. “Selain longsor, bencana 
yang cukup tinggi yakni kebakaran 
dengan jumlah 107 kasus, angin 
kencang 67 kasus, banjir 36 ka-
sus, pergerakan tanah 21 kasus, 2 
gempa bumi, 1 tenggelam dan 59 
bencana lainnya,” jelasnya kepada 
Radar Sukabumi. Yana menerang-
kan, jumlah warga yang terkena 
dampak bencana sebanyak 765 ke-
pala keluarga (KK) yang terdiri atas 
2.428 jiwa. “Fasiltas yang rusak be-
rat didominasi oleh saluran air dan 
jembatan, sedangkan bangunan 
lainnya rusak ringan,” lanjutnya.

 Yana pun menghimbau, agar 

masyarakat tetap siap siaga. Se-
bab, tidak menutup kemungkinan 
bahaya bencana terjadi kapan saja 
dan dimana saja. “Warga harus 
tetap waspada, jaga lingkungan 
sekitar,” tambah Yana.

  Sementara itu, Sekretaris Taruna 
Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten 
Sukabumi, Yudi Rahman meminta 
kepada masyarakat agar tetap me-
ningkatkan kewaspadaan. Karena, 
hingga kini curah hujan masih 
tinggi dan angin kencang masih 
kerap terjadi. 

 “Tingkatkan kewaspadaan, 
jika hujan yang intensitasnya 
tinggi. Terutama bagi warga yang 
berdekatan dengan kali atupun 
wilayah yang rawan longsor,” 
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Disusul kemudian pukul 05.45 
Wita ketinggian mencapai 3.000 
meter. PVMB terus menerus mel-
aporkan perkembangan erupsi 
kepada Posko BNPB dan kepada 
masyarakat.

 Erupsi kemudian kembali 
terjadi pada pukul 06:20 Wita 
dengan ketinggian erupsi men-
capai 3.000 meter hingga 4.000 
meter dari puncak mengarah 
ke tenggara dengan kecepatan 
18 km per jam. Dentuman keras 
juga terjadi pada Pukul 20.00-
21.00 Wita. Bahkan, suara den-
tuman terdengar sampai ke pos 
pantau di Desa Rendang yang 
letaknya 12 Km dari puncak 
kawah.

 Kasubid Mitigasi Pusat Vul-
kanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (PVMBG), I Gede Su-
antika mengatakan,  dentu-
man ini terekam seismograf. 
Diperkirakan hal ini terjadi 
akibat semburan abu vulkanik. 
“Terekam dua kali ada suara 
dentuman, spektrum gelom-
bang 20 Hertz. Kemungkinan 
saat abu keluar dalam volume 
besar, tapi lubangnya masih 
terlalu sempit,” kata Suantika.

 Ia mengatakan, jika ada abu 
vulkanik dalam jumlah besar 
keluar, maka akan terjadi den-
tuman akibat bersinggungan 
dengan batuan. Abu vulkanik 
mengepul bersama pergerakan 
magma. Namun, dia belum 
memastikan apakah dentu-
man keras ini merupakan fase 
menuju letusan besar setelah 
letusan pembuka.

 Menurut catatan PVMBG se-
bagaimana tahun 1963, letusan 
Gunung Agung diawali letusan 
pembukan sebagaimana yang 
terjadi saat ini. “Apakah ini ge-
jala menuju letusan besar, kita 
liat besok ya sampai sebulan ke 
depan ya,” kata Suantika.

 Sementara itu, ratusan pen-
gungsi asal Desa Dukuh, Keca-
matan Kubu mulai berdatan-
gan ke Kabupaten Buleleng. 
Sementara ada 460 orang warga 
yang mengungsi ke Desa Tembok, 
Kecamatan Tejakula. Warga itu 
berasal dari Dusun Dukuh dan 
Dusun Candigeha. Mereka sudah 
bersiap mengungsi sejak Sabtu 
(25/11/2017) malam, setelah ter-
jadi erupsi freatik kedua.

 Semula mereka mengungsi 
di proyek Galian C Bumi Pa-
sir Pertiwi, yang berjarak 12 ki-

lometer dari kaldera. Minggu 
(26/11/2017) pagi, mereka lang-
sung diungsikan ke Buleleng oleh 
petugas kepolisian.

 Salah seorang pengungsi Made 
Sutha mengungkapkan, asap 
sudah membubung dari kawah 
sejak Sabtu sore. Pada malam hari 
terlihat pijar api dari kawah. Pagi 
tadi warga pun melihat bubungan 
asap yang cukup tinggi. Warnanya 
hitam pekat. Sehingga warga 
bergegas mengungsi. “Asapnya 
sudah hitam. Makanya kami 
mengungsi. Pak kadus juga men-
garahkan pengungsi,” ucap Made 
Sutha.

 Kepala Dusun Dukuh, I Wayan 
Suarthama mengatakan, warga 
diungsikan untuk mengantisipasi 
hal yang tak diinginkan. Apalagi 
api sudah terlihat dari dalam 
kawah. “Pokoknya kami ungsikan 
dulu. Selamatkan jiwanya dulu. 
Nanti kalau sudah agak aman, 
baru kami pikirkan masalah 
harta benda dan ternak,” kata 
Suarthama.

 Ia memastikan seluruh warg-
anya sudah ikut mengungsi. 
Rencananya warga dari Dukuh 
akan mengungsi secara bertahap 
ke Desa Tembok hari ini. (rb/eps/
mus/mus/JPR/net)
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ICW Prediksi Hakim Kusno 
Menangkan Novanto

JAKARTA - AKomisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) bakal 
menghadapi sidang prapera-
dilan yang diajukan tersangka 
korupsi e-KTP Setya Novanto 
pada Kamis, 30 November 
2017. Adapun hakim tung-
gal yang ditunjuk Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan bernama 
Kusno.

 Track record Hakim Kusno 
kini menjadi atensi sejum-
lah pihak. Indonesia Corrup-
tion Watch (ICW) mendapat 
t e m u a n  s e m e n t a ra  y a n g 
menunjukkan bahwa komit-
men antikorupsi Kusno dira-
gukan.

 “Muncul kekhawatiran Setya 
Novanto akan menang lagi 
dalam praperadilan jilid II,” 
ujar Koordinator Divisi Moni-
toring Hukum dan Peradilan 
Indonesia Corruption Watch 
(ICW), Emerson Yuntho ke-
pada JawaPos.com, Minggu 
(26/11).

 Bagaimana tidak, tercatat 
saat menjabat sebagai Hakim di 
Pengadilan Pontianak, Kusno 

pernah empat kali menjatuh-
kan vonis bebas dalam kasus 
korupsi. “Hakim Kusno tercatat 
pernah membebaskan empat 
terdakwa kasus korupsi,” tegas 
Emerson.

 Adapun keempat orang 
tersebut diantaranya, Dana 
Suparta dalam perkara ko-
rupsi Program Pembangunan 
Infrastruktur Pedesaan di Kab 
Kapuas Hulu tahun Anggaran 
2013. Kusno memvonis bebas 
pada 8 Desember 2015.

 Lalu, Muksin Syech M Zein, 
terdakwa perkara korupsi 
Program Pembangunan In-
frastruktur Pedesaan di Ka-
bupaten Kapuas Hulu tahun 
Anggaran 2013 yang divonis 
bebas pada 8 Desember 2015.

 Ada pula Riyu di perkara 
korupsi Program Pembangu-
nan Infrastruktur Pedesaan di 
Kabupaten Kapuas Hulu tahun 
Anggaran 2013 yang divonis 
benas pada hari yang sama.

 Terakhir, vonis bebas kepada 
Suhadi Abdullani di perkara 
korupsi jual beli tanah untuk 

pembangunan terminal antar 
negara di belakang Terminal 
Induk Singkawang pada 22 
Februari 2017.

 Tak hanya vonis bebas, Kusno 
juga menjatuhkan vonis ringan 
1 tahun penjara kepada terda-
kwa, Zulfadhli yang notabene 
anggota DPR RI, dalam perkara 
korupsi dana bantuan sosial 
Provinsi Kalimantan Barat ta-
hun anggaran 2006-2008 yang 
diduga merugikan keuangan 
Negara hingga Rp 15 miliar. 
“Berdasarkan data KPK, Kusno 
juga tercatat baru 1 kali mel-
aporkan harta kekayaannya 
tahun 2011,” pungkas Emerson.

 Sekedar informasi, sebelum-
nya Novanto memenangkan 
gugatan penetapan tersang-
kanya oleh KPK di PN Jaksel 
pada Jumat (29/9). Dalam 
putusannya, Hakim PN Jaksel 
Cepi Iskandar memutus bahwa 
penetapan tersangka Novanto 
oleh KPK tidak sah. Menurut 
hakim, KPK harus menghenti-
kan penyidikan kasus Novanto. 
(dna/JPC)

Ratusan Jamaah Tewas di Masjid, 
MUI: Sangat Biadab!

MESIR - Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) mengecam keras 
tindakan brutal kelompok militan 
di sebuah Masjid kawasan Rawda, 
Sinai Utara, Mesir. MUI mengutuk 
serangan yang menimbulkan ko-
rban tewas berjumlah 235 orang 
serta 109 orang luka itu.

 “Peristiwa tersebut merupakan 
tragedi kemanusiaan yang sangat 
memilukan dan menjadi catatan 
hitam dalam sejarah perjalanan 
hidup manusia,” kata Wakil Ketua 
Umum MUI?, Zainut Tauhid di 
Jakarta.

 Zainut menegaskan, ajaran 
Islam tidak membenarkan tinda-
kan kekerasan. Apalagi sampai 
melakukan pembantaian kepada 
orang yang sedang melaksanakan 
ibadah di dalam masjid.

 Dalam peperangan, kata Zainut, 
Islam mengajarkan untuk tidak 
boleh membunuh perempuan, 
orang tua, anak-anak, para rahib, 
merusak bumi, memutilasi mayat 

dan lainnya. “Karenanya, tinda-
kan tersebut adalah perbuatan 
yang sangat biadab dan jauh 
dari nilai-nilai ajaran agama,” 
ungkap Zainut. Dia menegas-
kan bahwa sangat menyedihkan 
jika ada sekelompok orang yang 
mengatasnamakan agama yang 
melakukan tindakan brutal dan 
sadis. Kata dia, sejatinya hal 
tersebut justru menodai kesucian 
ajaran agama Islam. Perihal ini, 
MUI meminta kepada Pemerin-
tah Indonesia agar memelopori 
diselenggarakannya pertemuan 

negara-negara Islam, untuk mela-
wan ancaman terorisme dan ke-
kerasan yang mengatasnamakan 
agama. “Karena hal tersebut 
merupakan ancaman bagi perda-
maian dunia,” tandasnya.

 Hingga kini, belum ada kelom-
pok yang mengklaim bertang-
gungjawab pada serangan itu. 
Namun, dugaan sementara men-
garah kepada kelompok Wilayah 
Al Sinai (Militan Sinai), yang 
merupakan salah satu kelompok 
yang terafilisiasi dengan ISIS.
(cr5/JPC)

Sejumlah warga 
Mesir mencari sanak 
saudaranya yang 
menjadi korban 
serangan brutal 
kelompok militan 
di Masjid kawasan 
Rwada, Mesir.a



PEMBANGUNAN kesehat-
an adalah bagian dari pem-
bangunan nasional yang 
bertujuan untuk    mening-
katkan kesadaran, kemau-
an dan kemampuan hidup 
sehat bagi setiap orang agar 
terwujud derajat kesehatan 
masyarakat setingi-tinggi-
nya. 

Pembangunan kesehatan 
terebut merupakan upaya 
potensi masyarakat Indo-
nesia sebagai pelaku pem-
bangunan kesehatan dalam 
menjaga, memelihara, dan 
meningkatkan kesehatan-
nya serta berperan aktif 
dalam mewujudkan kese-
hatan di masyarakat. Salah 
satu bagian dari masyara-
kat adalah remaja, dimana 
kader remaja yang telah 
memiliki pengetahuan se-
jak dini tentang pentingnya 
pembangunan kesehatan 
dan dapat menjadi contoh 
yang baik di masyarakatnya. 

Melalui gerakan pramuka 
dalam sub Saka Bakti Husa-
da (SBH) dapat mewujud-
kan kader pembangunan 
di bidang kesehatan yang 
dapat membantu melemba-
gakan norma hidup sehat di 
masyarakat. Dalam kegiatan 

program PTM 
melalui Saka 
Bakti Husada 
(SBH) merupa-
kan salah satu 
strategi yang 
e f i s i e n  d a n 
efektif  untuk 
pemberdayaan 
dan peningkat-
an peran ser-
ta masyarakat 
dalam pengen-
dalian Penyakit 
Tidak Menular 
(PTM).

Penyakit Ti-
dak Menular 
(P TM) dapat 
dicegah dengan 
mengendalikan faktor risi-
konya, yaitu merokok, diet 
yang tidak sehat, kurang 
aktifi tas fi sik dan konsum-
si minuman beralkohol. 
Pengendalian faktor risiko 
PTM merupakan upaya un-
tuk mencegah agar tidak 
terjadi faktor risiko bagi yang 
belum memiliki faktor risiko, 
mengembalikan kondisi 
faktor risiko PTM menjadi 
normal kembali dan atau 
mencegah terjadinya PTM.

Saka Bakti Husada diberi-
kan fasilitas dan bimbingan 

untuk ikut berpar-
tisipasi dalam pe-
ngendalian faktor 
risiko PTM yang 
sudah dibekali pe-
ngetahuan dan ke-
terampilan untuk 
melakukan deteksi 
dini, monitoring 
faktor risiko PTM 
serta tindak lan-
jutnya kegiatan ini 
dengan adanya Pos 
Pembinaan Ter-
padu (Posbindu) 
PTM di Sekolah. 

Posbindu PTM 
merupakan wujud 
peran serta Saka 
Bakti Husada da-

lam melakukan kegiatan 
deteksi dini dan monitoring 
faktor risiko PTM serta tin-
dak lanjutnya yang dilak-
sanakan secara terpadu, 
rutin, dan periodik. Kegiatan 
Posbindu PTM diharapkan 
dapat meningkatkan sikap 
mawas diri Siswa terhadap 
faktor risiko PTM sehingga 
peningkatan kasus PTM 
dapat dicegah. Sikap mawas 
diri ini ditunjukan dengan 
adanya perubahan perilaku 
masyarakat sekolah yang le-
bih sehat dan pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehat-
an tidak hanya pada saat 
sakit, melainkan juga pada 
keadaan sehat.

Tidak hanya itu, Posbindu 
PTM merupakan peran serta 
masyarakat dalam kegiatan 
deteksi dini, pemantauan 
dan tindak lanjut faktor ri-
siko PTM secara mandiri 
dan berkesinambungan. 
Kegiatan ini dikembangkan 
sebagai bentuk kewaspada-
an dini masyarakat dalam 
mengendalikan faktor risiko 
PTM karena pada umum-
nya faktor risiko PTM tidak 
bergejala dan seringkali 
masyarakat datang ke fasi-
litas pelayanan kesehatan 
dalam keadaan komplikasi. 
Sasaran utama Posbindu 
PTM yang dilakukan untuk 
pengendalian faktor risiko 
PTM, yaitu masyarakat se-
hat, masyarakat berisiko dan 
masyarakat dengan PTM 
berusia mulai dari 15 tahun 
ke atas.

Pengendalian faktor ri-
siko PTM yang dilakukan 
meliputi masalah konsum-
si rokok, alkohol, kurang 
makan sayur-buah, potensi 
terjadinya cedera dan keke-
rasan dalam rumah tangga, 

aktivitas fi sik, Indeks Massa 
Tubuh (IMT), analisa lemak 
tubuh dan tekanan darah, 
sedangkan peman-tauan 
lengkap yaitu meliputi pe-
meriksaan kadar gula darah, 
kolesterol darah, pemerik-
saan uji fungsi paru seder-
hana, pemeriksaan kadar 
alko¬hol pernafasan, dan 
tes amfetamin urin. Tindak 
lanjutnya berupa pembina-
an secara terpadu dengan 
peningkatan pengetahuan 
dan kemampuan masyara-
kat tentang cara mencegah 
dan mengendalikan faktor 
risiko PTM, yang dilakukan 
melalui penyuluhan/ dialog 
interaktif secara massal dan 
atau konseling faktor risiko 
secara terintegrasi pada in-
dividu dengan faktor risiko, 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat termasuk rujuk-
an terstruktur.

Dengan Posbindu PTM 
diperkenalkan kata CERDIK 
yang merupakan jargon 
berisikan implementasi pe-
rilaku sehat untuk pengen-
dalian fakto risiko PTM. Kata 
CERDIK itu sendiri terdiri 
dari beberapa huruf awal 
yang dirangkaikan menjadi 
kalimat perilaku sehat untuk 

mencegah terjadinya penya-
kit tidak menular, yaitu Cek 
Kondisi Kesehatan secara 
Berkala, Enyahkan asap ro-
kok, Rajin berolahraga, Diet 
yang sehat dengan kalori 
berimbang, Istirahat yang 
cukup, Kendalikan stres.

Perilaku CERDIK ini men-
jadi aktifi tas rutin yang dila-
kukan masyarakat melalui 
Posbindu PTM. Implemen-
tasi Perilaku CERDIK tidak 
hanya terbatas pada saat 
pelaksanaan Posbindu PTM 
sedang berlangsung, namun 
dapat disosialisasikan mem-
bumi lebih jauh ke berbagai 
tatanan dengan menggu-
nakan media/metode yang 
ada. Melalui perilaku CER-
DIK, diharapkan masyarakat 
lebih termotivasi minatnya 
untuk dapat mengendalikan 
faktor risiko PTM secara 
mandiri sehingga kejadian 
PTM dapat dicegah pening-
katannya.

Dalam penyelenggaraan-
nya, Posbindu PTM diinte-
grasikan ke dalam kegiatan 
masyarakat yang sudah aktif 
berjalan baik, antara lain ke-
giatan-kegiatan di sekolah, 
di tempat kerja, maupun di 
lingkungan tempat tinggal 

di desa/kelurahan. Saat ini, 
sudah terselenggara 7.225 
Posbindu PTM dari 3.314 
pada tahun 2010 di seluruh 
Indonesia. Di era Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) 
nanti, Posbindu PTM meru-
pakan upaya kesehatan yang 
strategis dalam mencegah 
meningkatnya PTM, karena 
PTM merupakan salah satu 
penyakit katastropik.

 Dengan terlaksana-
nya “Gebyar Pengembang-
an Program PTM Melalui 
Saka Bakti Husada dengan 
terlaksananya deteksi dini 
faktor risiko PTM di kegiatan 
Saka Bakti Husada, terlak-
sananya monitoring faktor 
risiko PTM di kegiatan Saka 
Bakti Husada, dan adanya 
tindak lanjut dini di kegiatan 
Saka Bakti Husada dengan 
Posbindu PTM di Sekolah. 
Dengan kegiatan ini diha-
rapkan anggota SBH bisa 
membantu dalam menyuk-
seskan Program Kesehatan, 
khususnya program PTM 
dalam upaya mewujudkan 
masyarakat Kabupaten Su-
kabumi yang sehat, terbebas 
dari berbagai penyakit yang 
bisa membahayakan kese-
hatan tubuh. (*)
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Pengembangan PTM Melalui Saka Bhakti Husada

550 Pelajar Ikuti Sosialisasi PTM
SUKABUMI--Sebanyak 

550 pelajar dari perwakil-
an sekolah se Kabuoaten 
Sukabumi mengikuti sosi-
alisasi Penyakit Tidak Me-
nular (PTM). Kegiatan yang 
berlangsung di Aula SMAN 1 
Sagaranten itu berlangaung 
meriah,  belum lama ini. 

 Kepala Dinas Kesehat-
an Kabupaten Sukabu-
mi, H. Didi Supardi, SKM, 
MM menyebutkan, gebyar 
pengembangan program 
PTM melalui Saka Bhakti 
Husada tersebut bertuju-
an mendeteksi dini faktor 
risiko PTM. Kedua, terlak-

sananya monitoring faktor 
risiko PTM dan terlaksa-
nanya tindak lanjut dini di 
kegiatan Saka Bakti Husada 
dengan Posbindu PTM di 
Sekolah. "Dengan dilak-
sanakannya kegiatan ini, 
mudah-mudahan menam-
bang pengetahuan bagi 

pelajar. Sehingga mereka 
bisa mendeteksi dini faktor 
resikonya," imbuh Didi.  

 Menurutnya, PTM ini 
merupakan penyakit yang 
tak akan mampu ditularkan 
kepada orang lain. Pada 
umumnya, penyebab dari 
penyakit yang tidak menu-

lar adalah faktor genetik 
serta efek dari pola hidup 
yang kurang seimbang dan 
kurang sehat.

 Justru penyakit-penyakit 
yang sebetulnya tidaklah 
menular merupakan pe-
nyebab kematian paling 
banyak. Penyakit yang ti-

daklah menular mungkin 
akan dianggap sebagai pe-
nyakit yang tak berbahaya 
ketimbang penyakit yang 
menular. "Jngan sampai 
salah persepsi ,  karena 
pembunuh manusia pa-
ling utama justru adalah 
penyakit-penyakit yang tak 

menular.  
 Seperti, sariawan, diabe-

tes, osteoporosis, hiperten-
si, rematik, sindrom iritasi 
usus, asma dan banyak 
yang lainnya. "Meskipun 
tak menular, justru harus 
diwaspadai sejak dini," 
tukasnya. (ryl)

Mengenali 5 Warna Bibir Wanita dari Sisi Kesehatan
SETIAP warna memberi 

makna. Warna-warna yang 
terbentuk memiliki penanda. 
Tidak hanya memberi sinyal 
secara estetika tapi juga dari 
sisi kesehatan.

Demikian halnya dengan 
wajah. Muka yang pucat me-
nunjukkan seseorang sedang 
tak sehat. Begitu juga dengan 
warna bibir juga bisa menjadi 
sinyal seseorang itu merasa 
sehat atau tidak. Ada orang 
dengan warna bibir cokelat, 
hitam, dan tak segar dipan-
dang. Warna bibir tak segar 
bisa jadi karena pengaruh 
merokok. Kemerahan pada bi-
bir memudar secara bertahap 
saat merokok.

 Boldsky, Jumat (24/11) me-
nyebutkan berbagai warna 
bibir bisa menjadi pertanda 
kondisi kesehatan seseorang.

1. Merah Terang

 Bibir warna merah itu bagus, 
tapi bila warna merah terlalu 
kuat, maka bisa menunjukkan 
kondisi hati dan limpa tidak 
bekerja dengan baik. Hal itu 
bisa menyebabkan bau mulut.

 2. Ungu
 Saat musim dingin, biasanya 

orang merasa kedinginan yang 
berlebihan. Tetapi jika ber-
warna ungu saat tidak musim 
dingin, maka sebaiknya harus 
segera mengunjungi dokter 
untuk check-up. Sebab hal 
itu bisa menunjukkan gejala 
masalah jantung atau penyakit 
pernapasan.

 3. Pink
 Jika bibir berwarna merah 

muda kemerah-merahan war-
nanya, maka itu berarti sangar 
sehat sekali.

4. Merah Kehitaman
 Warna ini sebagian besar 

karena merokok. Tapi jika 

bukan perokok, berarti sistem 
pencernaan terlalu banyak 
bekerja dan tidak berfungsi 
dengan baik. 

Untuk memperbaiki sistem 
pencernaan maka perlu ma-

kan makanan yang kaya serat 
dan juga banyak minum air 
hangat.

 5. Merah Keunguan
 Kondisi ini bisa jadi menjadi 

tanda panas dalam. Caranya 

dengan menghindari makan-
an pedas atau makanan ola-
han dan perbanyak makanan 
netral seperti nasi, wortel, 
kacang almond, ikan, dan 
lainnya.(jpnn/ika/JPC)

Ini Dampak Kafein Pada Penderita Diabetes
BAGI seseorang yang tidak 

memiliki masalah dengan 
penyakit tertentu, konsumsi 
kafein pada umumnya tidak 
begitu berdampak pada ke-
sehatannya.

 Namun, bagi yang memi-
liki diabetes, dampak kafein 
ternyata bisa membuat Anda 
kesulitan untuk mengatur 
kadar gula darah di dalam 
tubuh.

 Seperti dikutip dari web-
md.com, banyak penelitian 
yang menunjukkan orang-
-orang dengan diabetes tipe 
2 memiliki respon yang ber-

beda-beda terhadap kafein. 
Penelitian itu mengung-
kapkan, bahwa kafein bisa 
meningkatkan kadar gula 
dan insulin bagi penderita 
dengan penyakit ini.

 Sebuah studi melihat 
orang-orang dengan diabe-
tes tipe 2 yang mengonsumsi 
250 miligram pil kafein saat 
sarapan dan makan siang 
(kira-kira sama dengan me-
minum dua cangkir kopi 
setiap kali makan). Hasilnya: 
gula darah mereka 8 persen 
lebih tinggi daripada mereka 
tidak mengonsumsi kafein.

 Hal ini terjadi karena kafein 
memengaruhi bagaimana 
tubuh merespon insulin, 
hormon yang memungkin-
kan gula memasuki sel dan 
berubah menjadi energi.

 Karena kafein bisa meme-
ngaruhi sensitivitas insulin di 
dalam tubuh, sel Anda tidak 
bereaksi untuk menyerap 
gula dari darah, setelah Anda 
makan atau minum. Pada 
akhirnya, tubuh akan mem-
buat lebih banyak insulin dan 
kadar gula akan lebih tinggi.

 Jika Anda memiliki diabetes 
tipe 2, tubuh Anda sudah tidak 

bisa menggunakan insulin de-
ngan baik, yang pada akhirnya 
akan membuat gula darah le-
bih tinggi (usai mengonsumsi 
makanan atau minuman). 
Seiring waktu, hal ini bisa 
meningkatkan kemungkinan 
komplikasi penyakit diabetes, 
seperti kerusakan saraf atau 
penyakit jantung.

 Hanya dibutuhkan sekitar 
200 miligram kafein untuk 
memengaruhi kadar gula da-
rah Anda.

Hal ini setara dengan 1-2 
cangkir atau 3-4 cangkir teh 
hitam. Meski begitu, setiap 

orang memiliki reaksi yang 
berbeda-beda terhadap kafe-
in tergantung usia dan berat 
badan.

 Untuk mengetahui apakah 
salah satu dampak kafein 
termasuk meningkatkan gula 
darah Anda, konsultasikan 
dengan dokter atau ahli diet. 
Selain itu, Anda bisa mengetes 
kadar gula darah setelah mi-
num secangkir kopi atau teh. 
Bila Anda membandingkan 
hasil ini, Anda akan mengeta-
hui sejauh mana dampak kafe-
in terhadap penyakit diabetes.
(NP/RVS/klikdokter)
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PAPARAN: Legenda bulutangkis dunia, Icuk Sugiarto saat 
memaparkan materi kepelatihan. 

Kualitas Pelatih Bulutangkis Ditingkatkan
KOMPAK: Legenda bulutangkis dunia, Icuk Sugiarto bersama puluhan pelatih bulutangkis dan guru olahraga melakukan foto bersama disela-sela workshop.

SUKABUMI-- Sebanyak 
50 orang pelatih dan guru 
olahraga di Kabupaten Su-
kabumi mengikuti workshop 
kepelatih Cabang Olahraga 
Bulutangkis, di GOR ISTC 
Kecamatan Kadudampit Ka-
bupaten Sukabumi, kema-
rin (26/11). Kegiatan yang 
merupakan kerjasama an-
tara Kementerian Pemuda 
dan Olahraga (Kemenpora) 
dan Icuk Sugiarto Training 

Camp (ISTC) Sukabumi 
ini, menghadirkan legenda 
bulutangkis dunia, Icuk Su-
giarto menjadi narasumber. 

 Dalam kesempatannya, 
Icuk mengungkapkan, tu-
juan pelaksanaan kegiatan 
ini yakni untuk mening-
katkan kualitas pembinaan 
atlet bulutangkis yang ada 
di klub-klub dengan pening-
katan kompetensi para pe-
latih, dengan harapan para 

pelatih dapat menciptakan 
atlet-atlet andal di masa 
depan. "Pelatihan ini pun 
sebagai bentuk keseriusan 
Kemenpora dalam pembi-
naan kepelatihan sekaligus 
sosialisasi semarak Asian 
Games 2018, mendatang," 
ujar Icuk kepada Radar Su-
kabumi. 

 Menurut Icuk, penyeleng-
garaan workshop ini dini-
lai sangat tepat, terlebih 

Cabor Bulutangkis sangat 
berkontribusi dalam meraih 
prestasi. 

Untuk itu, demi lancarnya 
harapan tersebut, Kemen-
pora bekerjasama dengan 
ISTC melakukan works-
hop kepelatihan ini. "Kita 
sambut baik program ini. 
Diharapkan dapat diim-
plementasikan secara baik 
oleh para guru dan pelatih," 
tambahnya. 

 Icuk mengaku, selain pro-
gram workshop yang diu-
sung Kemenpora RI, dirinya 
pun memiliki agenda untuk 
mengembangkan olahraga 
bulutangkis ke sekolah dan 
kampus yang ada di suka-
bumi. " Insya Allah kedepan-
nya, kami akan bekerjasama 
dengan sekolah dan kampus 
yang ingin anak didiknya 
menjadi atlet handal," pun-
gkasnya. (why)
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ISTC Open Lahirkan 
Atlet Muda Berbakat

SUKABUMI-- Open turna-
nen Icuk Sugiarto Training 
Camp (ISTC) 2017 sukses di-
gelar di GOR ISTC Kecamat-
an Kadudampit, Kabupaten 
Sukabumi, Sabtu (25/11). Ke-
juaraan rutinan yang sudah 
berlangsung sejak tiga tahun 
lalu ini diikuti sebanyak 900 
atlet muda se-Indonesia. 

 Legenda bulutangkis du-
nia yang juga pemilik ISTC 
Camp, Icuk Sugiarto me-
ngatakan, kejuaraan yang 
dilakukan tersebut sebagai 
bentuk komitmen dirinya 
dalam melahirkan atlet-atlet 
muda berbakat. Sehingga 
dengan adanya open turna-
men ini bisa menjadi jem-
batan para atlet muda untuk 
meraih yang diharapkan. 
"Melalui open turnamen ini 
kita berharap banyak atlet 
muda yang bisa bersinar di 
level nasional dan Internasi-
onal," ujar Icuk kepada Radar 
Sukabumi. Ia pun berharap, 

Kabupaten Sukabumi bisa 
menjadi primadona bulu-
tangkis di tanah air. "Kede-
pan akan lahir para pebulu-
tangkis handal di Sukabumi," 
harapnya. 

 Untuk itu sambung dia, 
butuh peran serta seluruh 
elemen masyarakat, khu-
susnya pemerintah daerah 
agar bisa mengembangkan 
dunia olahraga di Kabu-
paten Sukabumi. Menurut 
Icuk, sejauh ini peran pe-
merintah daerah berkesan 
kurang serius dengan olah-
raga. Bahkan, gelaran akbar 
yang dihelatnya ini tidak 
menjadi perhatian Pemda. 
Padahal, kehadiran Pemda 
sendiri sedikitnya dapat 
memotivasi para atlet yang 
sedang bertanding. 

"Ada yang hadir, itu pun 
bukan kepala dinasnya. 
Miris saya dengan kondisi 
ini. Disaat saya yang bukan 
orang asli Sukabumi mau 

membangun Sukabumi, ini 
orang Sukabuminya seolah-
-olah acuh," tegas mantan 
juara dunia ini.

 Kendati demikian, ia akan 
tetap memberikan kontri-
busi terbaiknya untuk ke-
majuan olahraga di Sukabu-
mi, khususnya bulutangkis. 

"Semoga saja saya masih 
punya semangat memba-
ngun olahraga di Sukabu-
mi, "ungkapnya. Sementara 
itu, Ketua Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) 
Kabupaten Sukabumi, De-
den Achadiyat mengapresi-
asi kegiatan open turnamen 

ISTC 2017. Dikaui dia, kegi-
atan tersebut sebagai sarana 
pembinaan atlet yang selama 
ini sudah mendapatkan bim-
bingan latihan di setiap klub. 

"Tidak hanya itu, bagi kami 
kegiatan ini sebagai gambar-
an Porda 2018 mendatang," 
pungkasnya. (why)
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MEMBANGGAKAN: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sukabumi, 
Deden Achadiyat  bersama Legenda bulutangkis dunia yang juga pemilik ISTC Camp, Icuk 
Sugiarto saat memberikan penghargaan kepada atlet pemenang ISTC Open 2017.

Riedl ke Persib?
MANAJEMEN Persib Bandung masih menutup 

rapat nama-nama calon pelatih yang bakal jadi 
arsitek tim musim 2018. Namun, dari rumor 
yang santer beredar, ada beberapa yang mun-
cul, semisal Alfred Riedl. Selain mantan pelatih 
Timnas Indonesia itu, nama lain yang berembus 
ada Nilmaizar, Robert Alberts, Indra Sjafri, hingga 
Milomir Seslija. Nilmaizar sudah mengung-
kapkan dirinya belum dihubungi Persib terkait 
rumor ini. Pada Minggu (26/11), Alfred Riedl 
juga menyatakan hal sama. "Ya, saya mendengar 
kabar itu (rumor jadi kandidat pelatih Persib), 
tapi saya tidak sedang dalam proses komuni-
kasi dengan Persib. Pernah terjalin komunikasi 
dengan mereka (Persib), namun sudah terhenti 
sejak Mei atau Juni lalu," ungkap Alfred seperti 
dikutip, bola.com.

 Meski mengaku saat ini tidak sedang berkomu-
nikasi dengan manajemen Persib, pelatih asal 
Austria itu tak ragu menyanjung tim Maung Ban-
dung. "Mereka klub yang sangat bagus dengan 
banyak pemain berkualitas," ujarnya.

 Alfred menambahkan dirinya memang tertarik 
kembali ke Indonesia untuk menukangi klub 
Liga 1. Ia mengungkapkan, lima-enam bulan lalu 
mendapatkan tawaran dari dua klub di Indone-
sia, namun terpaksa ditolaknya karena masih 
belum siap ketika itu. "Bisa dibilang sekarang 
baterai saya sudah penuh setelah dicas sehingga 
saya siap kembali ke Indonesia. Saya juga sudah 
menitip pesan pada beberapa orang di Indo-
nesia, menegaskan saya sangat ingin kembali 
berkiprah di sepak bola Indonesia," kata pelatih 
yang dua kali mengantar Timnas Indonesia jadi 
runner-up di Piala AFF itu. 

 Di sisi lain, hingga saat ini manajemen Persib 
melalui Komisaris Utama PT Persib Bandung 
Bermartabat (PBB), Zaenuri Hasyim, berujar 
masih mempertimbangkan kandidat arsitek 
tim yang baru, baik pelatih asing maupun lokal. 
Belum diketahui kapan hasil penunjukan pelatih 
terpilih disampaikan kepada publik, khususnya 
bobotoh Persib yang sudah tak sabar menanti 
kepastian. (net)

Essien Kembali 
ke Chelsea

PEMAIN asal Ghana, Michael Essien, sedang 
menikmati masa liburnya setelah mengikuti Liga 
1 2017 bersama Persib Bandung. Dalam masa 
liburnya itu, dia memilih untuk kembali bersama 
Chelsea FC, klub yang pernah diperkuatnya pada 
periode 2005-2014.

 Namun kali ini, pemain berusia 34 tahun itu 
bertugas sebagai salah satu pemain legenda 
yang mewakili klub berjulukan The Blues itu 
dalam kegiatan mereka di New York, Amerika 
Serikat. Essien pun membagikan aktivitas yang 
dilakukannya bersama Chelsea tersebut di akun 
instagram pribadinya.

Terlihat juga, dalam foto yang diunggahnya, 
mantan pemain Chelsea lainnya Ashley Cole. 
Berbagai kegiatan yang dilakukan mulai dari 
jumpa fans, hingga ambil bagian dalam kompe-
tisi menendang bola.Dalam foto yang diunggah-
nya, terlihat jelas eks penggawa Real Madrid itu 
sangat menikmati kegiatannya tersebut. "Senang 
berada di New York dengan Chelsea dan teman 
baik saya @theoffi  cialac3 (akun instagram Ashley 
Cole)!" tulis Essien.Seperti diketahui, saat ini ma-
sih belum dipastikan apakah Essien bakal diper-
panjang kembali kontraknya oleh Persib untuk 
kompetisi musim depan. Tercatat, eks pemain AC 
Milan itu bermain dalam 29 pertandingan, serta 
berhasil mencetak lima gol selama memperkuat 
tim Maung Bandung di Liga 1 2017. (net)
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LAPORAN: Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan, Dedi Ruswandi 
saat melaporkan kegiatan Bimtek.

Djanur Tak Sabar 
Bertemu Persib

PSMS Medan meraih tiket 
promosi ke Liga 1 musim 
depan. Tim Ayam Kinantan 
ke kasta tertinggi setelah 
menang 2-0 lewat laga dra-
matis atas PSIS Semarang 
pada semifinal di Stadion 
Gelora Bandung Lautan Api 
(GBL A), Gedebage, Ban-
dung, Sabtu (25/11).

 Pelatih PSMS, Djajang 
Nurdjaman, bersyukur tim 
asuhannya mampu meme-
nuhi ambisi untuk kembali 
ke kasta tertinggi. Apalagi, 
kelolosan Legimin Raharjo 
dkk. terjadi di Kota Bandung. 
"Terima kasih Bandung, saya 
bisa mencatat sejarah di sini 
dengan membawa PSMS 
promosi. Selamat bertemu 
dengan Persib tahun depan," 
ungkap pelatih yang akrab 
disapa Djanur tersebut.

 Djanur menilai kembali-
nya PSMS ke kasta tertinggi 
bakal meramaikan atmosfer 
kompetisi musim depan. 
Apalagi juga terdapat Per-
sebaya Surabaya yang lebih 
dulu mendapat tiket promo-
si, membuat kompetisi dip-
rediksi akan semakin mena-
rik. "Jadi sekarang komplet 
tim-tim besar Perserikatan 
kumpul seperti PSMS, Per-
sib, Persija Jakarta, PSM 

Makassar, dan Persebaya. 
Kompetisi akan lebih ramai 
lagi," lanjut mantan pelatih 
Persib itu.

 Djanur menjelaskan pres-
tasi hingga bisa promosi 
merupakan buah kerja keras 
seluruh pemain di lapangan. 
Termasuk saat mengalahkan 
PSIS, para pemain tampil de-
ngan penuh dedikasi meski 
mendapat tekanan. "Keme-
nangan ini milik pemain. 
Mereka telah bekerja keras 
sepanjang kompetisi," im-
buh pelatih yang membawa 
Persib juara ISL 2014 dan 
Piala Presiden 2015 ini.

 PSMS melewati laga dra-
matis  sebelum akhirnya 
mendapatkan tiket promo-
si. Mereka harus menunggu 
hingga babak kedua per-
panjangan waktu, sebelum 
akhirnya menang lewat dua 
gol Frets Listanto Butuan 
dan Muhammad Dimas Dra-
jad.

 Di laga final sekaligus jalan 
merebut gelar juara Liga 2 
2017, PSMS sudah dinanti 
Persebaya yang mengalah-
kan Martapura FC 3-1. Ke-
menangan atas Persebaya di 
final nanti tentu bakal mem-
buat pesta PSMS dan Djanur 
semakin komplet. (net)

Pengcab Olahraga Dilatih 
Pengelolaan Anggaran

DALAM rangka pengu-
atan pengetahuan tentang 
keuangan, Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) 
Kabupaten Sukabumi meng-
gelar kegiatan Bimbingan 
Teknis (Bimtek) Adminis-
trasi Keuangan dan Organi-
sasi, yang diikuti Pengurus 
Cabang (Pengcab) olahraga 
di Hotel Augusta Cikukulu 
Kabupaten Sukabumi, Sabtu 
(25/11)  "Bimtek ini hanya 
satu hari, tujuannya untuk 
memberikan pencerahan 
kepada seluruh Pengcab 
Olahraga se-Kabupaten Su-
kabumi dalam rangka admi-
nistrasi dan keuangan, serta 
manajemen keolahragaan," 
ucap Ketua Panitia Pelak-

sana kegiatan Bimtek Pe-
ngelolaan Keuangan, Dedi 
Ruswandi kepada Radar 
Sukabumi. 

 Dengan digelarnya Bim-
tek ini, diharapkan perja-
lanan olahraga Kabupaten 
Sukabumi ke depan dapat 
terlaksana lebih baik lagi. 
Di samping dapat mening-
katkan pembinaan prestasi 
dan organisasi, juga hal pe-
nanganan administrasi dan 
manajemen keuangan.

 Dedi mengaku, dalam 
Bimtek ini diikuti puluhan 
perwakilan Pengurus Cabor 
yang ada di Kabupaten Su-
kabumi, dengan menghadir-
kan narasumber, yakni dari  
Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Sukabumi, In-
spektorat Kabupaten Suka-
bumi serta pengurus KONI 
Kabupaten Sukabumi. 

 Sementara itu, Ketua KONI 
Kabupaten Sukabumi, De-
den Achadiyat mengapre-
siasi kegiatan tersebut. Me-
nurut dia, kegiatan Bimtek 
ini sangat bermanfaat dalam 
pengelolaan anggaran para 
Cabor, meski dengan segala 
keterbatasannya, terlebih 
untuk memajukan Cabor 
itu sendiri. "Saya berharap 
kegiatan ini bisa diaplikasi-
kan dengan baik, sehingga 
mendongkrak perbaikan 
olahraga kedepannya," pun-
gkasnya. (why)
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PERNAH nonton film macam The Matrix atau The Terminator? Kalau udah, kamu pasti akrab 
dengan term artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan yang jadi musuh utama pada dua 
film tersebut. Yup, robot pintar yang akhirnya berubah jahat emang jadi salah satu peristiwa yang 

paling ditakutkan manusia saat mengembangkan AI.
Meski demikian, nggak berarti AI jadi suatu hal yang harus ditakuti. In fact, teknologi AI itu 

sebenarnya cukup lama masuk dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Memasuki 2017, raksasa 
teknologi dunia berlomba-lomba menelurkan inovasi AI tercanggih. Nggak heran, penggunaan AI 

yang makin meluas disebut jadi tren teknologi terbesar tahun ini. 

DENGAN hype sebesar itu, kayak apa 
sih sebenarnya bentuk AI yang 

langsung bisa kita rasakan tahun ini? 
Well, lewat CES (Consumer Electronics 
Expo) 2016, makin banyak prototipe AI 

keren yang diperkenalkan dan segera 
available nih! (economictimes/

chicagotribune/Time/pew/c22/giv)

SEMUA kecanggihan AI yang 
dikembangkan bertujuan 
mempermudah hidup manusia. Nah, 
kira-kira fungsi AI kayak gimana sih 
yang pengin dirasakan para Zetizen? 
(fri/c14/giv)

Makin Banyak Tugas Manusia yang Diambil Alih AI
Melihat tren itu, nggak salah kalau tahun ini AI makin 

banyak mengambil alih pekerjaan rumit yang merepotkan 
manusia. Misalnya, penggunaan customer service yang 
mulai diserahkan kepada AI. Perkembangan chatbot 
dan personal assistant makin canggih dan mampu belajar 
dari cara penggunaan pemiliknya.

Marie desJardins, profesor komputer di Universitas 
Maryland, Baltimore, Amerika Serikat, sepakat dengan 
hal tersebut. ’’Pada 2017, komputer akan makin cepat 
belajar dan menyelesaikan segala sesuatu dengan lebih 
efisien,’’ ujarnya dikutip dari TechRepublic.

Seperti apa bentuknya? Well, Vincent (Vince) Conitzer, 
pakar AI dari Universitas Duke, menyatakan bahwa trennya 
nggak akan jauh-jauh dari pengembangan yang terjadi 
pada 2016. ’’Makin banyak orang yang terbiasa dengan AI, 
penggunaannya bakal meluas. Kita bisa memprediksi makin 
banyak kendaraan otomatis, mesin yang dapat belajar, 
hingga pengolahan data supercepat dari jaringan neural 
yang sangat cepat dan saling terhubung,’’ ungkapnya.

Jadi, nggak berlebihan rasanya kalau banyak orang 
yang bilang bahwa kemunculan AI yang makin pintar 
dan efisien itu jadi Revolusi Industri keempat. Artinya, 
mesin pintar akan jadi hal yang umum. (tutorialspoint/
techrepublic/saiconference/raf/c22/giv)
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Dari Personal Assistant sampai Self-Driving Car
Did you know, 2016 disebut-sebut sebagai tahun meledaknya 

AI karena banyak teknologi AI yang diluncurkan sepanjang 
tahun lalu. Misalnya, Google dan Amazon sama-sama 
meluncurkan perangkat home assistant pintar bernama 
Google Home dan Amazon Echo. Keduanya bisa 
membacakan berita, menyetel musik, mencari informasi, 
sampai berbelanja online dan membuat jokes hanya 
dengan perintah suara.

Sementara itu, CEO Facebook Mark Zuckerberg baru aja 
mengumumkan akan mengembangkan AI yang berfungsi 
mirip J.A.R.V.I.S. di film Iron Man. Sistem AI itu bakal mampu 
mengontrol seluruh perangkat rumah, mengatur sistem 
keamanan, hingga menjaga bayi. Cool, right?

Sistem Google DeepMind, divisi riset AI milik Google, 
juga berhasil menciptakan AI yang mampu mengalahkan 
seorang profesional dalam permainan Catur Go. FYI, Catur 
Go merupakan salah satu permainan yang sangat rumit 
karena punya begitu banyak kemungkinan langkah, dan 
Google sukses menciptakan AI yang bisa memainkannya.

Yang paling keren, pada akhir tahun kemarin, prototipe 
mobil yang dikendarai AI besutan Uber dan Tesla hampir 
sempurna. Artinya, pada tahun ini, mobil-mobil tanpa 
pengemudi itu mulai diuji coba. If not, uji coba tersebut 
dibuka untuk publik secara besar-besaran. Wow!

Indriani Purnastiti, 20, 
Universitas Negeri Brawijaya Malang

’’Kalau diberi kesempatan punya robot dengan 
AI, aku kepingin memiliki robot kayak Baymax. 

Karena sejak awal lihat film Big Hero 6, aku 
langsung jatuh cinta sama karakternya. Yang 

paling pengin aku punya itu robot yang bisa 
diajak ngobrol dan menjadi tempat curhat. 

Sebab, kadang aku suka susah terbuka sama 
orang lain. Makanya, kalau aku punya robot AI 
yang mampu mendengar curhatanku dan bisa 

jadi teman ngobrol seru, pasti bakal asyik 
banget. Oh iya, lebih bagus lagi kalau ia juga 
bisa jadi reminder kegiatanku, hihi... Maklum, 

aku orangnya sedikit pelupa.’’

Arya Febrian, 16, SMAN 4 Batam

’’Aku paling pengin ngerasain punya AI yang 
bisa menjadi teman main sekaligus 
membantuku di rumah. Misalnya, memasak 
makanan yang aku pengin. Sebab, aku 
sering banget tuh sendirian di rumah dan 
nggak ada makanan. Kalau mau makan, 
aku harus pesan atau beli di luar. Oh iya, 
selain masak, aku berharap banget memiliki 
robot AI yang bisa bantuin aku belajar 
bahasa Inggris dan matematika. Dua mata 
pelajaran itu susah banget menurutku. 
Pastinya sih aku pengin kalau tugas-
tugasku sekalian dikerjakan, hehehe.’’

Richard Janwar Masoara, 17, 
SMKN 1 Kota Sorong

’’Kalau teknologi AI nanti udah berkembang, 
keinginanku itu simpel. Aku cuma pengin 

ada robot yang bisa jadi guru dan mengajar 
di wilayah-wilayah tertinggal. Di Papua, 

misalnya. Kan seru tuh kalau proses 
mengajar bisa dilakukan robot serbatahu 

yang mampu mengajari semua murid tanpa 
batasan. Oh iya, aku juga pengin teknologi 

AI bisa jadi semacam motivator sehingga 
kita semua makin rajin dan bukannya malas 

karena segalanya lebih mudah.’’
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PROMO 

AKHIR 
TAHUN

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 KMKMKM 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 Rp 214.500

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 AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

Mobilio 
Dp 11 Jtan

Hrv 
Dp 30 Jtaan

aaaaaajjujuujjuujjjujjujujj lililiiilililll aananananannnnaannna aaaaaaaaaa
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Brio 
Dp 14 Jtan

PT. DELTA LARAS WISATA
SK KEMENAG NO. 664/2016

ALAMAT :
 Jl. Jendral Sudirman No. 64

UMRAH
Plus

TURKI 
12 HARI

Tlp :      ( 0266 ) 213300
Hp :       085647500568 
               085797496691

Rumah Makan & 
Katering SSG Corner
Jl. R.A Kosasih No.482 (Depan POM BensinCiaul) 

HP/Whatsapp : 0858 7236 8179

ssgcorner.sukabumi@gmail.com

ssgcornersukabumi @ssgcornersukabumi

*  Yaris DP 16 Jt

*  Avanza DP 18 Jt

* Sienta DP 18 Jt

* Agya DP 20 Jt

*  Calya DP 20 Jt

*  Rush DP 23 Jt

* Innova DP 37 Jt

* Fortuner 70 Jt

NGARIUNG BARENG AUTO 2000 
SUKABUMI PULANG BAWA :SUKABUMI PULANG BAWA :
MESIN CUCI, KULKAS,BLENDER,KIPAS ANGIN

NGNNNGARARIUIUUNG BBAREENG AUAUAU OTO 20000NGARIUNG BARENG AUTO 2000

PROMO TOYOTA AKHIR 
Contact Person:

BANGKIT 0858 7855 5412

*  6 Bulan Angsuran Tanpa Bunga
* DP &Angsuran Ringan
 ”Full Aksesoris Mobil
* Tenor Sampai 8 thn
*  Free Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
*  Free Spare Part 3 Tahun / 40.000 km

*

*
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Ibadah Haji Makin Mudah 
dengan Pegadaian

S U K A B U M I  -  K a b a r 
gembira datang dari PT. 
Pegadaian (Persero). Pe-
r usahaan jasa layanan 
simpan pinjam dengan 
sistem gadai itu, saat ini 
menawarkan pembiayaan 
haji dengan cara mudah 
dan murah.

Deputi Bisnis Area Band-
ung 1 Kantor Wilayah Area 
Bandung 1 Dadan Kadar-
sah yang diwakil i  oleh 
Asmen penjualan Klaster 

Sukabumi-Cianjur-Kebob-
jati Siti Nurfaidah men-
gatakan, program teranyar 
dari Pegadaian yaitu Arrum 
Haji dan diklaim mampu 
menarik minat masyarakat 
yang ingin berangkat haji.

Menurutnya, program Ar-
rum Haji membantu mewu-
judkan terlaksananya rukun 
Islam kelima bagi umat Is-
lam dengan mudah dan 
murah. Hanya dengan mod-
al logam mulia atau emas 

seberat 15 gram atau emas 
perhiasan 18 gram senilai 
Rp 7 juta ke Pegadaian, ma-
syarakat sudah memperoleh 
nomor porsi haji.

“Kalau biasanya orang in-
gin pergi haji harus nabung 
dulu, itu kan memerlukan 
waktu yang cukup lama. 
Maka dari itu, Pegadaian 
memberikan solusi mudah 
yakni dengan menggadai-
kan emas mulia atau emas 
perhiasan bisa mendapat 

porsi haji,”terangnya saat 
ditemui Radar Sukabumi 
usai memberikan sosialisasi 
program Arrum di Gedung 
Qolbun Salim, Kota Suka-
bumi, Sabtu ( 25/11) siang.

Ia menjelaskan, program 
talangan haji dari Pega-
daian berbeda dengan ta-
langan haji yang ditawar-
kan perbankan. Sistem 
perbankan tidak menggu-
nakan sistem jaminan, se-
mentara pegadaian meng-

gunakan jaminan yaitu 
emas yang digadaikan oleh 
nasabah. 

“Setelah menyerahkan 
jaminan, nasabah akan 
diberikan pinjaman dana 
Rp 25 juta, untuk mendaf-
t a r k a n  d i r i  k e  S i s t e m 
I n f o r m a s i  d a n  K o m -
puterisasi Haji Terpadu 
(Siskohat),”ujarnya.

Setelah itu, nasabah dapat 
mencicil dana pembiayaan 
Rp 25 juta antara satu hing-

ga lima tahun.
“Dengan emas senilai Rp 

7 juta, nasabah bisa mem-
peroleh pinjaman Rp 25 
juta dalam bentuk tabun-
gan haji yang dapat digu-
nakan untuk mendaftar 
haji. Uang  tersebut boleh 
dicicil oleh nasabah satu 
tahun hingga lima tahun,” 
ucapnya. 

Siti berharap setelah ada 
sosialisasi, nasabah pega-
daian yang ingin pergi haji 

bisa lebih tertarik untuk 
menggunakan program 
Arrum. 

“Program ini sudah 2 ta-
hun berjalan dan Alham-
dulillah setiap tahunnya 
yang daftar haji dengan 
Arrum ini selalu naik 10 -20 
persen dan angka itu hanya 
di Sukabumi saja, belum 
se-Indonesia yang ternyata 
juga banyak peminatnya 
karena mudah dan murah,” 
pungkasnya. (wdy)  

FOTO: DOK/PEGADAIAN SUKABUMI

PROMOSI: Deputi Bisnis Area Bandung 1 Kantor Wilayah Area Bandung 1 Dadan Kadarsah foto bersama para nasabah Pegadaian Sukabumi di Gedung Qolbun Salim, Sabtu (25/11). Dadan berinteraksi dengan peserta seminar yang bertanya tentang program Arrum.
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INGIN JALAN SEHAT DAPAT UMROH ?? 
SIMAK TERUS RADAR SUKABUMIDalam Rangka Rangkaian 
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JALAN SEHAT JALAN SEHAT 
Xtra COMBOLITEXtra COMBOLITE

Dapatkan di 
* XL Center Jalan RE Martadinata
* Dealer XL Danalaga Square
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* Graha Pena Radar Sukabumi
* Radio Elmitra Sukabumi

Pendaftaran Hanya 25 Ribu Pendaftaran Hanya 25 Ribu 
(Include T-shirt menarik, Kartu XL dll)(Include T-shirt menarik, Kartu XL dll)

TNI-Polri Pulihkan Keamanan Sukabumi
CIKOLE - Puluhan personil 

polisi Polres Sukabumi Kota 
dan TNI Kodim 0607 Suka-
bumi disiagakan untuk men-
gamankan beberapa wilayah 
yang dinilai rawan terjadinya 
tindak kriminal di Kota Suka-
bumi, kemarin (25/11) malam. 

 Operasi gabungan yang dis-
elenggarakan kedua intansi 
tersebut, bertujuan untuk 
memulihkan keamanan Kota 
Sukabumi yang sebelumnya 
dinilai rawan terjadinya tindak 
kriminal yang berujung pada 
pembacokan. 

Kabag Ops Polres Suka-
bumi Kota Kompol Sulaeman 
menjelaskan operasi rutin 
dipastikan akan terus di-
lanjutkan, khususnya setiap 
malam minggu. Hal ini, di-

lakukan untuk meminimali-
sir terjadinya tindak pidana 
kekerasan pada warga Kota 
Sukabumi. “operasi akan 
terus rutin dilakukan agar 
bisa memulihkan keamanan 
di wilayah hukum Polres Suk-
abumi Kota pasca terjadinya 
aksi sekelompok orang yang 
membuat resah warga,” pa-
parnya kepada awak media, 
minggu (25/11) malam. 

Operasi sendiri, kata Sulae-
man akan bekerja sama TNI 
dengan harapan ada efek jera 
terhadap mereka yang mem-
buat onar di Kota Sukabumi. 
Meski begitu, dirinya meminta 
warga masyarakat untuk se-
lalu memperhatikan dan tidak 
melakukan tindakan kriminal. 

KONDUSIF : Aparat kepolisian Polres Sukabumi Kota dan Kodim 0607 Sukabumi 
berupaya memulihkan keamanan di Sukabumi, salah satunya dengan menggelar 
razia gabungan.

SUBHAN/RADARSUKABUMI

Sukma 
Cikal 
Bakal 

Perfi lman 
Sukabumi 

CITAMIANG - Ratusan 
Pelajar SMK Seluruh Indo-
nesia antusias menghadiri 
pembukaan malam puncak 
penganugerahan Sukabu-
mi Movie Award (SUKMA) 
2017 di aula gedung serba 
Guna SMKN1 Kota Suka-
bumi, belum lama ini.

 Wakil Wali Kota Sukabumi 
Achmad Fahmi mengatakan 
Sukabumi Movie Award 
(SUKMA) merupakan per-
wujudan dari seni kreatif 
dan inovasi kalangan anak 
muda Sukabumi. Kini ke-
ahlian di bidang perfi lman 
tersebut akan semakin ter-
dongkrak karena SMA 1 
Kota Sukabumi yang me-
miliki jurusan pendidikan 
dibidang tersebut meng-
gagas untuk mengadakan 
acara perfi lman seperti ini.

 “Saya ucapkan selamat 
atas jurusan perfilman 
di SMKN 1 ini yang telah 
m e w a d a h i  p e r t e m u a n 
sehingga bisa mewadahi 
kreatifitas sineas-sineas 
muda. Diharapkan nantinya 
aura kreatifitas, aura kes-
uksesan, keberhasilan bisa 
digenggam  dunia akhirat 
oleh anak-anakk didik,” 
ungkapnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (24/11).

Wakil Wali Kota 
Sukabumi berikan 
hadiah penghargaan 
kepada pelajar 
pemenang Sukma 
di malam puncak 
penganugerahan 
Sukabumi Movie Award 
(SUKMA) 2017, di aula 
gedung serba Guna 
SMKN1 Kota Sukabumi, 
kemarin (24/11).

  TNITNI....Baca Hal 10Baca Hal 10

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI
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80 Remaja Masjid Ikuti 
Pelatihan Tajizhul Mayyit

MEMPERINGATI Hari Amal Bakti 
Kementrian Agama ke-72 di Kota Suka-
bumi, Komunitas Nyancang Guru Ma-
kin Akur (Cangkur) Bikers Sukabumi 
menyelenggarakan Pelatihan Tajizhul 
Mayyit di Masjid At Tawwakal Kampung 
Babakan Kelurahan Nanggeleng Keca-
matan Citamiang Kota Sukabumi, Ahad 
(26/11/2017). 

   Sebanyak 80 peserta dari tiga remaja 
masjid di lingkungan sekitar turut mengi-
kuti acara yang dimulai sejak pagi pukul 

09:00 WIB sampai 17:00. Hadir pada 
acara itu, Kasubag TU Kemenag Kota 
Sukabumi, H Rizal, Pembina DKM 
Masjid At Tawwakal, Ust Endang, dan 
Wakil Walikota Sukabumi, H.Achmad 
Fahmi. Pada sambutannya, Kang Fahmi-
panggilan akrabnya sangat mendukung 
kegiatan yang diselenggarakan Cangkur 
Bikers tersebut. 

“Saya mengapresiasi karena Pelatihan 
Tajizhul Mayyit ini pesertanya adalah 
para pemuda,”katanya. Menurutnya, 

kegiatan ini untuk karena melibatkan 
kawula muda. Sedangkan Ketua Panitia 
Acara Tajizhul Mayyit, Asep Hermawan 
mengatakan bahwa acara ini bertujuan 
untuk pengkaderan. 

“Sudah selaiknya sejak dini para pemu-
da diperkenalkan tata cara pengelolaan 
jenazah yang baik dan benar sesuai syar-
iat Islam,”katanya yang juga menyampai-
kan pelatihan ini kelak juga dilaksanakan 
di kecamatan lainnya se-Kota Sukabumi 
sampai 2018. (dit)

Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi memberikan sambutan. Kasubag TU Kemenag Kota Sukabumi, Rizal memberikan sambutan. Pembina DKM At Tawwakal Ust Endang memberikan sambutan.

Foto bersama Wakil Walikota Sukabumi yang juga Calon Walikota Sukabumi 2018, Achmad Fahmi, Kasubag TU Kemenag Kota Sukabumi, Pembina DKM At Tawwakal, 
dan Cangkur Bikers Community.

Suasana Pelatihan Tajizhul Mayyit.

Foto bersama Achmad Fahmi dengan Komunitas Cangkur Bikers Sukabumi.

Pemerintah Pusat telah 
menurunkan regulasi baru 
pada 2011 tentang Pemban-
gunan insfratuktur, ekomo-
ni, pendidikan, kesehatan, 
namun pembangunan ti-
dak hanya bisa di support 
dengan itu saja. Semuanya 
bisa berjalan semibang dan 
terukur bersamaan ketika 
semuanya dipadukan dan 
dipandu oleh ekonomi kre-
atif dan industri kreatif.

 Oleh karenanya  pemer-
intah mengadakan regulasi 
industri kreatif dan juga eko-
nomi kreatif di sekolah, den-
gan jurusan perfi lman dan 
juga managemen bagaima-

na menjadi pengusaha bu-
kan hanya menjadi pekerja. 
“Semua kolaborasi antara 
seni, budaya, teknologi ha-
rus seimbang. Salah satu-
nya dunia perfi lman ini. Jika 
tidak terukur maka akan 
mengalami stagnan bahkan 
penurunan,” jelasnya.

 Jika dulu dunia perfilman 
mengalami penurunan. 
Justru kini sudah berbalik 
industri kreatif kini men-
jadi bidikan, karena semua 
dunia menyadari bahwa 
ekonomi kreatif dan  indus-
tri  kreatif. Mampu meng-
hasilkan kesukseskan bagi 
semua. Dengan begitu den-
gan adanya jurusan perfil-
man di sekolah-sekolah 

diharapkan bisa memak-
simalkan bibit baru, peng-
giat ekonomi dan industri 
kreatif. 

 Pada akhirnya nantinya 
bukan hanya berbicara ten-
tang aset Kota Sukabumi, 
dan  jawa barat saja. Akan 
tetapi juga berlenggang di 
tarap nasional. Fahmi juga 
mengucapkan terimakasih 
kepada anak-anak Suka-
bumi yang telah menggeluti 
bidang industri kreatif dan 
ekonomi kreatif. 

 Ini adalah salah satu celah 
merebut keberhasilan dari 
berbagai hal yang ada di 
dunia. Karena Indonesia 
terkenal dengan kekom-
pakannya.Misal di bidang 

perfi lman Sutradara, crew, 
pemain, bahkan penata rias 
indonesia terkenal dengan 
kekompakannya. 

“Maka kedepan Kota Suka-
bumi harus mampu menjadi 
pusat perfilman Nasional. 
Tentu dengan memikirkan  
bagaimana mengemas pem-
buatan film, apapun film-
nya,” harapnya. Terlebih 
untuk memantapkan hara-
pannya itu, Desember men-
datang Kota Sukabumi akan 
menjadi Kota perfi lmam di 
jabar. Bahkan nantinya di 
taman Cikundul Kota Suka-
bumi akan dipasang gam-
bar kamera (Gabak) besar, 
miniatur  dan pendukung 
lainnya.(cr11/t)

Sukma Cikal Bakal Perfi lman Sukabumi

“Kita dan personel TNI 
bersama-sama akan me-
maksimalkan untuk mence-
gah terjadinya aksi-aksi ke-
kerasan di wilayah Kota 
Sukabumi, karena kita tidak 
akan memberikan toleransi 
kepada mereka yang mem-
buat kegaduhan,”katanya. 

 Lebih lanjut, Sulaeman 
menuturkan, hasil dari op-

erasi yang digelar bersama 
sama dengan TNI, petugas 
berhasil mengamankan be-
berapa barang bukti berupa 
senjata tajam, Gir, obat tra-
madol dan minuman keras. 
“Kita mengamankan tiga 
buah senjata tajam, 1 gir 
motor, 20 pil tramadol dan 
minuman keras. Dimana, 
pemilik senjata dan pil ma-
sih diperiksa,” tandasnya. 

Sementara itu Dandim 0607 

Sukabumi Letkol Inf Mahfud 
As’at menjelaskan, langkah 
strategis berupa digelarnya 
operasi bersama, tidak lain 
untuk mempersempit ter-
jadinya tindakan kriminal di 
Sukabumi. “Saat ini banyak 
kejadian yang meresahkan, 
karena ulah mereka yang 
tidak bertanggungjawab, 
makanya kita ikut membantu 
polisi untuk mengamankan,” 
pungkasnya. (Sbh)

TNI-Polri Pulihkan 
Keamanan Sukabumi

IKA PMII Formalkan Tradisi
LEMBURSITU - Dalam 

agenda silaturahminya Ika-
tan Alumni (IKA) Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia 
(PMII) Kota Sukabumi di 
salah satu rumah makan di 
Jalur Lingkar Selatan, kemarin 
(26/11). 

Salah satu yang dibahas oleh 
lembaga yang merupakan 
mantan kader-kader sarjana 
Nahdlatul Ulama ini, untuk 
menyiapkan formulasi untuk 
menguatkan tradisi sosial 
keagaman dan kebangsaan 
yang ada di tubuh organisasi 
tersebut.

“IKA adalah wadah yang 
menampung kader terdidik 
dengan latar belakang santri. 
Ini adalah salah satu upaya 

kita untuk menjaga tradisi 
agar mampu dimodernisasi 
dengan pandangan Islam Ah-
lusunnah Waljamaah ala NU,” 
papar Ketua IKA PMII Kota 
Sukabumi Usep Ubaedillah 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (26/11). 

Sejalan dengan tradisi yang 
saat ini selalu dijalankan 
para kader, Usep menilai 
dinilai masih lemah kare-
na tidak dibarengi dengan 
sistem modern yang ter-
wadahi didalam organisa-
si. Untuk itu, saat ini kata 
Usep sudah saatnya IKA 
PMII melakukan perubahan 
dalam memaknai tradisi 
yang sejak lama sudah ter-
bentuk. 

Alasan memformalkan 
tradisi ini, tidak lain supaya 
memudahkan gerakan dan 
memberikan sumbangsih 
pemikiran sosial kemasyara-
katan dengan pendekatan 
Islam Ahlusunah waljamaah. 

Dikatakan Usep, pemikiran 
tersebut harus dimodernkan 
melalui IKA PMII. Karena 
walau bagaimanapun, kader-
kader terbaik ada didalam-
nya. 

“Saya kira, sudah saatnya 
kita menunjukan, bahwa 
kita mantan mahasiswa NU 
berperan penting untuk 
menjawab setiap tantangan, 
terutama masalah sosial ke-
agamaan dan kebangsaan 
yang saat ini mulai sedikit 

berubah arah, salah satunya 
dengan melakukan pendeka-
tan keberagaman yang ber-
landaskan Islam Ahlusunnah 
Waljamaah,” terangnya. 

Usep, mengakui, langkah 
strategis untuk memperfor-
malkan tradisi tidak berdasar-
kan pada wilayah politik, 
melainkan lebih kepada per-
soalan sosial kemasyarakatan 
berlandaskan pendekatan 
islam Ahlusunnah Walja-
maah. “Jangan disalah arti-
kan, kita berkumpul dan ber-
silaturahmi ini, tidak untuk 
berbicara politik, ini adalah 
upaya kita untuk mewujud-
kan tradisi pemikiran dengan 
pendekatan kita,” pungkas-
nya. (Sbh/d)

SUBHAN/RADARSUKABUMI

FORMAL : Para aktifis PMII menggelar musyawarah membahas tentang rencana memformalkan aksi tradisional mereka sebagai sumbangsih pemikiran 
sosial kemasyarakatan.

Anak Vespa 
Pa Amprok Jongkok

LEMBURSITU - Forum 
Komunikasi Vespa Inde-
pendent Sukabumi Bersatu 
(FKVISB) menyelenggara-
kan kegiatan bertajuk Pate-
upang Lawung, Pa Amprok 
Jongkok #5. Kegiatan yang 
berlangsung selama dua 
hari di Bumi Perkemahan 
Cikundul Kota Sukabumi 
itu  meliputi Bhakti Sosial, 
pagelaran musik, pemba-
gian doorprice dan juga api 
unggun.

 Ketua Pelaksana Udel 
Gembels menjelaskan 
kegiatan ini bertujuan 
untuk mempererat tali 
silaturahmi dan persauda-
raan di antara semua pe-
cinta vespa bukan hanya 
di Sukabumi saja, tetapi 
juga dari luar Sukabumi. 
Meski melibatkan seratu-
san pengguna vespa, na-

mun secara keseluruhan 
acara Pateupang Lawung, 
Pa Amprok Jongkok ini 
terlaksana secara sukses. 

 “Acara ini digelar tanpa 
dukungan satu pun spon-
sor, seluruh biaya atau 
kebutuhan lainnya murni 
berasal dari rekan-rekan 
pecinta vespa atau dengan 
kata lain patungan atau 
udunan. Ternyata hasil 
cukup luar bisa, bahkan 
kami bisa berbagi kebaha-
giaan dengan anak yatim 
dan juga jompo,” ujar Udel 
kepada Radar Sukabumi.

 Sementara itu Walikota 
Sukabumi menyampai-
kan Apresiasi yang tinggi 
kepada FKVISB yang su-
dah melaksanakan keg-
iatan ini. Muraz mengaku 
kagum kepada para pemi-
lik vespa yang tingkat Soli-

daritasnya sangat Tinggi. 
“Saya belum pernah men-
dengar anak vespa ribut 
atau tauran di Kota Suka-
bumi,” ujarnya.

 Muraz berharap keg-
iatan positif yang digelar 
oleh Forum Komunikasi 
Vespa Independent Suka-
bumi Bersatu (FKVISB) ini 
bisa memberikan contoh 
yang sangat baik kepada 
para pecinta kendaraan 
bermotor lainnya. 

“Mereka tidak pernah 
mengutamakan penampi-
lannya, terpenting bagi 
mereka adalah memiliki 
jiwa solidaritas dan jiwa 
Kemanusiaanya sangat 
tinggi. Hal penting lain-
nya adalah selalu men-
gutamakan keselamatan 
berlalu lintas,” ungkap 
Muraz. (cr11/t)

FOTO:IST

Walikota Sukabumi Muraz memberikan wejangan kepada para pecinta Vespa dalam acara Pa Teupang Lawung, 
Pa Amprok Jongkok, baru-baru ini.



Terapkan Pendidikan 
Karakter, Yanba Gelar 
Perlombaan

SUKABUMI -- Puluhan sekolah madrasah 
Kota/Kabupaten Sukabumi mengikuti se-
jumlah perlombaan di Baitussalam In Action 
ke-3 yang dipusatkan di Halaman Yayasan 
Baitussalam (Yanba) Cibolang Girang Rt 27/6, 
Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten 
Sukabumi, kemarin (26/11).

 Adapun perlombaan yang ditandingkan 
diantarannya, Lomba Ketangkasan Pramuka 
(LKP), Musabaqah Syahril Qur’an (MSQ), 
Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ), pidato 
Bahasa Sundan serta Indonesia dan per-
lombaan lainnya. Hal tersebut, digelar guna 
membangun silaturahmi dengan semua guru 
dan pelajar. 

 Ketua Yayasan Baitussalam, Iim Abdul 
Karim mengatakan, kegiatan kali ini dis-
elenggarakan selama dua hari dengan dii-
kuti sedikitnya 72 madrasah Kota/Kabupaten 
Sukabumi. “Kegitan ini selain mengasah 
keterampilan pelajar, menjalin ukhuah is-
lamiyah atara guru dan pelajar serta mengak-
tualisasikan pembelajaran keperamukaan,” 
kata Iim kepada Radar Sukabumi.

 Iim menjelaskan, terselenggaranya kegitan 
tersebut merupakan salah satu bentuk men-
didik dan membina para pelajar agar dapat 
berkarya, berkreasi dan berprestasi. Sebab, 
dalam perlombaan tersebut banyak pelajar 
positif yang dapat dipetik pelajar untuk diim-
plementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
“Khususnya, dalam menumbuhkembangkan 
karakter peserta didik dan meningkatkan 
kedisiplinan,” ujarnya.

 Dengan begitu sambung dia, peserta didik 
akan mampu mengekspresikan seluruh 
kemampuannya seperti kerjasama, daya 
pikir cepat serta pengambilan keputusan 
yang tepat melalui berbagai kegiatan yang 
laksanakan sekolah. “Melalui Baitussalam 
In Action, diharapkan pelajar bisa tumbuh 
dan berkembang menjadi generasi penerus 
yang berkualitas, tangguh, kreatif, jujur, 
cerdas, berprestasi dan berahlak mulia,” 
tutupnya. (cr16/t)
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KEGIATAN

KOMUNITAS

Dudung: Guru Harus 
Meningkatkan Kedisiplinan 

SUKABUMI -- Ketua Per-
satuan Guru Republik Indo-
nesia (PGRI) Kota Sukabumi, 
Dudung Nurullah Koswara 
meminta pada seluruh guru 
agar meningkatkan kedisip-
lina. Sebab, hal itu menjadi 
suatu keharusan untuk me-
nyukseskan semua program 
pemerintah. Salah satunya, 
pendidikan berkarakter yang 
tercantum dalam Kurikulum 
2013 (K13). “Dalam menin-
gkatkan kedisiplinan guru, 
harus ada kerjasama yang 
baik dengan semua unsur. 
Misalnya, organisasi profesi, 
birokrasi bahkan dewan pen-
didikan,” kata Dudung kepada 

Radar Sukabumi, usai kegitan 
Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI 
ke-72 dan Hari Guru Nasional 
(HGN) di Gor Suryakencana 
Kota Sukabumi, belum lama 
ini.

 Dudung menerangkan, 
kedisiplinan perlu ditum-
buh kembangkan dalam jiwa 
guru. Karena, guru merupakan 
ujung tombak dalam mencer-
daskan generasi bangsa yang 
berkarakter dan cerdas. Tak 
hanya itu, guru juga harus 
menjadi teladan yang baik 
bagi peserta didik agar dapat 
mencontoh semua tindak 
tanduk gurunya. “Terutama, 
guru jangan kesiangan masuk 

sekolah. Seharusnya, guru 
bisa datang lebih awal dan 
menyambut pelajar di sekolah. 
Jika gurunya saja tidak disiplin 
bagai mana anak didiknya,” 
terang Dudung.

 Maka dari itu, guru ha-
rus mampu menjadi suri 
tauladan bagi para pelajar. 
Apalagi, diera pendidikan 
karakter saat ini, mau tidak 
mau, guru harus lebih rajin 
serta meningkatkan profe-
sionalisme demi meningkat-
kan kualitas dan mutu pen-
didikan di Kota Sukabumi. 
“Mudah-mudahan di HUT 
PGRI dan HGN ini, ke depan 
seluruh guru bisa lebih baik 

lagi dalam mendongkrak 
serta melahirkan generasi 
bangsa yang dapat bersaing 
dan handal,” ujarnya.

 Semenrata itu, Walikota Suk-
abumi M Muraz memaparkan, 
guru merupakan sosok utama 
dalam satuan pendidikan. 
Karena, memiliki tanggung 
jawab membentuk karakter 
peserta didik melalui harmon-
isasi, olah hati, olah rasa, olah 
pikiran dan olah raga. “Guru 
dan tenga kependidikan juga 
harus mempu bekerjasama 
antara satuan pendidikan, ke-
luarga dan masyarakat untuk 
terus mengobarkan gerakan 
nasional revolusi mental,” 

paparnya.
 Urgensi penguatan karakter 

ini lanjut Muraz, semakin 
mendesak seiring dengan tan-
tangan berat dimasa yang akan 
datang. Maka, pelajar saat ini 
calon generasi emas Indonesia 
tahun 2045 harus memiliki 
bakal jiwa Pancasila yang baik 
guna menghadapi dinamika 
perubahan yang sangat cepat 
dan tidak terduga. “Karena itu, 
kami mendukung guru untuk 
terus bekerja keras mewujud-
kan generasi penerus yang 
cerdas dan berakhlak muia. 
Guru harus dapat berperan 
sebagai sumber keteladanan,” 
pungkasnya. (cr16/e)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

KEBERSAMAAN: Walikota Sukabumi, M Muraz dan Ketua PGRI Kota Sukabumi,Dudung Nurullah Koswara foto bersama dengan para pengurus PGRI Kota Sukabumi.

HUT PGRI dan HGN Jadikan Ajang Silaturahmi
SUKABUMI -- Persatuan Guru Re-

publik Indonesia (PGRI) Kota Suka-
bumi memeriahkan Hari Ulang Tahun 
(HUT) PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasi-
onal (HGN) di GOR Suryakencana, Kota 
Sukabumi, belum lama ini. Kegiatan 

yang sudah menjadi agenda tahunan 
tersebut, bertajuk ‘Membangkitkan 
Kesadaran Kolektif Guru Dalam Menin-
gkatkan Disiplin dan Etos Kerja untuk 
Penguatan Pendidikan Karakter’ den-
gan turut dihadiri Walikota Sukabumi, 

M Muraz, Wakil Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi, ribuan guru dan tamu 
undangan lainnya. 

 Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung 
Nurullah Koswara mengatakan, keg-
iatan ini selain untung memperingati 

juga sebagai ajang silaturahmi anatar 
guru. Sehingga, akan terbentuk kerjasa-
ma yang baik dengan semua elemen 
guna meningkatkan kualitas serta mutu 
pendidikan di Kota Sukabumi. “Antu-
sias guru sangat tinggi untuk mengsuk-

seskan kegiatan ini. Mudah-mudahan 
dengan terselenggaranya kegiatan ini, 
selain mempererat ukhuah islamiyah 
juga mampu meningkatkan profesional 
guru ke depan,” kata Dudung kepada 
Radar Sukabumi. (c16)

Walikota Sukabumi, M Muraz memberikan sambutan. Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Nurullah Koswara 
menyerahkan piagam penghargaan kepada Walikota Sukabumi, 
M Muraz

Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Nurullah Koswara 
memberikan penghargaan kepada sekolah berprestasi.

Walikota Sukabumi, M Muraz dan Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Nurullah Koswara 
foto bersama guru.

Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Nurullah Koswara foto bersama guru. Ribuan guru Kota Sukabumi saat memperingati HUT PGRI dan HGN di Gor 
Suryakencana, Kota Sukabumi.

Sejumlah tamu undangan saat mengikuti HUT PGRI dan HGN.

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

MERIAH: Sejumlah pelajar madrasah Kota/Kabupaten 
Sukabumi saat mengikuti Baitussalam In Action.
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Kabupaten Sukabumi Kembali
Terima Penghargaan Proklim 2017

SUKABUMI - Setelah tahun sebelumnya Kampung 
di Kabupaten Sukabumi menerima penghargaan 
Program Kampung Iklim (Proklim) 2016, kali ini 
Kabupaten Sukabumi kembali menerima 
penghargaan serupa. Penghargaan pertama 
diterima pada 3 Agustus 2017 yang bertempat 
di di Plaza Ir Soedjono Soerjo Auditorium Manggala 
Wanabhakti yang diserahkan langsung oleh 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 
Siti Nurbaya. Penerimaan tersebut diberikan 
langsung kepada Jalaludin sebagai perwakilan 
Himpunan Kawula Muda Cipanas (HIKAMUCI) 
Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan 
Kabupaten Sukabumi.  
   Tak hanya disana, Kabupaten Sukabumi 
selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari 
Cinta Puspa Nasional (HCPSN), Dinas Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat menggelar Sawala Eko Village 
dan Jambore Adiwiyata 2017 di bumi perkemahan 
Kiarapayung Sumedang pada Kamis tanggal 23 
Nopember 2017. Pada kesempatan tersebut, 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa 
Barat memberikan penghargaan sertifikat nominasi 
Program Kampung Iklim Utama dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada 
Bank Sampah Karya Mandiri Cipanggulaan 
(KMC07) Dusun II Desa Pondokkaso Landeuh 
Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. 
   Penghargaan Proklim ini diberikan sebagai 
apresiasi pemerintah terhadap upaya-upaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang 
telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai kondisi 
wilayahnya secara berkesinambungan. Dalam 
hal ini yang dimaksud kampung Iklim adalah 
lokasi  yang berada di  wilayah administratif  
paling rendah  setingkat  rukun warga  atau 
dusun dan  paling tinggi  setingkat  kelurahan 
atau desa, atau  wilayah  yang masyarakatnya 
telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim secara berkesinambungan 
(Permen LHK No 84 tahun 2016 tentang Program 
Kampung Iklim).    Penghargaan Proklim ini 
diberikan sebagai apresiasi pemerintah terhadap 
upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal 
sesuai kondisi wilayahnya secara 
berkesinambungan. Dalam hal ini yang dimaksud 
kampung Iklim adalah lokasi  yang berada di  
wilayah administratif  paling rendah  setingkat  
rukun warga  atau dusun dan  paling tinggi  
setingkat  kelurahan atau desa, atau  wilayah  
yang masyarakatnya telah melakukan upaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara 
berkesinambungan (Permen LHK No 84 tahun 
2016 tentang Program Kampung Iklim).  
   Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
dalam menyesuaikan diri  terhadap  dampak  
perubahan iklim, termasuk keragaman iklim 
dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi 
kerusakan  akibat perubahan iklim berkurang, 
peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim 
dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang 
timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. 
  Upaya adaptasi perubahan iklim meliputi 
kegiatan antara lain, pengendalian kekeringan, 
banjir, dan longsor. Peningkatan ketahanan 
pangan. Penanganan atau antisipasi kenaikan 
muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, 
dan gelombang tinggi. Pengendalian penyakit 
terkait iklim, dan kegiatan-kegiatan lain yang 
terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian 
diri terhadap perubahan iklim. Mitigasi  
Perubahan Iklim  adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dalam upaya menurunkan 
tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk 
upaya penanggulangan dampak perubahan 
iklim.   Sementara upaya mitigasi perubahan 
iklim meliputi kegiatan antara lain, Pengelolaan 
sampah, limbah padat dan cair, Penggunaan 
energi baru terbarukan serta konservasi dan 
penghematan energi, Penanganan lahan  pertanian 
rendah  emisi  gas rumah kaca, peningkatan 
dan/atau mempertahankan  tutupan vegetasi, 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan dan/atau  kegiatan-kegiatan 
lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi 
gas rumah kaca. (*)

Berikut 30 Dusun dan sejenisnya yang menerima penghargaan ProKlim
1. Kampung Cipanas, Desa Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

2. Desa Lubuk Selo, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
3. Dukuh Sruni, Desa Sruni, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
4. Desa Mojodeso, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
5. Desa Sidomulyo, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
6. Desa Karangrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
7. Desa Sambak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
8    Dusun Sindangsari, Desa Kalijaya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
9    RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
10. Lembang Bua Tarrung, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

11   Dusun Kaligamping, Desa Kalijaya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
12   RW 03, Kelurahan Rawajati, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
13. Kepenghuluan Pematang Sikek, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
14. Dusun Kauman, Desa Ngembalrejo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
15. Dukuh Pakis, Desa Suwawal Timur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
16. RW 3, Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
17. Kelurahan 2 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
18. Jorong Sungai Kalang I Nagari Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.
19. Dusun Kebun Kencana, Kepenghuluan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
20. Dusun Kebun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

21. Dukuh SalamTrumpon, Desa Merdikorejo, Kabupaten Sleman, DIY.
22. RW 06, Kelurahan Kebon Kosong, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
23. Dusun Pegundungan, Desa Pegundungan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
24. Desa Salassae, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
25. Jorong Jirek, Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
26. Dusun Pasang, Desa Pasang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
27. Desa Rejosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
28. Dusun Wanue, Desa Poleonro, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
29. Jorong Labu Atan, Nagari Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
30. Dusun Sei Langer, Desa Mengkiang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

ADVETORIAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PENGHARGAAN: Perwakilan Himpunan Kawula Muda 
Cipanas (HIKAMUCI) Desa Kabandungan Kecamatan 
Kabandungan Kabupaten Sukabumi pada saat menerima 
penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) 2017 
yang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya

FOTO BERSAMA: Wakil Bupati Adjo Sarjono bersama 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir Abdul Kodir Msi 
(kanan) serta Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat Anang Sudarna (tengah) sedang berfoto bersama. 

MEMBANGGAKAN: Jalaludin sebagai perwakilan Himpunan 
Kawula Muda Cipanas (HIKAMUCI) Desa Kabandungan 
Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi 
menunjukan trofi penghargaan Proklim 2017 pada saat 
sedang berfoto bersama dengan jajaran pemerintah 
Kabupaten Sukabumi.

MEMBANGGAKAN: Jalaludin sebagai perwakilan Himpunan 
Kawula Muda Cipanas (HIKAMUCI) Desa Kabandungan 
Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi 
menunjukan trofi penghargaan Proklim 2017 pada saat 
sedang berfoto bersama dengan jajaran pemerintah 
Kabupaten Sukabumi.

Desember, Golkar Siap 
Gelar Munaslub 

JAKARTA-- Internal Par-
tai Golkar berharap penye-
lenggaraan musyawarah 
nasional luar biasa paling 
lambat pertengahan Desem-
ber 2017.  Munaslub jangan 
ditunda-tunda agar partai 
lebih cepat konsolidasi dan 
bisa mempersiapkan Pilka-
da 2018 dan Pemilu 2019. 
"Tahun depan sudah ada 
pilkada. Tahapan pilkada 
sudah dimulai di awal tahun. 
Kalau berlama-lama bisa-
-bisa Golkar terancam tidak 
ikut pilkada. Waktu persiap-
an pemilihan legislatif atau 
pilpres pun sangat singkat 
kalau ditunda-tunda," jelas 
Ketua DPP Golkar Bidang 
Pengawasan Pembangunan 
Melchias Markus Mekeng 
kepada wartawan di Jakarta, 
Minggu (26/11).

  Dia menjelaskan, tahapan 
pileg sudah mulai perte-
ngahan tahun 2018. Kalau 
penyelengaraan munaslub 
terus diundur maka Golkar 

terancam tidak dapat meng-
ajukan calon anggota legis-
latif karena penandatangan 
persetujuan caleg bukan 
oleh pelaksana tugas tetapi 
oleh ketua umum. Untuk 
itu, Mekeng meminta para 
elite Golkar, pimpinan DPD 
I dan DPD II harus realistis 
melihat kondisi sekarang ini. 
"Kita menghormati putusan 
rapat pleno DPP tanggal 21 
November lalu bahwa pu-
tusan munaslub menunggu 
pra peradilan kasus Novanto. 
Kalau pra peradilan ditolak 
maka segera setelah ada ha-
sil pra peradilan, DPP harus 
segera mengadakan rapat 
pleno lagi untuk menetapkan 
waktu munaslub. 

Agenda munaslub adalah 
tunggal yaitu pemilihan ke-
tum baru," tutur Mekeng 
yang juga ketua Komisi XI 
DPR.

  Menurutnya, dukungan 
menggelar munaslub sudah 
sangat kuat oleh mayoritas 

pengurus DPD I dan DPD II. 
Menyoal siapa yang didorong 
jika dilakukan munaslub, 
Mekeng mengatakan ?saat 
ini dukungan yang begitu 
besar diberikan ke kader 
senior yang juga Menteri 
Perindustrian Airlangga Har-
tarto yang sudah mendapat 
dukungan internal maupun 
eksternal. "Dari kiri kanan, 

atas bawah dukungan ke 
Pak Airlangga sudah sangat 
besar. Pak Airlangga punya 
kemampuan dan pengalam-
an, dia sangat tepat pimpin 
Golkar," bebernya.

  Mekeng juga berharap 
nantinya mekanisme mu-
naslub cukup dengan mu-
syawarah untuk aklamasi 
saja. Tidak perlu bertarung 

bebas seperti pada munas 
atau munaslub sebelumnya 
karena hanya membawa 
perpecahan pada Golkar. 
Aklamasi juga sangat pen-
ting untuk konsolidasi partai 
lebih cepat. 

"Kalau bisa musyawarah, ya 
musyawarah. Supaya cepat 
dan tidak ada perpecahan," 
tegas Mekeng. (bon/rmol)

FOTO: IST/NET

MUNASLUB: Pengurus Partai Golkar pada saat menggelar konferensi pers dihadapan para 
awak media

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Dekati Mahasiswa
SUKABUMI-- Jelang Pemi-

lihan Umum Gubernur dan 
Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa 
Barat (Jabar) tahun 2018. Ko-
misi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Sukabumi men-
dekati puluhan mahasiswa. 
Kegiatan yang dilaksanakan 
di Aula STISIP Widya Puri 
Mandiri Sukabumi, Pada Jumat 
(24/11) tujuannya tak lain dan 
tak bukan agar para mahasiswa 
menjadi pemilih cerdas. 

  "Tingginya partisipasi pemi-
lih itu, menjadi bagian kesuk-
sesan di Pilgub. Kita harapan, 
para pemilih pemula dan juga 
dari kalangan mahasiswa ini 
menjadi bagian dari kesukses-
an Pilgub nanti," ungkap Ketua 
KPU Kabupaten Sukabumi, 
Dede Heryadi, Jumat (24/11)

 Menurut Dede, pentingnya 
menyalurkan suara itu, lan-
taran menurutnya satu suara 
sangat berarti untuk pemba-

ngunan Jawa Barat yang lebih 
baik lagi kedepan. Maka dari 
itu, dirinya menghimbau ke-
pada para pemilih pemula dan 
juga dari kalangan mahasiswa 
untuk menjadi pemilih yang 
cerdas. "Jangan mau diiming-
-imingi oleh hal-hal tertentu, 
itu menyalahi aturan. Pilihlah 
pemimpin sesuai hati nurani 
dan dilatar belangi dengan visi 
dan misinya yang ditawarkan 
untuk Jabar. Khususnya, untuk 

kemajuan Kabupaten Sukabu-
mi," terangnya.

 Setelah sosialisasi yang di-
lakukan oleh dirinya beserta 
dnegan jajarnnya itu, diahar-
pkan dapat menjadi corong 
informasi untuk mahasiswa 
yang lainnya yang berada di 
Kabupaten Sukabumi. Pasal-
nya, mahasiswa yang dicekoki 
oleh dirinya itu adalah perwa-
kilan dari setiap kampus yang 
ada di wilayah kejanya.

  "Kurang lebih, ada sekitar 
100 mahasiswa yang ikut. 

Saya harapkan, setiap per-
wakilan ini mengajak teman-
-temannya untuk menjadi pe-
milih cerdas dan idealis. Jangan 
mau suara ditukar dengan 
uang, uang itu tidak seberapa. 
Paling penting itu, jawa barat 
punya pemimpin yang bisa 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya," paparnya.
(sep/d)

PKB: Parpol 
Pengusung Emil 

Harus Dari Posisi 0 Km
BANDUNG-- Ketua DPW Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) Jawa Barat, Syaiful Huda, mene-
gaskan seluruh partai politik yang mendukung 
Ridwan Kamil (Emil) menjadi calon Gubernur 
Jawa Barat harus dari posisi 0 kilometer.  Hal ini 
kata Syaiful sangat penting agar tidak ada aksi 
politik sepihak. "Saya selalu ngomong tidak bo-
leh ada aksi politik sepihak oleh seluruh parpol 
pendukung Kang Emil. Terkait siapa yang bakal 
mendampingi Kang Emil musyarawarah parpol 
itu menjadi utama dan segalanya," kata Syaiful 
di Bandung, Minggu(26/11)

 Syaiful mengatakan karena pengantinnya 
Kang Emil, tuturnya, maka pihaknya akan 
menanyakan Kang Emil maunya dengan sia-
pa. "Karena ini menyangkut pembangunan 5 
tahun, jangan sampai retak di tengah jalan," 
ujarnya.

  Ia tidak menampik, kawasan Pantura me-
rupakan salah satu basis PKB, makanya Ketua 
Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) 
mengusulkan agar kader terbaik di Pantura di-
munculkan untuk maju Pilgub. "Semua parpol 
boleh mengajukan bakal wakil gubernur, kita 
musyawarahkan tapi tidak boleh ngotot. Ini 
secepatnya harus ada pertemuan, makanya 
tempo hari saya berinisiasi menemui Kang 
Dedi Mulyadi (Golkar), ketemu bu Ade (PPP) 
dan kang Saan untuk mencairkan suasana. Tapi 
kalau secara formal partai politik kami belum 
pernah bertemu," tukasnya.

  Terkait statment Emil yang meminta para 
bakal wakil gubernurnya untuk mempopuler-
kan diri, Syaiful menanggapinya dengan tawa. 
Sesungguhnya, kata Syaiful, dirinya tidak ada 
niatan untuk maju Pilgub karena tidak popu-
ler. "Cak Imin kemudian meminta saya untuk 
maju, sebagai kader kan saya harus siap," ung-
kapnya.Ia mengungkapkan beberapa kriteria 
wakil gubernur yang ideal untuk Emil, yakni 
harus punya concern yang berbeda dengan 
Emil. "Kalau Kang Emil kan teknokrat maka 
carilah yang latar belakangnya aktivis supaya 
berwarna dan bisa belanja masalah di bawah. 
Teknokrat kan tak bisa belanja masalah, aktifis 
kan suka cari masalah tetapi tidak bisa men-
teknokratiskan masalah, minimal jadi belanja 
APBD," tandasnya. (nif )
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Relawan Fahmi Membelot ke Jona
SUKABUMI-- Relawan 

bakal calon (balon) Walikota 
Achmah Fahmi yang meng-
atasnamakan dirinya Rela-
wan Sukabumi mendukung 
Fahmi (RESMI) yang akan 
mendorong Wakil walikota 
sebagai Balon Walikota Su-
kabumi di Pilwalkot  2018 
nampaknya kini berpindah 
haluan dukungan. Sebagai 
besar pendukung RESMI 
menyatakan sikap untuk 
mendukung Jona Arizona 
di Pilwalkot nanti, bahkan 
keseriusan mereka terbukti 
dengan berubah baju rela-
wan menjadi Barisan Jona 
Arizona (BAJA). 

  Mantan Sekretaris Resmi, 
Hikmat mengakui bahwa 
semua jaringan yang dimi-
likinya ketika mendukung 
RESMI kini sudah berpindah 
ke Baja.  Kini, pihaknya su-
dah siap untuk all out untuk 
memenangkan Jona Arizona 
sebagai Walikota Sukabu-
mi 2018, mendatang. " Ya 
memang dulu  kita ke kang 
Fahmi, tapi sekarang keluar-
ga besar saya sudah pindah 
ke Jona dengan membentuk 
relawan Baja," ujarnya.

 Hikmat menjelaskan se-
luruh keluarga besar diri-
nya yang terdiri dari tujuh 
kecamatan sudah dikomu-
nikasikan untuk mendu-
kung Jona Arizona. Bah-
kan kepindahan dirinya itu 
merupakan tuntutan dari 
keluarga besar untuk keluar 
dari Resmi. "Ya sederhana 
saja, ketika komitmen yang 
sudah terbangun itu tidak 
bisa direalisasikan, buat 
apa. Ketika aspirasi tuntut-
an di keluarga besar tidak 
repsonsif masa harus terus 
bertahan. Sementara kelu-
arga besar tidak dibina dan 
diperhatikan, ya kita pindah 
saja," bebernya.

 Dirinya pun mengakui 
pengurus inti yang tersebar 
di tujuh kecamatan sudah 
berkomunikasi langsung 
dengan Jona Arizona. Kon-
sep pemikirannya dalam 
membangun Kota Suka-
bumi memang cukup jelas 
mulai dari berbagai bidang 
kesehatan, pendidikan, per-
kenomian dan tenaga kerja. 
Bahkan Jona pun meminta 
bantuan kepada relawan 
untuk sumbangsih dalam 

bentuk konsep pemikiran 
untuk membangun Kota 
Sukabumi. " Ya alhamdul-
ilah keika bertemu konsep 
membangun Kota Sukabumi 
bisa di mengerti. Kita juga 
tidak hanya memberikan 
raihan suara  tapi konsep ide 
gagasan dalam membangun 

Kota Sukabumi juga kepada 
Jona," jelasnya.

 Hikmat sendiri besama 
keluarga besarnya ingin 
memilih pemimpin yang 
memang sangat peduli dan 
responsif kepada masyara-
kat. Apalagi  kepada relawan 
yang berusaha akan bekerja 

bersama dirinya untuk me-
menangkannya di Pilwalkot 
2018 nanti. "Bentuk perha-
tian itu bukan  hanya materi 
saja tapi butuh pembinaan. 
Ya minimal gampang berko-
munikasi dengan keluarga 
besarnya," pungkasnya.

 Sementara itu, Baka calon 

Walikota Sukabumi, Jona 
Arizona sangat berterima 
kasih atas dukungan relawan 
Baja yang mau bekerjasama  
mendukung dirinya maju di 
Pilwalkot 2018 nanti. Keber-
adaan Barisan Jona Arizona 
itu sangat membantu sekali 
baik dalam meraup raiha 

suara  ataupun konsep pe-
mikiran dalam membangun 
Kota Sukabumi kedapannya. 
" Saya sangat apresiatif du-
kungan kang Hikmat dan 
keluarga  besarnya, mari kita 
bersama -sama membangun 
Kota Sukabumi ini," singkat-
nya.(bal)

FOTO:IST

DUKUNGAN: Bakal Calon Walikota Sukabumi, Jona Arizona bersama sebagian besar relawan Sukabumi mendukung Fahmi (RESMI) yang merubah 
haluan menjadi Barisan Jona Arizona (Baja) pada saat berdiskusi membangun Kota Sukabumi.

Baksos Jadi 'Senjata' Utama PKS
Sosialisasikan 

Balon Pada 
Masyarakat

S U K A B U M I - -  D e w a n 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) menjadikan bakti so-
sial (Baksos) sebagai senjata 
utama untuk mendekatkan 
bakal calon (balon) walikota 
Sukabumi kepada masyara-
kat. Bagaimana tidak, PKS 
yang sudah resmi mengu-
sung Wakil Walikota Suka-
bumi Achmad Fahmi sebagai 
balon Walikota Sukabumi 
sudah terbukti ampuh. Kali 
ini, acara baksos dari PKS un-
tuk masyarakat di Kampung 
Cipeujeh Kecamatan Baros 
Kota Sukabumi, Kemarin 
(26/11). 

  Diketahui, dalam acara 
baksos tersebut, masyarakat 
dimanjakan dengan harga 
sembako yang dijual murah, 
bisa mengecek kesehatan 
dengan geratis khusus di-
sediakan PKS dalam hal ini 
Wakil Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi serta tersedi-
anya barang bekas yang ber-

kualitas. "Ini kegiatan sosial 
sekaligus silaturahmi Kang 
Fahmi dengan masyarakat. 
Respon masyarakat sangat 
bagus," ungkap Ketua DPD 
PKS Kota Sukabumi, Asep Ta-
jul Mutaqin kepada koran ini

  Menurut Asep, kegiatan 
baksos sekaligus silaturahmi 
Balon Walikota Sukabumi 
bakal terus dimotori oleh 
dirinya disemua wilayah. 
Apalagi menurutnya, keber-
adaan sosok Fahmi yang di-
jagokan oleh dirinya tersebut 
sudah dikenal oleh masyara-
kat secara luas. "Jadi, silatur-
ahmi dan kegiatan sosial ini, 
untuk lebih mendekatkan 
Kang Fahmi kepada masya-
rakat. Soalnya, kerja Kang 
Fahmi sudah diketahui oleh 
masyarakat. Rencananya, ke-
giatan ini akan dilaksnakan 
disetiap Kelurahan sampai 
akhir tahun 2017," katanya.

 Lebih lanjut Asep mengata-
kan, dirinya mengharapkan 
kepada semua jajarannya 
dari semua tingkatan untuk 
terlibat dalam semua kegi-
atan sosial yang bermanfaat 
untuk masyarakat. Pasalnya, 
hal itu menjadi yang utama 
sebari menyosialisasikan 

Wakil Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi yang akan 
menjadi Walikota Sukabumi 
kedepan. "Terus bekerja di-
tengah-tengah masyarakat, 
berikan pengabdian terbaik 
untuk masyarakat serta terus 
berjuang untuk mendorong 
Kang Fahmi menjadi Wali-
kota kedepan. Karena, beli-
au sosok yang pantas serta 
mempuni menjadi orang 
nomor satu kedepan," ha-
rapnya.

  Sementara itu, Wakil Wali-
kota Sukabumi, Achmad Fah-
mi yang juga Calon Walikota 
Sukabumi mengungkapkan, 
dirinya sangat mengapresiasi 
proses sosialisi serta silatur-
ahmi yang dilakukan oleh 
partai pengusungnya itu se-
bari melaksanakan kegiatan 
sosial yang bermanfaat untuk 
masyarakat. Pasalnya, sekecil 
apapun bantuan yang di-
berikan kepada masyarakat 
akan menjadi kebaikan. "Ini 

kegiatan yang sangat bagus. 
Kerja politik, sambil mem-
bantu masyarakat. Tadi saya 
banyak berbicara dengan 
ibu-ibu dan bapa-bapa, me-
reka sangat terbantu dengan 
kegiatan ini.

 Semoga saja, untuk mere-
alisasikan harapan masya-
rakat ini (Jadi Walikota,red) 
dapat terwujud jika dilaksa-
nakan dengan cara-cara yang 
baik serta positif," singkat-
nya. (sep/t)

FOTO: DASEP RADAR SUKABUMI

MENYAPA: Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi yang juga Calon Walikota Sukabumi 
Periode 2018-2023 saat menyapa warga di kegiatan Baksos DPD PKS di Kampung Cipeujeh 
Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Kemarin (26/11/2017).

Janji Naikan 
Anggaran P2RW

SUKABUMI-- Setelah ikut mengawal dan me-
nyukseskan alokasi anggaran untuk P2RW di 
lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. 
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafi e Zain 
yang juga Bakal Calon (Balon) Walikota Sukabumi 
memiliki mimpi untuk kembali menaikan alokasi 
anggaran pembangunan di tingkat ke RWan. "Ren-
cananya begitu, karena program ini sangat bagus 
untuk penataan lingkunagn. Paling penting ya, lewat 
program P2RW ini, partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan sangat tinggi," ungkap Hanafi e ke-
pada koran ini, Kemarin (26/11)

 Maka dari itu, lanjut Hanafi e, dirinya sudah beran-
cang-ancang bakal menaikan kembali anggrannya 
sesuai dengan kemampuan dirinya melihat keu-
angan Pemkot Sukabumi kedepan. soalnya, dirinya 
mengetahui pos mana saja yang bisa dimanfaatkan 
untuk penambahan anggaran P2RW kedepan. "Ini 
kan seandainya, jika saya terpilih jadi walikota Su-
kabumi. Tapi, apa yang saya sampaikan itu bukan 
basa-basi, karna saya tau potensi uangnya. Tapi yang 
jelas, rencana ini sudah masuk dalam Visi dan Misi 
saya," terangnya.

  Untuk besarannya, kata Hanafi e, dirinya saat ini 
terkesan masih belum dapat menyebutkan secara 
pasti. Pasalnya, anggaran P2RW untuk tahun 2018 
sudah meningkat. Soalnya, rencana dirinya itu bakal 
menaikan anggaran P2RW secara pantastis itu di 
tahun 2019 nanti. "Ada lah, ini akan menjadi kejutan 
untuk masyarakat. Kita liat saja nanti, naiknya bisa 
sekitar 60 persen dari anggaran yang sekarang atau 
bisa naiknya menjadi 100 persen. Mudah-mudahan 
saja, semuanya berjalan dengan lancar," katanya.

  Disamping itu, dirinya juga tengah menyiapkan 
program-program yang dapat menaikan derajat 
kesehatan masyarakat, dari sisi ekonomi dan per-
dagangan serta pendidikan. Hal itu tengah dipersi-
apkan oleh dirinya saat ini serta untuk mewujudkan 
Sukabumi baru kedepan. "Dari semua bidang tentu-
nya harus ada peningkatan dan program unggulan 
untuk masyarakat. Semuanya akan masuk dalam 
visi dan misi saya nanti. Doakan saja, semuanya baik 
dan ini untuk kebaikan masyarakat kita (Kota,red)," 
harapnya. (sep/d)

Andri: Peluang PAN Gabung Faham Terbuka 
SUKABUMI-- Adanya ko-

alisi Jaman Now di Pilgub 
Jabar antara Demokrat, PKS 
dan PAN tidak menutup 
kemungkinan bisa terjadi di 
Pilwalkot Sukabumi. Bahkan 
Calon Wakil Walikota Suka-
bumi, Andri Hamami meng-
aku peluang PAN cukup be-
sar untuk bisa bergabunng 
dengan koalisi yang sudah 
terbentuk antara Demokrat 
dan PKS. "Ya kita buka pelu-
ang itu, jangan PAN, partai 
lain juga sudah ada yang kita 
komunikasikan," jelas Andri 

Hamami.
  Hanya saja, sebagai Balon 

wakil walikota yang diusung 
Demokrat tentunya tidak 
bisa berjalan sendiri dalam 
melakukan komunikasi poli-
tik. Menurut Andri ada etika 
politik yang harus dipakai 
saat berkomunikasi politik 
dengan partai lain. "Kalau 
kandidat terngantung partai 
saja, masa kita seserobotan. 
Nanti kan ada kesepakatan 
anatara partai koalisi. Kalau 
sudah sepakat ke kitanya 
juga kan jadi enak," jelasnya.

  Andri mengakui bahwa 
dirinya sudah berkomunikasi 
dengan PPP untuk menjalin 
koalisi di Pilwalkot nanti. 
Tapi nampaknya PPP sen-
diri punya keinginan untuk 
mencalonkan kadernya di 
Pilwalkot nanti. "Ya memang 
sudah komunikasi. Masa 
sudah ada yang mau naik, 
kita maksa -maksa masuk 
Faham (Fahmi- Andri). Tapi 
kitatetap terbuka Faham 
sudah mempunyai konsep 
visi dan misi, kalau mau 
gangu silahkan. Nanti bisa 

disharingkan visi misi partai 
dalam membangun Kota 
Sukabumi," jelasnya.

  Sementara itu, terkait ada-
nya perubahan kepengurus-
an di DPD Demokrat Jabar 
kata Andri tidak jadi masa-
lah. Malahan Ketua DPD 
Demorkat Jabar, Irfan Surya-
negara sangat merespon dan 
mendukung penuh dirinya 
untuk maju di Pilwalkot. 
"Irfan juga akan memastikan 
bawa SK Pasangan Faham 
itu bisa keluar di akhir bulan 
ini. Dia (Irfan ) memberikan 

jalan secepatnya," katanya.
 Bahkan  Kota Sukabumi itu 

menjadi salah satu daerah 
prioritas kemenangan baik 
bagi Demokrat ataupun PKS. 
SK yang dikelurakan oleh 
DPP Demokrat pun tidak 
hanya satu Kota saja, tapi 
semua berbarengan untuk 16 
kota dan kabupaten se- Jabar. 
"Tapi Kota Sukabumi, Sume-
dang dan Kabupaten Ciamis 
diberikan kesempatan untuk 
mendapatkan SK pertama. 
Karena kesiapannya sudah 
siap," pungkasnya. (bal)

PDIP Siapkan Kader Jaga di TPS
SUKABUMI-- Menjelang 

Pilwakot Sukabumi dan Pil-
gub Jabar yang bakal dilak-
sankan serentak tahun 2018 
nanti, DPC PDI Perjuangan 
Kota Sukabumi terus berbe-
nah diri. Disamping sudah 
memanaskan mesin juga 
akan menyiapkan kader ter-
baiknya dimasing-masing 
tempat pemungutan suara 
(TPS) untuk menjadi saksi 
di pesta demokrasi lima ta-
hunan tersebut. "Sekarang 
ini, kita rapat persiapan pem-
bentukan saksi-saksi di tiap 
TPS. Karena, hal ini menjadi 
keharusan untuk mengawal 
suara Pilwalkot dan Pilgub 
Jabar," ungkap Sekretaris 
DPC PDI Perjuangan Kota 
Sukabumi, Tedi Untara ke-
pada koran ini usai melak-
sanakan rapat pembentukan 
saksi TPS di salah satu RM 
ternama di Jalan Lingkar Se-
latan (Jalur) Kota Sukabumi, 
Kemarin (26/11)

  Menurut Tedi, pemben-

tukan saksi yang dilakukan 
oleh partainya itu, untuk 
mengawal keberhasilan da-
lam ikhtiar politik yang bakal 
dilakukan oleh jajarannya 
dalam pengusung Calon 
Walikota Sukabumi, Hanafi e 
Zain untuk menjadi orang 
nomor satu kedepan. Pa-
salnya, hal itu menjadi satu 
kelengkapan yang harus 
dipenuhi oleh partainya. 
"Jadwalnya, awal Februari 
nanti semua saksi akan kita 
mantapkan mengenai untuk 
tugas dan kewajibannya di 
lapangan. Karena, dibulan 
ini jadi waktu yang tepat 
setelah tahapan Pilwalkot 
dilakukan," terangnya.

 Untuk jumlah saksinya, 
lanjut Tedi, dirinya belum 
dapat menerka-nerka jum-
lah TPS yang ada di Kota 
Sukabumi nanti. Meskipun 
begitu, dirinya sudah memi-
liki gambaran jumlah TPS 
pada Pilres tahun lalu. yakni 
sebanyak 570 TPS yang terse-

bar di tujuh Kecamatan yang 
harus disiapkan saksinya 
oleh partinya tersebut. Soal-
nya, kata Tedi, perjuangan di 
Pilgub serta Pilwalkot nanti, 
bakal dilaksanakan dengan 
maksimal oleh semua jajaran 
pengurus partai besutan put-
ri Presiden Pertama Indone-
sia Soekarno itu. Meskipun 
begitu menurutnya, dirinya 
tetap mengharapkan semua 
pejuang partai tetap politik 
santun dan mengedepankan 
pencerdasan politik kepada 
masyarakat Kota Sukabumi. 
"Kita mengharapkannya be-
gitu. Insallah, pengusungan 
di Pilwalkot bersama PKB 
akan menjadi ihtiar poli-
tik yang berhasil. Mudah-
-mudahan saja, ihtiar ini di-
ridoi oleh Allah SWT, amin," 
paparnya.

 Rencana penggabungan 
saksi di Pilwalkot Sukabu-
mi bersama dengan Parpol 
pengusung lainnya, semua 
itu bisa saja terjadi. Akan 

tetapi menurutnya, dirinya 
mengharapkan semua Par-
pol pengsung sama-sama 
memiliki saksi di pesta de-
mokrasi lima tahunan itu. 
Pasalnya, hal itu dinilai oleh 
dirinya sangat lebih baik. 
"Lebih banyak saksi itu lebih 
bagus, satu suara yang hilang 

itu sangat bermanfaat dan 
berguna. Kalau banyakan, 
semuanya bisa dikawal dari 
muali tingkat TPS secara 
bersama-sama oleh partai 
pengusung yang ada. Tapi 
kita liat saja nanti perkem-
bangannya akan seperti apa," 
ucapnya. (sep/d)

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

SERIUS: Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sukabumi, Tatan 
Kustandi beserta dengan jajarannya saat memimpin rapat 
koordinasi pembentukan saksi untuk Pilgub dan Pilwalkot 
Sukabumi tahun 2018 di salah satu RM ternama di Jalan 
Lingkar Selatan (Jalur) Kota Sukabumi, Kemarin (26/11)

Panwaslu 'Warning' 
Parpol Peserta 

Pemilu Tahun 2019
SUKABUMI-- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum (Panwaslu) Kota Sukabumi, Muhammad 
Aminudin menghimbau kepada setiap partai politik 
(Parpol) yang bakal menjadi peserta pemilihan umum 
(Pemilu) tahun 2019 nanti, untuk melaksanakan ta-
hapan pemilihan anggota legislatifnya (Pileg) sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Pasalnya, lembaga 
yang dipimpinnya itu bakal fokus melakukan peng-
awasan saat verifikasi pendaftaran calon peserta 
pemilunya. "Kita mewanti-wanti dari sekarang, agar 
setiap Parpol melaksanakan tugas dan kewajibannya 
sesuai dengan aturan yang ada untuk menjadi peserta 
pemilu 2019," ungkap Amin kepada koran ini usai 
melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu 
Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Par-
pol di salah satu hotel ternama di Jalan Bahayangkara 
Kota Sukabumi, sabtu (25/11)

 Menurut Amin, hal itu dilakukan oleh dirinya agar 
tidak menjadi masalah dikemudian hari. Terutama 
dalam merekrut calon anggota dewan yang dilakukan 
oleh masing-masing parpol tersebut. Lantaran menu-
rutnya, dirinya beserta dengan jajarannya bakal secara 
langsung melakukan pemantauan serta pengawasan-
nya. "Makanya, saatnya nanti saya harapkan semua 
Parpol tidak ada yang main-main. Kalau main-main, 
bisa rugi sendiri dan itu bisa memperhambat Parpol 
ini," katanya.Disamping dirinya juga, sudah mewanti-
-wanti kepada semua Parpol yang ada di kota santri ini, 
melaksanakan tahapan verifikasi parpolnya dengan 
dengan sebiak-baiknya. Dirinya juga mengharapkan 
adanya peran aktif dari perwakilan masyarakat, LSM, 
mahasiswa serta perwakilan dari Pemkot Sukabumi 
yang diundang untuk terlibat dalam suksesi pengawal-
an di Pileg nanti. "Kita juga menyampaikan, tugas dan 
fungsi Panwas di Pilige nanti seperti apa. Dari A sampai 
Z sudah kita sampaikan. Intinya, dari mulai tahapan 
sampai pelaksanaannya. (sep/d)
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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, Kontarktor, 
Pertambangan,  Perdagangan 
Umum dan Jual Beli Macam2 
Kayu Bayur  JL.Raya Baros 
Km.4 Sudajaya Kec.Baros SMI 
hp. 0858.7115.3111 (RS s/d 30 
November)

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

FLORIS

KAWANUA FLORIST terima 
pesanan karangan bunga, jl. Jen-
dral Sudirman. Tlp (0266) 224361 
(Rs s/d 30 November)

CHEN’S FLORIST, Terima pesan-
an Rangkaian Bunga,Rental 
Tanaman Hias, Jl Sriwijaya 
No.43 Tlp (0266)231058 HP 
081584105896 (Rs s/d 30 No-
vember)

HOTEL

RAHARJA HOTEL Jl. Arif Rah-
man Hakim No. 59 Sukabumi 
Tlp ( 0266) (Rs s/d 30 November) 

SELABINTANA HOTEL Jl. Se-
labintana km. 7 Sukabumi Tlp. 
(0266) (Rs s/d 30 November)

TAMAN SARI HOTEL J l  . 
Suryakencana no. 112 Sukabumi 
Tlp. (0266) 225008 (Rs s/d 30 
November)

AUGUSTA HOTEL Jl. Raya 
Cikukulu No 72 Sukabumi Tlp. 
( Palabuhanratu (Rs s/d 30 No-
vember)

INA SAMUDRA BEACH HOTEL 
Jl. raya Cisolok Km. 7 Palabu-
hanratu Tlp. (0266) 431200(Rs 
s/d 30 November)

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

PANGRANGO HOTEL Jl. Se-
labintana Km. 7 Sukabumi Tlp. 
(0266)211532(Rs s/d 30 No-
vember)

HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi 

kota Sukabumi (Rs s/d 30 No-
vember) 

KEHILANGAN STNK

H L G  S T N K  F  - 3 8 9 4  - V L  
An.DADAN

KULINER

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

WARUNG MKN BEBEK JON-
TOR, jontornya bikin keSO-
HOOORR !! Jl. Selabintana Km.3 
Smi. 085624101595 (Rs s/d 30 
November)

PERMATA OPTIKAL, Jual ma-
cam2 kacamata, frame, & lensa/ 
lensa kontak Jl. Pelabuhan II 
No 34 Smi Hp.081563162128Jl. 
Raya Cisaat No 214 Smi Hp. 
085863321214 Jl. Sil iwangi 
(Pertigaan Cidahu) Cicurug Hp. 
085724135845.(Rs s/d 30 No-
vember)

OTOMOTIF

DEALER LARIS II, Jual Beli Mobil 
Bekas (Second), Jl Sekar Wangi 
Cibadak (Rs s/d 30 November)
KIKI MOTOR Jual Angkutan Kota 
APV dan Daihatsu Grand Max 
Jl.Arif Rahman Hakim No.49  

Tlp.085723474977 (Rs s/d 30 
November)

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 November)
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 November)

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 !!

NNo v e m b e ro v e m b e r

Melihat Entrepreneur Fair 2017 STIMIK Nusa Mandiri

Solusi Atasi Pengangguran, Siapkan Calon Wirausaha Muda Kreatif
Pentingnya membentuk jiwa wirausaha sejak dini, 

merupakan langkah awal yang cukup baik dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM). Hal ini tentunya dapat membantu pemer-
intah, dalam mengurangi angka pengguran di 

Indonesia.

WIDI FITRIA, Sukabumi

UNTUK mengurangi an-
gka pengangguran, ratusan 
mahasiswa dari STMIK Nusa 
Mandiri Sukabumi dilatih 
berwirausaha. Bertujuan 
menciptakan pengusaha 
baru, dalam rangka mencip-
takan lapangan kerja. Mereka 
dilatih mengenai cara berwi-
rausaha, melalui Entrepre-
neur Fair 2017.

Kegiatan ini merupakan 
agenda rutin yang dilak-

sanakan Nusa Mandiri En-
trepreneur Center (NEC), 
dalam upaya melahirkan 
calon wirausaha muda dari 
kampus.

Ini juga merupakan tindak 
lanjut dari kegiatan seminar 
yang telah dilaksanakan se-
belumnya oleh Nusa Mandiri 
Entrepreneur Center, dalam 
menyiapkan calon-calon wi-
rausaha muda yang kreatif 
dan inovatif.

“Harapannya mereka mam-
pu bersaing dalam meng-
hadapi dunia berwirausaha, 
dan memberikan peluang 
bagi mahasiswa untuk mera-
sakan atmosfer bisnis dengan 
terjun langsung dan mem-
berikan pelayanan pada 

customer,”kata Pimpinan 
Kampus STMIK Nusa Mandiri 
Sukabumi Denny Pribady ke-
pada Radar Sukabumi, Jumat 
(24/11).

Sekitar 30 stand berpartisi-
pasi di acara tersebut. Produk-
produk yang disediakan oleh 

mahasiswa sangat beragam, 
kreatif dan inovatif dan sangat 
menarik konsumen. Mulai 
dari kuliner hingga fesyen.

“Animo peserta yang ha-
dir sangat bagus, menjadikan 
suasana halaman kampus di-
penuhi mahasiswa yang ber-
semangat dalam mengikuti 
kegiatan ini, sehingga acara 
semakin seru dan meriah,” 
katanya.

Banyak produk yang laris 
manis dipasarkan. Lantaran 
marketing yang bagus dan ke-
masan yang kreatif. Beberapa 
stand juga didesain dengan 
persiapan yang sangat maksi-
mal. Sehingga nampak sema-
kin beragam dan variatif.

Kegiatan ini dapat mem-
bantu mahasiswa dalam 
belajar  berbisnis,  mu-
lai dari tahap open table, 

memberikan pengalaman 
dalam berkomunikasi se-
cara kelompok, mengajarkan 
kekompakan dan pemba-
gian jobdesc yang seimbang. 
“Juga memberi kesempatan 
kepada mahasiswa mem-
perkenalkan hasil produk 
wirausahanya,”paparnya.

Sementara itu,  Sansan, ma-
hasiswa semester satu yang 
mengikuti kegiatan tersebut 
menyambut baik diadakan-
nya kegiatan ini Entrepreneur 
Fair 2017.

“Kegiatan ini sangatlah 
penting terutama bagi kami 
yang masih berstatus ma-
hasiswa baru. Sehingga bisa 
lebih mengenal rekan seang-
katan kami dan memupuk 
rasa kerjasama dalam sebuah 
tim”, ucap Sansan.

Hal sama juga diutarakan 

oleh Andi Riyanto selaku 
juri pada kegiatan tersebut 
sekaligus dosen matakuliah 
Kewirausahaan.”Tentunya 
berdampak baik bagi ma-
hasiswa terkait pentingnya 
berwirausaha di zaman seka-
rang ini yang dari tahun ke 
tahun jumlah penganggu-
rannya semakin meningkat, 
maka dari itu diharapkan 
mahasiswa dapat ikut ber-
peran aktif dalam mengu-
rangi tingkat pengangguran 
di masyarakat,”tuturnya. 

Ia berharap, dengan dia-
dakannya acara tersebut se-
makin banyak kaum muda 
di Indonesia khususnya di 
kampus STMIK Nusa Mandiri 
Sukabumi yang memiliki jiwa 
enterpreneurship. Sehingga 
mampu bersaing dalam du-
nia berwirausaha.(*)

FOTO: DOK/STIMIK NUSA MANDIRI SUKABUMI

ENTREPRENEUR: Salah satu peserta  menunjukan produk olahannya di acara 
Entrepreneur Fair 2017 di STIMIK Nusa Mandiri Sukabumi, baru-baru ini.

Open House Toyota Diserbu Warga 
SUKABUMI - Diler Selamat 

Toyota Sukabumi menjalin si-
laturahmi dengan masyarakat 
Sukabumi, khususnya bagi 
para konsumen setia Toyota 
lewat open house yang dia-
dakan di Selamat Toyota Jalan 
KH Ahmad Sanusi Nomor 111, 
Kota Sukabumi, Sabtu (25/11). 

Acara rutin tersebut ternyata 
cukup menarik perhatian kon-
sumen setia maupun calon 
konsumen. 

Sales Executive Selamat Toy-
ota Sukabumi Elvin Ruliyana 
mengatakan, agenda open 
house yang diadakan rutin se-
tiap dua bulan sekali itu  selain 
untuk memperat tali silatur-
ahmi, sekaligus untuk mem-
perkenalkan produk -produk 
dari Toyota. Sehingga orang 
lebih tertarik untuk membeli 
produk dari Toyota. 

“Intinya kita ingin menin-
gkatkan penjualan dengan 
cara tak biasa, salah satunya 
dengan open house mengun-
dang masyarakat terutama 
konsumen yang sudah kami 
prospek untuk bisa datang ke 
dealer kami,” terangnya kepada 
Radar Sukabumi. 

Dijelaskan ada beberapa 
keuntungan konsumen yang 

bisa didapat dengan meng-
hadiri acara open house ini. 
Salah satunya harga promo 
diskon dan cash back untuk 
setiap pembelian mobil toyota 
bagi konsumen yang langsung 
beli di acara open house, selain 
promo diskon para konsumen 
yang hadir juga dapat kesem-
patan untuk mendapat hadiah 
undangan langsung.

Untuk lebih memeriahkan 
acara, kegiatan open house ini 
juga disediakan hiburan live 
musik dan jajanan makan siang 
secara gratis.

“Kita ada undian berhadiah 
menarik seperti sepeda dan 
hadiah menarik lainnya. 
Acaranya hanya satu hari yaitu 
Sabtu mulai pukul 09.00-14.00 
wib,” terangnya.

Menjelang akhir tahun, Sela-
mat Toyota juga mengadakan 
promo menarik yaitu cash back 
untuk semua tipe mobil Toyota.

“Kita ada promo cash back 
untuk semua jenis toyota, un-
tuk jumlah cahbacknya bisa si-
lahkan langsung mengunjungi 
ke diler kami,” ucapnya. 

Sementara itu, selama mem-
buka acara open house, se-
dikitnya enam unit mobil laris 
terjual. (wdy) 

FOTO: WIDI/RADARSUKABUMI

DISKON PROMO: Diperankan oleh model Selamat Toyota menunjukan Mobil Sienta.
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Batuk dan Panasnya Menghilang,
dan Ia terlihat Lincah Sekarang

Sejak dua tahun lalu, anak laki-laki 6 tahun ini sering diserang batuk berdahak 
dan panas tubuhnya. Setelah diperiksakan ke dokter, ternyata di paru-parunya 
ada plek. Mau tak mau, akhirnya, anak kelas TK B Al-Bayan ini mesti minum obat 
hampir enam bulan lamanya. Dan sembuhkah? “Membantu, tapi sementara,” 
jelas Riswati, bundanya saat ikut mendampingi di awal pertemuan 20 Februari 
2017 lalu. Karena obat dokter tak mendatangkan hasil maksimal, bocah yang 
punya hobi makan nasi goreng dan es krim ini beralih minum MADU BIMA 99 
untuk mengatasi penyakitnya. Tahu dari siapa bocah yang bercita-cita menjadi 
tentara ini madu hitam itu? Bundanya. Kebetulan, bundanya juga sedang 
mengonsumsi madu pahit itu. Bocah yang menjadi warga RT 001 RW 010, Dusun 
Cijalu, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ini 
rutin meminumnya 2x sehari. Sejak kapan? Sekitar lima bulan lalu. Dan apa 

manfaat yang dirasakan oleh anak dari pasangan Hartoyo dan Riswati ini? “Batuk tidak lagi. Panas hilang. 
Nafsu makan bertambah. Dan sekarang, ia lebih lincah,” jelas bundanya. 

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

Saat ini berbagai madu pahit dengan berbagai merek telah beredar di pasaran. Tapi, yang banyak digemari, 
karena manfaatnya yang nyata, memang Madu Bima 99. Apalagi, dari hasil uji laboratorium Fakultas Farmasi 
UI dan Sucofindo September 2014, Madu Bima 99 terbukti bebas dari bahan kimia obat, patogen, logam 
berbahaya, dan zat berbahaya lainnya. Bahkan, saat ini juga tersedia Madu Bima 99 khusus, yakni Madu 
Kesuburan Pria, Madu Kesuburan Wanita, dan Madu Kecerdasan Otak. Untuk mendapatkannya, Anda bisa 
datang ke apotek, toko obat, dan outlet-outlet lainnya di kota Anda. Untuk informasi lebih lengkap, Anda 
bisa mengunjungi  @madubima99, www.madubima.com, dan www.facebook.com/Madu Bima 99.
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gaya bahasanya pun cukup 
dibilang ekstrem. Dengan 
bangga, ABG labil ini men-
gaku Sajam yang hendak 
dijual itu telah ‘meminum’ 
darah. Seperti yang senjata 
tajam yang ditawarkan pe-
milik akun MFM. “Corbek 
100K angkutSok UdhDapet-
Darah!!!,” tulis MFM dalam 
group itu seraya menampil-
kan dua Sajam berukuran 
panjang.

 Tak berlangsung lama, se-
buah komentar pun muncul 
dari akun facebook Agung 
Exalt To Coitus. Ia mengajak 
MFM untuk barter Sajam 
dengan yang dimilikinya. 
“Bt moal sareng gobang,” 
tulisnya.

 Selain itu, ajakan tawuran 
pun datang dari sekolah 
SMP luar Sukabumi. Mereka 
nampak sengaja ‘mengom-
pori’ SMP Sukabumi un-
tuk mau diajak melakukan 
tawuran. “Sukabumi mah 
DUMAY cupu luh an***k,” 
tulis pelajar SMP asal Bo-
gor melalui akun facebook 
Rizwan. Sontak, status ini 
pun menuai reaksi keras 
dari pelajar SMP Sukabumi. 
“Cung*r sia ulah wani dina 
sosmed lah,” timpal akun 
Muhamad Ramdani.

 Atas aktivitas ini, sejumlah 
pihak pun menyayangkan 
dengan kenakalan pelajar 
yang masih bau kencur ini. 
Seperti halnya yang disam-
paikan praktisi pendidikan 
asal Warungkiara, Pebrian-
syah. Menurutnya, kenaka-
lan pelajar yang saat ini ter-
jadi salah satu penyebabnya 
saling ejek di dunia maya. 
Sebagai puncaknya, mereka 

melakukan aksi tawuran saat 
pulang sekolah. “Ini artinya, 
penggunaan smart phone 
mereka kurang diawasi. Baik 
itu oleh keluarga, sekolah 
maupun tingkat dinas,” ujar 
Pebriansyah kepada Radar 
Sukabumi.

 Tak hanya itu,  lanjut 
Pebri, aksi kekerasan antar 
pelajar juga terjadi karena 
ada pengaruh dari pihak 
eksternal. Seperti halnya 
alumni sekolah itu sendiri. 
Sehingga, karena merasa 
mendapat dukungan, ke-
beranian mereka pun diuji 
saat berhadapan dengan 
pelajar dari sekolah lain. 
“Untuk mencegah ini, mau 
tidak mau pengawasan ke-
pada mereka harus diper-

ketat. Mulai dari berangkat 
sampai pulang dari seko-
lah. Bila kita lengah sedikit 
saja,  kenakalan pelajar 
khususnya tawuran akan 
terus terjadi,” pungkasnya.

 Sementara itu,  Kadis 
Pendidikan Kabupaten 
Sukabumi, Maman Abdu-
rahman mengaku sangat 
prihatin dengan kondisi 
prilaku pelajar saat ini. 
Menurutnya,  pengaruh 
l i n g ku n g a n  p e r g a u l a n 
mendominasi terjadinya 
aksi kekerasan antar pe-
lajar.  “Tentu saja, kami 
berharap antar pelajar itu 
tercipta suasana kondusif, 
bukan sebuah pertikaian. 
Kami melihat, yang paling 
besar penyebab kenakalan 

ini akibat dari pengaruh 
lingkungan pergaulan,” 
timpalnya.

 Maman mengaku, pada 
tahun-tahun sebelumnya, 
pihaknya telah membentuk 
satuan tugas pencegahan 
kenakalan dan tawuran pe-
lajar. Namun menurut Ma-
man, hal itu tidak cukup 
karena pencegahan kenaka-
lan pelajar ini perlu semua 
pihak terlibat. “Kami ber-
harap, semua pihak khusus-
nya keluarga terlibat dalam 
persoalan ini. Karena pada 
prinsifnya, persoalan kena-
kalan pelajar ini bukan saja 
tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga semua pihak. 
Khususnya keluarga dan 
sekolah,” tandasnya. (*)

Mulai dari Saling Ejek, Sampai Tawaran 
Transaksi Jual Beli Sajam

medis di Rumah Sakit Betha 
Medika Cisaat. 

  Korban selamat, Pahrudin 
mengaku saat kejadian, ko-
rban tewas saat memindah-
kan kawat arde yang meng-
halangi jalur traktor. Secara 
tiba-tiba, suara letupan ter-
dengar keras yang diiringi 
dengan sengatan hingga 
membuat dirinya pingsan. 
“Saya bersama Dadeng be-
rada di dekat mesin traktor 
sementara almarhum lagi 
memidahkan kawat arde 
yang menghalangi jalur trak-
tor,” akunya.

  Biasanya, lanjut Pahrudin, 
kawat yang berada di sawah 

miliknya itu tidak mem-
bahayakan, namun saat 
insiden yang menawaskan 
bapak tiga anak itu kondis-
inya tengah turun hujan 
deras. “Saya juga heran, 
biasanya tidak tidak ada 
aliran listriknya. Tapi saat 
itu kejadiannya begitu cepat, 
saya tersadar setelah berada 
di rumah sakit,” tutupnya. 

  Senada dikatakan Pahru-
din, Dadeng menambahkan, 
dirinya mengungkapkan 
saat kejadian berlangsung 
posisinya berada dekat me-
sin pembajak. Namun se-
cara tiba-tiba aliran listrik 
yang bermula dari kawat 
penyangga jaringan yang 
dipegang almarhum mer-

embet kepada dirinya. “Saya 
tidak berbuat banyak saat 
kejadian, saking lemasnya. 
Tapi biasanya arde itu tidak 
membahayakan, agak aneh 
juga” tambahnya.

  Saksi kejadian yang eng-
gan dikorankan namanya 
mengaku langsung me-
nolong ketiga korban den-
gan menggunakan sebilah 
bambu, tapi besarnya aliran 
listrik membuat ketiga kor-
ban jatuh pingsan. “Melihat 
kejadian itu saya langsung 
berlari membawa bambu 
dengan niatan menolong, 
nahasnya Ibah tewas seketi-
ka di sawah, sedangkan dua 
lainnya berhasil selamat,” 
pungkasnya. (cr15/t)

Kesetrum, Satu Petani Tewas

kegiatan yang merupakan 
peringatan Hari Pahlawan 
ini sengaja diselenggara-
kan agar keberadaan Kopi 
ABC lebih dekat lagi dengan 
warga Sukabumi sebagai 
pelanggan setia Kopi ABC. 
“Acara ini, diisi oleh berb-
agai kegiatan. Seperti Open 
Tournament Bola Volley dan 
hiburan masyarakat. Misal-
nya saja, penampilan Band 
Reggae dan Artist Dangdut 
Nasional dari KDI,” jelas 
Tendi Setiadi sebagai Area 
Promotion Sukabumi saat 
disambangi Radar Sukabu-
mi di sela-sela kegiatan ber-
langsung, Minggu (26/11).

 Ribuan warga, selain dapat 
menikmati Open Tourna-
ment Bola Volley, aksi pang-
gung Band Reggae atau Ge-
byar Dangdut, saat mema-
suki area, pengunjung juga 
dapat membeli produk Kopi 
ABC baik berbentuk renteng 
atau seduh yang berhadiah 
elektronik sangat menarik 
diantaranya TV LED, kom-
por gas, magic com dan ra-

tusan merchandise exclusive 
Kopi ABC. “Di hari terakhir 
ini, kegiatan dimulai pukul 
14.00 WIB sampai pukul 
23.00 WIB. Jadi puncaknya 
nanti, ada Band D’Twins 
dan penyanyi dangdut nasi-
onal yaitu Rena KDI. Semen-
tara, bagi peserta yang ber-
hasil menjadi juara dalam 
lomba Bola Volley ini, akan 
mendapatkan tropy dan to-
tal uang pembinaan sebesar 
Rp 6.500.000,” paparnya.

 Para peserta Open Tourna-
ment Bola Volley ini, sam-
bung Tendi, mayoritas warga 
dari Kecamatan Sagaranten 
dan Kecamatan Cidolog. 
“16 tim merupakan warga 
dari dua kecamatan itu dan 
telah bertanding di lapang 
ini. Saya berharap dengan 
terselenggaranya kegiatan 
ini, Masyarakat bukan hanya 
dapat menikmati hiburan-
nya saja, tetapi kehadiran 
Kopi ABC yang memiliki 
citra rasa tersendiri dan 
dikemas secara mantap ini 
bisa diterima secara luas lagi 
oleh Masyarakat,” bebernya.

 Masih di tempat yang sama, 

Kepala Desa Pasanggrahan, 
Irman Setiadirahman men-
gatakan, kegiatan tersebut 
telah mendapatkan sambu-
tan antusias dari warga Ke-
camatan Sagaranten. “Acara 
ini, selain dapat menghibur 
warga juga, terdapat edu-
kasinya. Karena Open Tour-
nament Bola Volley ini, dapat 
menjaring bibit-bibit unggul 
dan berpotensi dalam bi-
dang olahraga Bola Volley,” 
katanya.

 Untuk itu, pihaknya me-
wakili warga Desa Pasanggra-
han, Kecamatan Sagaranten 
mengucapkan banyak teri-
makasih kepada Kopi ABC 
yang sudah menjadi partner 
sponsor dalam kegiatan poso-
tif tersebut. 

“Semoga dengan adanya 
kegiatan ini, masyarakat yang 
beraktivitas dapat diarahkan 
melalui kegiatan positif sep-
erti ini, agar menjadi lebih 
baik lagi. Sehingga potensi 
masyarakat dalam bidang 
olah raga dapat disalurkan 
dan dapat mengharumkan 
nama baik Sagaranten,” pung-
kasnya. (cr13/t)

khusus. Pertumbuhan tu-
buhnya kurang normal sep-
erti bocah setahun yang baru 
belajar berjalan dan bicara. 
Ija mengidap tuna wicara 
dan tuna rungu. Ia hanya 
mengeluarkan suara sep-
erti menjerit tapi pelan jika 
meminta sesuatu. “Menu-
rut tetangganya, Ija sering 
ditinggal dalam kurung oleh 
ibunya bila sedang mencari 
rezeki sebagai tukang pijat. 
Kadang-kadang ditinggal 
sampai tiga hari. Tetanggan-
ya juga sempat memergoki 
Ija memakan kotorannya 
sendiri akibat kelaparan. 
Dia tinggal dikurung sudah 
8 tahun,” beber Deni kepada 
Radar Sukabumi saat diku-
jungi di kediamannya, Kam-
pung Cangehgar, Kelurahan/
Kecamatan Palabuhanratu, 
kemarin sore (26/11). 

 Berdasarkan informasi 
yang dihimpunnya, gang-
guan yang diidap Ija akibat 
lambatnya penanganan saat 
ia sakit demam. “Anak ini 
pernah step hingga pingsan 
berhari-hari. Karena tak 
mengerti penanganannya, 
Ija malah dikurung. Ping-
san berhari-hari itu katanya 
sudah menjadi hal biasa,” 
tambahnya. 

 Kini, lanjut Deni, Ija ting-
gal di rumahnya di Kam-
pung Cangehgar untuk 
sementara waktu sebelum 
ada dermawan yang mau 
mengadopsinya.  Awal-
nya Ija mau disatukan di 
yayasan, tetapi setelah di-
perhatikan, Ija tidak men-
galami gangguan jiwa. Ia 
hanya sulit  komunikasi 
akibat tuna wicara dan 
tuna rungu. Kendati raut 
wajah dan tubuhnya ter-
lihat cerah, tetapi Ija juga 

memiliki keterbatasan lain. 
Ya ia seperti bayi baru bisa 
berjalan. “Seperti bayi baru 
setahun. Kalo ada maunya 
ia berteriak seperti itu. Tapi 
suaranya pelan,” paparnya. 

 Saat dievakuasi pada Rabu 
(22/11) Ija langsung dibawa 
ke RS BLUD Palabuhanratu 
dan langsung ditangani me-
dis selama dua hari. “Di 
rumah saya baru tiga hari. 
Mudah-mudahan ada der-
mawan yang mau merawat-
nya,”  harapnya. 

 Sementara Oon, mengaku 
berterimakasih dan bersyu-
kur karena anaknya itu kini 
ada yang merawat. Pasalnya, 
ia sudah tidak sanggup men-
gurus Ija. “Kalau mengurus 
anak, nanti tidak dapat uang 
untuk makan anak. Saya 
bersyukur karena Ija ada 
yang merawat,” tutup Deni 
Solang menirukan ucapan 
Oon. (ryl) 

Kopi ABC Sapa Warga Sagaranten

Kelaparan, Ija Sempat 
Makan Kotoran 

Sajam dan Miras Disita

FOTO : IST 

BARANG BUKTI : Sejumlah barang bukti, berupa puluhan botol miras dan sejumlah sajam berhasil diamankan petugas gabungan.

Lima Pelajar SMK Pesta Miras 
CIKEMBAR - Lagi-lagi, 

perbuatan nakal pelajar 
Sukabumi kembali terjadi. 
Belum lama ini, lima pela-
jar tingkat SMK tertangkap 
tangan oleh anggota TNI 
dari Koramil Cikembar saat 
pesta Miras di Jalan Bunda-
ran PT Paiho, tepatnya di 
Kampung Cimenteng, RT 
1/5, Desa Sukamulya, Ke-
camatan Cikembar. Mereka 
pun diberikan pembinaan 
dan selanjutnya diserah-
kan kepada orang tuanya 
masing-masing.

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, lima pe-
lajar itu merupakan siswa 
salah satu SMK yang ada 

di wilayah Kecamatan Ci-
badak. Mereka adalah AI, 
AA, RI, AT dan PN. Ironis-
nya, saat menenggak Miras 
itu, para pelajar ini masih 
mengenakan baju seragam 
sekolahnya. “Saya amankan 
mereka waktu sedang Pa-
troli,” ujar Babinsa Desa Su-
kamulya Koramil Cikembar, 
Sertu Rusman Gani kepada 
Radar Sukabumi.

 Menurutnya, area PT 
Paiho ini berdasarkan ket-
erangan warga sering dija-
dikan tempat berkumpul 
para pelajar. Sebagai bentuk 
antisipasi terjadinya tinda-
kan yang dapat merugikan 
semua pihak, Patroli sesuai 

dengan arahan Dandim 
pun Rusman laksanakan. 
Alhasil, keterangan warga 
pun terkait prilaku kenaka-
lan pelajar ini benar-benar 
terbukti. “Warga banyak 
yang resah dengan prilaku 
oknum pelajar ini. Makanya, 
kami tindak lanjuti sesuai 
dengan arahan pimpinan,” 
terangnya.

 Diakui Rusman, saat ia 
menghampiri lima pelajar 
tersebut, mereka tengah 
menenggak Miras jenis ang-
gur merah dan ciu. Ia pun 
langsung memeriksa seluruh 
tas mereka dan memberikan 
hukuman berupa push-up. 
“Kami langsung panggil orang 

tuanya masing-masing. Se-
belum mereka dipulangkan, 
kami berikan tindakan beru-
pa push-up dan memberikan 
arahan agar tidak mengu-
langinya lagi,” pungkasnya.

 Camat Cikembar, Arif So-
lihin mengaku prihatin den-
gan pilaku pelajar tersebut. 
Padahal diusianya saat ini, 
para pelajar itu seharusnya 
benar-benar memanfaatkan 
waktu untuk menimba ilmu 
supaya menjadi bekal pada 
masa yang akan datang. 
“Selain itu, atas kepedulian 
aparat, kami mengapresi-
asinya. Semoga saja, insiden 
ini tidak terulang kembali,” 
singkatnya. (cr13/d)

CIKEMBAR - Puluhan botol 
minuman keras (Miras) dari 
berbagai merk disita petugas 
gabungan dari Polsek dan 
Koramil Cikembar, dalam 
operasi pencurian dengan 
kelerasan, pencurian den-
gan pemberatan dan pencu-
rian bermotor (C3) di Toko La 
Rose yang berada di Kampung 
Cikembang, RT 3/4, Desa Ci-
manggu, Kecamatan Cikem-
bar, pada akhir pekan lalu. “65 
botol Miras kami amankan di 
toko La Rose milik Pak Tattu 
yang selama ini disinyalir men-
jadi gudang penjulan miras,” 
jelas Kapolsek Cikembar, AKP 
I Djubaedi kepada Radar Suka-
bumi, Minggu (26/11). Selain 
mengamankan puluhan botol 

miras, sambung I Djubaedi, 
petugas juga telah membubar-
kan dan menggeledah para 
remaja yang diduga brandalan 
bermotor di Kawasan PLUT 
Pusbangdai. “Setelah itu, kami 
kembali melakukan patroli ke 
daerah Desa Bojong dan Desa 
Bojongkembar untuk menyisir 
keberadaan anggota geng mo-
tor,” akunya.

 Dikatakan I Djubaedi, saat 
petugas menyambangi Pos 
Kamling dan rumah tokoh 
masyarakat, diketahui di 
wilayah tersebut sering di-
jadikan tempat berkumpul-
nya anggota geng motor. Tak 
berlangsung lama, ia pun 
langsung mendatangi tem-
pat yang dimaksud. “Alhasil 

kami berhasil mengamankan 
barang bukti berupa dua unit 
sepeda motor dan tujuh sen-
jata tajam (Sajam) dari berb-
agai jenis. Saat kami ke lokasi, 
para pelaku tidak berhasil 
kami tangkap, karena mereka 
langsung kabur melarikan 
diri,” tandasnya.

 Saat ini, barang bukti hasil 
dari operasi tersebut telah 
diamankan di Mapolsek 
Cikembar untuk kepentin-
gan penyelidikan lebih lanjut. 
“Operasi ini akan terus kami 
lakukan untuk menekan an-
gka kriminalitas dan mengi-
kis aksi kawanan geng mo-
tor yang kerap meresahkan 
warga. Kami himbau kepada 
seluruh lapisan masyatakat 

agar segera melapor jika di 
wilayahnya terdapat gang-
guan Kamtibmas. Semua 
pengaduan masyarakat akan 
kami sikapi dengan baik. 
Apalagi pengaduan tersebut, 
berkaitan dengan keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
sekitar,” pungkasnya. 

 Sementara itu, tokoh ma-
syarakat Desa Bojong, Mifta-
hudin mengaku Kamtibmas 
di wilayahnya sekarang ini 
lebih terjaga. Pasalnya, se-
belum dilakukan patroli, di 
lingkungan tempat tinggalnya 
itu kerap kawanan remaja 
bermotor yang membuat 
warga resah. “Alhamdulillah, 
sekarang lebih kondusif,” 
singkatnya. (Cr13/d)



 BELUM lama ini, Radar 
Sukabumi mencoba me-
mantau sebuah group Ko-
munitas SMP se-Sukabumi 
di media sosial facebook. 
Group ini dibuat empat 
tahun lalu dengan jum-
lah member saat ini sudah 
mencapai 19.495 orang. 
Berdasarkan pengamatan, 
member group mayoritas 
merupakan pelajar tingkat 

SMP dan SMA baik yang 
ada di Kabupaten Sukabumi 
maupun luar Sukabumi.

 Dari sekian banyak post-
ingan, tidak sedikit status 
yang bernada menantang 
dari member ‘ABG’. Bahkan 
hal yang paling mengejutkan 
lagi, di dalam group ini ada 
postingan yang berisi ajakan 
transaksi jual beli senjata 
tajam. Mulai dari celurit, 

keleweng, gir motor, samurai 
dan senjata tajam lainnya 
yang biasa digunakan saat 
tawuran. 

 Penjual dan calon pem-
belinya pun tidak lain be-
rasal dari para pelajar itu 

sendiri. Dengan gaya bahasa 
tulisan mereka, penjual sen-
jata tajam dengan bang-
ga menawarkan beragam 
senjata tajam. Tulisan dan 
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Undian Cash Back Puluhan JutaUndian Cash Back Puluhan Juta

HOT PROMOHOT PROMO

TANPA 
UANG 
MUKA

TYPE 36/72TYPE 36/72

Proses KPR mudah,Proses KPR mudah,
Cicilan KPR s/d 20 tahunCicilan KPR s/d 20 tahun
Kualitas bangunan terbaikKualitas bangunan terbaik
Cash back hingga jutaan rupiahCash back hingga jutaan rupiah

FASILITAS : FASILITAS : 

--SSecurity system ecurity system 
-Mushola-Mushola
-Lapangan olahraga-Lapangan olahraga

LOKASI STRATEGIS, LOKASI STRATEGIS, 
DEKAT DENGAN :DEKAT DENGAN :

- PAUD, TK ,SD ,MI ,MTs, - PAUD, TK ,SD ,MI ,MTs, 
  SMP,SMK, MA    SMP,SMK, MA  
- Kecamatan - Kecamatan 
- Puskesmas - Puskesmas 
- Polsek- Polsek
- Pasar Sukaraja- Pasar Sukaraja
- Stasiun dan Terminal - Stasiun dan Terminal 
   Gandasoli   Gandasoli

Melihat Kenakalan Pelajar SMP Sukabumi di Dunia Maya
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DINAS Pendidikan Kabupaten Sukabumi 
nampaknya harus kerja ekstra dalam menekan 
angka kenakalan pelajar di wilayah Kabupaten 

Sukabumi. Pasalnya, selain di dunia nyata, di 
dunia maya pun prilaku pelajar sudah sangat 

mengkhawatirkan.

Rendi Rustandi, Sukabumi

MIRIS: Salah satu bukti adanya transaksi Sajam di group media sosial 
facebook.

Kelaparan, Ija Sempat Makan Kotoran 
PAL ABUHANRATU  - 

Persoalan kemiskinan 
di Kabupaten Sukabumi 
nampaknya masih sulit 
dientaskan. Setiap saat, 
selalu saja ada masalah 
sosial hingga menabrak 
hidup normal sebagaima-
na layaknya manusia. Sep-
erti yang dialami Ija, warga 
Kampung Cigadog, RT 
001/004, Desa Kertajaya, 
Kecamatan Simpenan. 

 Bocah kelahiran 21 April 
2002 ini harus rela diku-
rung ibunya, Oon (40) di 

tempat mirip kandang 
ayam yang luasnya hanya 
1 x 2 meter di belakang 
rumahnya.  

 Pengurungan itu dilaku-
kan setiap kali ibunya per-
gi mencari nafkah sebagai 
jasa tukang pijat. Bahkan 
menurut Ketua Panti Asu-
han Welas Asih (AWA), 
Deni Solang mengatakan, 
Ija yang usianya mengin-
jak 15 tahun itu meru-
pakan anak  berkebutuhan 

FOTO: PERLI RIJAL/RADAR SUKABUMI 

DIPERHATIKAN: Ija, bocah yang sempat dikurung hingga 8 tahun 
kini mendapatkan perawatan dari keluarga Deni Solang di Kampung 
Cangehgar, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanrtu, kemarin (26/11).

Kesetrum, Satu 
Petani Tewas

CICANTAYAN  -  Ibah 
(40), petani asal Kam-
pung Selagombong, RT 3 
RW 4, Desa Sukadamai, 
Kecamatan Cicantayan 
menghembuskan nafas 
terakhirnya setelah tersen-
gat aliran listrik saat mem-
bajak sawah, kemarin. Se-
lain almarhum, dua petani 
lainnya yakni Pahrudin 
(64) dan Dadeng (50) turut 
menjadi korban sengatan 
listrik namun keduanya 
berhasil diselamatkan.

  Informasi yang dihim-
pun Radar Sukabumi, in-
siden yang menewaskan 

petani ini diduga akibat 
bocornya aliran listrik dari 
kabel penyangga (arde) ja-
ringan yang ada di sekitar 
pesawahan. Ketiga pet-
ani tersebut saat kejadian 
tengah membajak sawah 
menggunakan traktor, 
namun nahasnya Ibah 
korban yang meninggal 
memegang kawat listrik 
yang menghalangi laju 
mesin traktor, sedangkan 
kedua korban lainnya ber-
hasil diselamatkan setelah 
mendapatkan  pertolongan 

KOPI ABC SAPA WARGA SAGARANTENKOPI ABC SAPA WARGA SAGARANTEN

SPORTIF:SPORTIF:
Suasana pertandingan turnamen Suasana pertandingan turnamen 

bola voli di Lapangan Volley Sawit bola voli di Lapangan Volley Sawit 
Tunggal, Desa Pasanggrahan, Tunggal, Desa Pasanggrahan, 

Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Kecamatan Sagaranten, Kabupaten 
Sukabumi, kemarin (26/11).Sukabumi, kemarin (26/11).

SAGARANTEN  - Mem-
peringati Hari Pahlawan 
2017, Kopi ABC bekerjasama 
dengan pemerintah Desa 
Pasanggarahan, menyeleng-
garakan Open Tournament 
Bola Volley di Lapang Volley 
Sawit Tunggal, Desa Pasang-
grahan, Kecamatan Saga-
ranten, Minggu (26/11).

 Kegiatan yang bertajuk 
‘Gebyar Semangat Man-
tap Hari Pahlawan 2017’ 
tersebut digagas oleh Kopi 
ABC itu, sebagai salah satu 
bentuk apresiasi Kopi ABC 
terhadap konsumen yang 
ada di wilayah Sukabumi 

Selatan.
 Selain menggelar Open 

Turnament Bola Volley, Kopi 
ABC juga menghadirkan 
artis dangdut ternama yaitu 
Rena KDI. Tak ayal jika keg-
iatan yang diselenggarakan 
pada tanggal 21 - 26 Novem-
ber 2017 dan ditutup dengan 
Gebyar Dangdut pada hari 
terakhir tersebut, menjadi 
daya tarik bagi warga Suka-
bumi untuk mengunjungi 
kegiatan tahunan itu.

 Area Promotion Kopi 
ABC wilayah Sukabumi, 
Tendi Setiadi mengatakan, 

FT: DENDI/RADARSUKABUMI
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  KOPI..Baca Hal 15  KESETRUM..Baca Hal 15

  MULAI..Baca Hal 15
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