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7 Bulan Honor 
Guru Honorer 
Tak Cair
Tunggakan Capai Rp 30,681 Miliar

KEGIATAN BELAJAR : Salah seorang guru Honorer di MTs 
Hikmatunnizom saat menjalankan tugasnya memberikan 
materi kepada para muridnya, kemarin (27/11).

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

SUKABUMI - Guru honorer Madrasah di Ka-
bupaten Sukabumi ‘menjerit’. Pasalnya, mereka 
sudah beberapa bulan tak menerima uang 
sertifikasi, Tunjangan Profesi 
Guru (TPG) dan inpassing 
dari kantor Kementerian 
Agama (Kemenag) Kabu-
paten Sukabumi. 

-  Uang sertifi kasi 7 bulan tak dibayar
-  Total tunggakan TPG dan impassing Rp30,681 miliar
-  Jumlah TPG dan impassing 
 sebanyak 3540 Guru
-  Per triwulan, TPG 
 menerima sebesar 
 Rp 4,5 juta. 
 Jadi per bulannya 
 Rp 1,5 juta.

DERITAA GURUU HONNORER 
MADRAASAH
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Indeks Hari Ini 

Polisi Ancam
Tembak Ditempat 

Marwan Bantah 
Politik Balas Budi

“Tah kitu lah, meh tuman. Daripa-
da ngaresahkeun jeung ngancam 
kasalamaetan batur”

“Nya enya atuh, da si Budi mah teu 
salah nanaon. Naha kudu di perma-
salahkeun”salahkeun
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Aya-aya wae
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Mereka yang Berusaha Menjadikan Sekolah sebagai Taman (1)

Pasangan Rizal dan Novi Tularkan Gerakan Sekolah Menyenangkan
Gerakan Sekolah Menyenang-

kan Muhammad Nur Rizal 
menekankan pada perubahan 
pola pikir guru. Adapun seko-

lah alam Lendo Novo yang kini 
berkembang luas mengelimi-
nasi faktor-faktor yang mem-

buat sekolah jadi mahal.

M. HILMI SETIAWAN, 
Tangerang Selatan

MUHAMMAD Nur Rizal kaget ketika 
suatu hari sang anak, Aliya Zahra, tak 
mau pulang dari sekolah. Padahal, jam FOTO: DOKUMENTASI GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN

BIAR MURID BETAH: kegiatan belajar di SDN Minomartani I, Sleman, yang menjadi binaan Gerakan Sekolah 
Menyenangkan.

7 Kg Uang Koin 
di Perut

KITA memang bekerja mencari uang 
untuk (salah satunya) makan. Bagi Maksud 
Khan, pria asal Satna, Mandhya Pradesh, 
India, dia mencari uang benar-benar untuk 

SUMBER : KEMENAG KABUPATEN SUKABUMI

Lagi Aksi Pencabulan 
Dibawah Umur Terjadi

SUKABUMI - Kasus pencabulan ter-
hadap anak di bawah umur kembali 
terjadi di Kabupaten Sukabumi. Kali ini, 
dugaan pencabulan terjadi di Kampung 
Manglid, RT 3/4, Desa Cimangkok, Ke-

camatan Sukalarang pada akhir pekan 
lalu. Dalam kasus ini, dua anak diduga 
telah menjadi korban yang dilakukan 
PP (20), warga Kampung Bangsri, RT 

FOTO : IST FOR RADAR SUKABUMI

BARANG BUKTI : Seorang terduga pelaku berinisial PP (20) asal warga Kampung Bangsri, RT 5/17, Desa/
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara ini diamankan karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap 
bocah dibawah umur.

Pemuda Sukabumi 
Dukung Cak Imin 

Jadi Wapres
SUKABUMI - Perwakilan pemuda dari 

setiap komunitas di Sukabumi dari mulai 
kalangan Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, 
Santri serta para pengamen menyatakan 
dukungannya kepada Ketua Umum DPP 
PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin 
untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) RI 
Periode 2019-2024.

 Pernyataan dukungan itu, dilakukan di 
Taman Nobar di Jalan KH Ahmad Sanudi 
Kota Sukabumi, kemarin (27/11). Ketua 
Koordinator Pemenangan Cak Imin Kalan-
gan Pemuda Wilayah Sukabumi, Sugiana 
mengungkapkan, dukungan yang diberikan 
beserta dengan jajarannya itu sebagai bukti 
keseriusan untuk kemajuan NKRI kedepan.

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

DEKLARASI : Para perwakilan Pemuda Sukabumi yang 
mendeklarasikan dukungan kepada Muhaemin Iskandar 
atau Cak Imin untuk menjadi Wakil Presiden RI Periode 
2019-2024.

Waspada, Bencana 
Mengintai

SUKABUMI - Intensitas curah 
hujan diwilayah Kota/Kabupaten 
Sukabumi belakangan ini cukup 
tinggi. Melihat peristiwa alam itu, 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota/Kabupaten 
Sukabumi pun menghimbau ke-
pada masyarakat agar meningkat-
kan kewaspadaannya terutama di 
daerah rawan bencana.

 Selain itu, petugas dan relawan 

penanggulangan bencana di 
lapangan diminta untuk meman-
tau kondisi daerahnya masing-
masing. Bila terjadi bencana, 
petugas harus segera meninda-
klanjuti laporan tersebut untuk 
segera ditangani. “Dari Minggu 
malam hingga Senin, wilayah 
Sukabumi terus diguyur hujan. 
Makanya, masyarakat harus lebih 
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BANJIR: Kondisi Jalan di 
Kampung Bantarpanjang 

menuju Ciawet Desa 
Cibenda dan menuju Desa 

Mekarsakti terendam banjir, 
kemarin (27/11).

FOTO:PERIL/RADARSUKABUMI
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TITIEK Puspa membung-
kus pisang goreng itu de-
ngan tisu. Pelan-pelan, sem-
bari ditekan-tekan.

”Supaya minyaknya ber-
kurang. Saya sudah tua, 
tidak boleh terlalu banyak 
mengonsumsi minyak,” ka-
tanya.

Usianya memasuki 80 ta-
hun pada 1 November lalu. 
Tapi, Titiek Puspa tetaplah 
Titiek Puspa. Di hadapan-
nya, usia seolah benar-benar 
sebatas angka. Lihat saja 
pada Senin lalu (20/11) itu, 
penyanyi, penulis lagu, se-
kaligus aktris tersebut tampil 
begitu bugar di apartemen-
nya di Jakarta Selatan. Ke-
cantikannya juga tak pudar.

Rambut pendek penyanyi 
yang telah menghasilkan 
15 album solo itu tersisir 
rapi. Polesan make-up nan 
rapi. Kerutan di wajahnya 
tak tampak. Entah karena 
tertutup foundation. Atau 
karena senyumnya terus 
tersungging yang konon ka-
tanya, membuat siapa pun 
awet muda.

Kehati-hatian dia saat akan 
mengonsumsi pisang go-
reng tadi adalah sekilas con-
toh mengapa dia demikian 
tampak selalu awet muda. 
Pernah mengidap kanker 
serviks pada 2009, perem-

puan yang mengawali debut 
akting lewat fi lm Minah Ga-
dis Dusun (1966) itu sangat 
disiplin dalam hal makanan.

Mi instan dan makanan 
berpengawet adalah pan-
tangan baginya. Bahan 
makanan yang dikonsum-
si harus segar, tanpa kan-
dungan bahan kimia apa 
pun. Semua makanan atau 
minuman pun harus dibuat 
sendiri alias home cooking.

Titiek mengawali hari de-
ngan sarapan yang benar-
-benar sehat. Setiap pagi ibu 
dua anak itu rutin mengon-
sumsi jus buah segar dengan 
bahan buah yang bervariasi. 
”Atau sesekali salad buah 
potong segar,” kata penyanyi 
yang meluncurkan album 
pertama, Kisah Hidup, pada 
1963 tersebut.

Selain itu, untuk asupan 
protein, Titiek mengonsum-
si putih telur rebus. Untuk 
makan siang dan malam, 
Titiek memperbanyak lauk 
berupa ikan air tawar yang 
rendah kolesterol dan sayur.

Makanan diolah dengan 
cara direbus, dimasak de-
ngan sedikit minyak, atau 
bahkan mentah untuk sa-
yuran.

Semua makanan juga tidak 
menggunakan vetsin, mela-
inkan bumbu alami seperti 

lengkuas, serai, daun salam, 
kunyit, atau rempah-rem-
pah lokal. ”Nasi dua sendok 
aja. Karena setelah mengi-
dap kanker, saya nggak bisa 
makan banyak-banyak,” kata 
Titiek.

Supaya tetap kenyang, se-
tiap dua jam dia nyemil 
buah atau agar-agar. Pelan-
tun Kupu-Kupu Malam itu 
menerapkan sistem 80:20. 
Artinya, 80 persen asupan 
makanan benar-benar di-
jaga sendiri dan 20 persen 
sisanya ikut orang lain.

Itu dilakukan karena di 
usianya yang sudah kepala 
delapan sekarang ini, jad-
wal hariannya tetap padat. 
Dan, tiap kali berkunjung ke 
suatu acara atau tempat, dia 
sering menerima undangan 
makan. Padahal, menu di 
restoran belum tentu sama 
dengan standarnya. ”Maka-
nya, kalau ke restoran, saya 
juga pilih menu yang sesuai 
dengan kondisi kesehatan 
saya,” katanya.

Tapi, kalau harus ke resto-
ran, Titiek sering tidak bisa 
menolak makanan yang 
disajikan. Makanan yang 

bervetsin pun akhirnya di-
makan walau sedikit.

”Langsung deh kepala saya 
sakit kayak dipukul-pukul,” 
katanya, lantas tertawa.

Kalau sudah begitu, Titiek 
biasanya memperbanyak 
minum air putih agar kem-
bali pulih. Nenek 12 cucu 
dan 5 cicit itu juga menjauhi 
obat-obatan kimiawi. ”Saya 
sudah bosan minum obat-
-obatan,” ujarnya.

Pilihan pelantun Bing ter-
sebut lantas jatuh pada air 
rebusan aneka daun. Mulai 
rebusan daun salam, jahe, 
hingga daun lengkuas. Se-
muanya bermanfaat men-
cegah berbagai penyakit 
seperti asam urat, menurun-
kan kolesterol, dan menjaga 
daya tahan tubuh.

Meditasi juga menjadi 
salah satu andalan Titiek. 
”Saya meditasi sejak 2009, 
pas saya divonis mengidap 
kanker serviks,” ungkapnya.

Ketika itu, setelah dira-
wat di RS Mount Elizabeth 
Singapura karena kanker 
serviks stadium 2 yang ham-
pir masuk stadium 3, Titiek 
lantas kembali ke Indonesia 

karena tak kuat dengan rasa 
sakitnya selama dirawat 
di Singapura. Atas anjuran 
seorang teman, Titiek lantas 
menjalani terapi meditasi 
selama 13 hari untuk upaya 
penyembuhan kanker.

Menurut Titiek, cukup mu-
dah melakukan meditasi 
itu. Duduk tenang, pikiran 
rileks. Mata dipejamkan, 
lidah ditekuk ke dalam.

"Bernapas teratur lewat 
hidung, lalu diam saja se-
lama satu jam,” ujar Titiek. 
Selama sejam, tubuh sama 
sekali tidak boleh bergerak. 
Mengantuk pun tidak boleh.

Saat dalam kondisi seperti 
itu, saraf dalam tubuh akan 
bekerja untuk mencari titik 
akupunktur atau bagian 
tubuh yang rusak.

”Aura atau chi dalam tubuh 
akan memerintah saraf un-
tuk memperbaiki titik yang 
rusak dan memperbaikinya,” 
jelas Titiek.

Benar saja, setelah melaku-
kan selama 13 hari setelah 
pulang dari Singapura, Titiek 
sembuh dari kanker serviks. 
Saat menjalani checkup 
di Singapura pun, dia di-
nyatakan telah bebas dari 
penyakit itu.

Di matanya, rahasia di 
balik meditasi adalah saat 
akan memulainya, dia me-
minta izin kepada Tuhan. 
”Saya minta izin untuk 
memperbaiki tubuh saya, 
karunia-Nya, yang sudah 
saya rusak. Saya minta su-
paya Dia mengizinkan dan 
membimbing saya,” katanya.

Karena itu, hingga kini Ti-
tiek masih menjalankan me-
ditasi andalannya. Titiek bi-

asanya melakukan meditasi 
di kamar tidurnya. Dalam 
sehari, istri almarhum Mus 
Mualim tersebut melakukan 
lima kali meditasi.

Selain meditasi, Titiek 
menjalani olahraga ringan. 
Karena tidak bisa mela-
kukannya pada hari yang 
sama, Titiek harus memilih 
salah satu.

”Kalau meditasi, tidak usah 
olahraga. Kalau olahraga, 
tidak usah meditasi,” kata 
penghobi tanaman itu.

Olahraga yang dilakukan, 
antara lain, stretching selu-
ruh badan dan bersepeda 
statis. Keduanya dilakukan 
saat pagi, antara pukul 7 
sampai 8, dekat jendela ka-
mar. Sehingga tubuh bisa 
mendapat sinar matahari 
yang kaya vitamin D. Tidak 
heran, tubuh tuanya masih 
bisa bergerak lincah dan 
sigap karena punya tulang 
dan otot yang sehat.

Itu pula sebabnya, berba-
gai tawaran tampil di ber-
bagai acara on air maupun 
off air masih dia terima. 
Sejumlah proyek album 
juga masih sempat dia ga-
rap. Yang terakhir adalah 
album anak-anak bertajuk 
Untuk Anak-Anak Indone-
sia. Dalam album tersebut, 
para penyanyi cilik yang 
tergabung dalam Duta Cin-
ta membawakan lagu-lagu 
ciptaan Titiek Puspa.

Selain musik, sesekali Titi-
ek masih menerima tawaran 
akting dan syuting iklan. 
Saat berada di rumah pun, 
Titiek tidak mau hanya me-
lamun.

”Saya biasanya mencoba 

bikin lagu atau menulis apa 
pun supaya tetap produktif. 
Prinsip saya, tidak boleh 
melamun dan tidak boleh 
malas,” tegasnya.

Untuk menjalani kegiatan 
yang begitu banyak, Titiek 
punya kuncinya, yakni sigap 
dan disiplin waktu. Segala 
sesuatu harus dipersiapkan 
dengan baik. 

Agar tidak kewalahan, 
Titiek juga dibantu enam 
asisten dengan pembagian 
tugas yang berbeda-beda. 
Ada yang mengurusi jadwal 
kegiatan, makanan, kebu-
tuhan pribadi, rumah, dan 
transportasi. 

Dalam bekerja pun, Titiek 
tidak mau terburu-buru dan 
stres. Tiap kali menggarap 
proyek, dia menjalaninya 
dengan santai, tapi kon-
sisten.

Sebab, tujuan utamanya 
berkarya pun bukan untuk 
kepentingan pribadi, tapi 
untuk sesama.

”Buat saya, kebahagia-
an terbesar adalah melihat 
orang lain, terutama anak-
-anak, terhibur dengan kar-
ya saya,” katanya.

Kini Titiek mengaku ma-
sih ingin terus berkarya. 
Terlebih untuk anak-anak 
Indonesia. Keberhasilan 
album Untuk Anak-Anak 
Indonesia meraih Peng-
hargaan Double Platinum 
juga membuatnya semakin 
bersemangat menciptakan 
lagu buat anak-anak.

”Saya mau mengajak me-
reka lebih cinta dan bangga 
terhadap Indonesia. Itu su-
dah menjadi impian besar 
saya,” ujar Titiek. (*/c10/ttg)

Titiek Puspa Tetap Cantik di Usia 80 Tahun, Begini Tipsnya

Lima Kali Meditasi Sehari, Rebusan Aneka Daun Jadi Obat Mujarab
Titiek Puspa tetap bugar dan cantik di 

usia 80 tahun. Dia disiplin mengonsumsi 
makanan tanpa bahan kimia, serta rutin 

bermeditasi dan olahraga. Untuk mencegah 
penyakit, dia memilih air rebusan aneka 

daun.
GLANDY BURNAMA, Jakarta.

FOTO: FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS

POTONG TUMPENG: Titiek Puspa merayakan ulang tahun 
ke-80 bersama para sahabat dan teman di sebuah restoran 
di kawasan Gunawarman, Jakarta, Rabu (1/11).

Cinta Kampung Halaman
NAMA Gerry Salim kembali men-

cuat di jagat balap motor. Pembalap 
yang bernaung di Astra Honda 
Racing Team itu Sabtu lalu (1/4) 
baru saja memenangi race per-
tama AP250 di Asia Road Racing 
Championship 2017 di Circuit 
International Johor, Malaysia. 
Kecintaan Gerry ter hadap 
kampung halamannya juga 
dituangkan dalam race.

Salah satunya terlihat di 
helm yang dia gunakan. 
Tulisan I’m Bonex terpam-
pang jelas. Gerry pun tidak 
sungkan menunjukkan jati 
diri sebagai arek Suroboyo.

”Dulu hanya tulisan Bonex 
Rekk!!! Tapi, karena sekarang 
sudah main di internasional, 
saya pakai I’m Bonex,” ucap rider 
kelahiran 19 April 1997 itu.

Kepada Jawa Pos, arek Manyar 
tersebut menitipkan salam kepada 
Bonek di Surabaya.

”Terima kasih kepada fans, juga 
Bonek,” sebutnya.

Tumbuh di Surabaya membu-
atnya punya fi ghting spirit tinggi 
dalam berduel. Identitas sebagai 
arek Suroboyo kerap membuat-
nya dipanggil Bonek di kalangan 
jurnalis. (nap/c7/oki)
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Alexis Ganti Nama 4Play
JAKARTA – Hotel Alexis dikabarkan kembali 

beroperasi, setelah berganti nama menjadi 4Play. 
Pergantian nama Alexis jadi 4Play ramai dibahas di 
media sosial (medsos).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menga-
ku belum tahu dan belum menerima laporan terkait 
pergantian nama Alexis jadi 4Play.

“Baru tahu sekarang. Belum dapat laporannya,” 
ucap Sandi kepada wartawan di Balai Kota, kemarin 
(27/11). 

Meski belum menerima laporan, Sandi mengaku 
akan mendukung jika Alexis berubah. Sebab, ke-
beradaan Alexis juga akan mendorong lapangan 
kerja baru. Namun harus sesuai dengan aturan, 
ketentuan, dan perizinan yang ada.

“Pemprov DKI Jakarta tengah mendorong pem-
bukaan lapangan kerja yang sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku. Pembukaan lapangan kerja 
yang berkualitas dan bisa meningkatkan kesejah-
teraan warga,” ucap Sandi.

Sandi meminta masyarakat tidak selalu beprasang-
ka buruk pada Alexis. Apalagi jika Alexis benar-benar 
mau berubah.

“Kalau memang mereka (Alexis) mau berubah kan 
ada pintu taubat. Jadi pintu yang memungkinkan 
mereka untuk berubah lini usaha,” imbuh Sandi.

Sandi menjelaskan, pihaknya akan terus meman-
tau keberadaan Alexis. Ia juga meminta masyarakat 
untuk ikut melakukan pemantauan.

“Kita harus pastikan bahwa yang dilakukan kema-
rin tidak memperpanjang perizinannya, karena ada 
laporan masyarakat ada apa namanya penyimpang-
an,” imbuhnya.

Kabar Alexis ganti nama 4Play dibantah oleh Legal 
and Corporate Aff air Alexis Group, Lina Novita.

Menurut Lina, 4Play merupakan bar yang ada di 
Hotel Alexis dan izin operasionalnya masih berlaku.
(one/pojoksatu)

Prasetyo Perintahkan 
Coret Anggaran Air Mancur 
JAKARTA - Ketua DPRD 

DKI Jakarta, Prasetyo Edi 
Marsudi, memerintahkan 
Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) menghapus 
anggaran renovasi kolam air 
mancur Gedung DPRD RI, 
dalam Rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah 
(RAPBD) 2018.

Dia mengklaim tidak per-
nah sekalipun meminta 

kolam itu direnovasi. Apa-
lagi dengan dana fantastis Rp 
620 juta.

"Saya minta kepada TAPD, 
tolong dicoret Rp 620 juta. 
Karena saya enggak merasa 
memerintahkan untuk me-
renovasi," tegas politikus PDI 
Perjuangan itu di Gedung 
DPRD DKI Jakarta, Jalan 
Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 
kemarin (27/11).

"Banyak sekali fi tnah-fi tnah 
yang mengatakan itu adalah 
pekerjaan saya," imbuhnya 
dengan nada kesal.

Pria yang akrab disapa Pras 
ini tak menampik dirinya 

pernah mengeluhkan kolam 
air mancur DPRD DKI ku-
rang indah  Dengan inisia-
tifnya, dia membeli ikan-ikan 
dan merawat kolam tanpa 
menggunakan dana dari 
APBD DKI."Selama tiga ta-

hun saya di sini, yang mengi-
si kolam itu, kolam engga ada 
ikannya. Saya yang mengisi, 
saya merawat, tidak pakai 
duit sepeser pun dari APBD. 
Yang kasih makan saya sen-
diri," ujarnya.

Bahkan, Pras mengaku 
tak pernah menggunakan 
uang dari APBD DKI selama 
tinggal di rumah dinas Ke-
tua DPRD DKI di kawasan 
Menteng."Sekali lagi, Ketua 
RKPD (Rencana Kerja Pem-

bangunan Daerah) dan tim-
nya, tolong coret kolam ikan. 
Saya kan perwakilan Ketua 
Komisi untuk koreksi di situ 
ada SKPD. Kalau enggak di-
koreksi, saya coret semuanya 
RAPBD," pungkasnya. (ald)

FT:NET/ANGGA BHAGYA NUGRAHA

BIKIN GADUH: Pemeliharaan air mancur masuk RAPBD DKI Jakarta 2018.

Irwasum Polri Tindaklanjuti Maladministrasi SKCK
JAKARTA - Inspektur Peng-

awasan Umum (Irwasum) 
Mabes Polri Komjen Pol 
Putut Bayuseno menegas-
kan, akan menindaklanjuti 
temuan Ombudsman RI ter-
kait penyimpangan-penyim-
pangan dalam pembuatan 
Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK).

"Kami berkomitmen akan 
menindaklanjuti temuan 
Ombudsman ini. Saya juga 
sudah menyampaikan ke-
pada seluruh Irwasda, un-
tuk melakukan pengawasan 

kepada semua pelayanan 
publik, bukan hanya SKCK," 
tegas Putut di kantor Om-
budsman RI, Kuningan, Ja-
karta, kemarin (27/11). 

Dia menekankan, untuk 
penerbitan SKCK diperlu-
kan kehati-hatian, pasalnya 
dokumen resmi kepolisian 
ini berisi catatan seseorang 
apakah pernah melakukan 
tindak pidana dan pelang-
garan hukum lainya yang 
diperlukan oleh instansi lain 
sehingga SKCK ini dokumen 
legal."Anggota yang bertang-

gung jawab mengeluarkan 
SKCK harus teliti, jangan 
sampai dia mengeluarkan 
SKCK ternyata pernah mela-
kukan tindak pidana, jangan 
minta cepat nanti salah," 
ujar Putut.Terkait adanya 
temuan Ombudsman dalam 
pelayanan penerbitan SKCK 
seperti permintaan uang 
untuk lembar legalisir SKCK 
yang sudah jadi, kemudian 
untuk mengurus persyarat-
an hingga biaya untuk map 
diluar biaya resmi, mantan 
Kapolda Metro Jaya ini tidak 

akan segan menjatuhkan 
sanski kepada anggota yang 
terbukti melakukan tindak 
penyimpangan."Sanski ma-
cam-macam, mulai dari san-
ksi kode etik dan disiplin, 
termasuk pidana jika terbukti 
melakukan pungutan liar," 
tekan Putut.Dalam temuan 
Ombudsman RI terkait pe-
nerbitan SKCK masih ada-
nya maladminitrasi seperti 
permintaan uang, dimana 
pemohon masih diminta 
biaya lain diluar ketentuan 
PNPB sebesar Rp 30 ribu. 

Sementara, dari sisi penyim-
pangan prosedur ditemukan 
masih adanya petugas yang 
meminta agar KTP dan KK 
dilegalisir terlebih dahulu 
di Dukcapil, kemudian ti-
dak ada kepastian jam buka 
loket layanan sesuai keten-
tuan."Kami menginvestigasi 
di enam Polda termasuk 
Polres dan Polsek dengan 
metode investigasi tertutup 
dan wawancara terbuka," 
kata Anggota Ombudsman 
RI Adrianus Melia, di tempat 
yang sama. (rus)

Pengusaha Besi Tua Jadi Kolektor Barang Koruptor
JAKARTA - Pengusaha besi 

tua tampaknya "kecanduan" 
barang-barang milik korup-
tor. Dia sudah tujuh kali ikut 
lelang hasil barang rampasan 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK). Hampir semuanya 
dia borong.Penampilan HR. 
Moch Djupri (50) tampak bi-
asa ketika berbincang dengan 
wartawan koran ini. Dia hanya 
mengenakan kemeja putih 
dengan celana jeans dileng-
kapi tas selempang kecil saat 
mengikuti lelang di Gedung 

Penunjang, KPK, Kuningan, 
Jakarta, Jumat (24/11).Bahkan 
kesan awal melihat, dia seperti 
ajudan yang menemani "boss". 
Namun siapa sangka, dari 54 
objek barang yang dilelang, 
Djupri memboyong hampir 
semuanya. Mulai dari perhi-
asan, handphone, jam tangan 
mewah, hingga beberapa mo-
bil seperti Lexus berharga Rp 
1,29 miliar.

"Banyak, banyak. Rolex tiga 
saya ambil semua, cincin emas 
ada berlian, perhiasan, Jeep 

Wrangler yang Rp 600 juta, 
Camry aku ambil, Lexus saya 
ambil," bebernya tak menye-
butkan hingga tuntas.

Tak tanggung-tanggung, dia 
merogoh kocek hingga Rp 3 
miliar, guna memborong ba-
rang-barang bekas koruptor 
itu. "Hari ini hampir 3 miliar," 
sebutnya.Pria kelahiran Sura-
baya 1967 itu mengaku sudah 
banyak barang-barang milik 
koruptor yang bertandang di 
rumahnya. Dia mengklaim 
menjadi kolektor barang-

-barang tersebut.
"Saya kolektor dari KPK saja. 

Barang-barang yang berbau 
pejabat," tegasnya seraya terta-
wa.Image barang bekas korup-
tor, katanya, tak menjadi ma-
salah. Malahan Djupri bangga 
memakai barang-barang ter-
sebut. Terutama yang berupa 
kendaraan.Bagaimana tidak, 
barang-barang tersebut per-
nah dimiliki atau dinaiki bekas 
pejabat. Baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Kesan aman 
milik pejabat pun melekat.

"Justru tambah bangga. Ini 
milik pejabat yang namanya 
ada, sedang dinaiki pengusaha 
besi tua," tutur dia.

Djupri bercerita, sebelum 
menjadi pengusaha yang 
mengoleksi barang-barang 
bekas koruptor, dirinya pernah 
mengenyam beragam profesi. 
Mulai dari makelar hingga 
tukang parkir. Sebab, latar be-
lakang keluarganya pun bukan 
lah pejabat atau konglomerat. 
Ayah ibunya seorang peda-
gang. (dna/JPC)



KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

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

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

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Polsek Surade 0266) 490295

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

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

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

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

RUMAH SAKIT

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

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

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

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

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

OPINI

Oleh :
Dudung Nurullah Koswara

Ketua PGRI Kota Sukabumi

MUNGKIN hanya di Kota 
Sukabumi seorang guru meni-
kah di hari guru  25 November 
dan melahirkan anak di hari 
guru 25 November. Ia melahir-
kan seorang anak di hari ulang 
tahun PGRI dan  Hari Guru 
Nasional  yang merupakan 
hari ulang tahun guru-guru  
seluruh Indonesia. Ibu muda 
ini terlahir dari  keluarga guru, 
menikahi seorang guru dan 
melahirkan anak di hari guru.  
Berkah guru menjadi bagian 
dari keluarga sakinahnya.

Kelahiran seseorang  dalam 
perspektif tertentu terkadang 
dikaitkan dengan nasib Si 
Anak. Semoga anak hebat 
yang lahir di hari guru ini kelak 
akan menjadi tokoh nasional 
yang menjadi pembela guru 
dan menjadi pemimpin besar 
yang bermanfaat. Doa para 
guru insyaallah makbul dan 
bermanfaat. Ibu guru muda 
yang melahirkan anak di hari 
guru ini adalah  sosok guru 
honorer yang sudah meng-
abdi cukup lama. Kelahiran 
anaknya di hari guru nasional 
merupakan sebuah keunikan 
tersendiri. Kalau kita mau 

mendramatisir kelahiran Anak 
Ajaib ini maka kelahirannya 
sebenarnya membawa pesan 
pada pemerintah.

Apa pesannya? Diantara 
pesan yang dapat kita drama-
tisir adalah apa yang “diucap-
kan” Sang Anak saat lahir. 
Ternyata  Sang Anak sudah 
bisa  “berbicara” saat lahir, 
tentu saja berbicara melalui 
tanggal kelahirannya. Seolah 
Anak Hari Guru Nasional ini 
mengatakan “Hai pemerin-
tah Aku ini anak guru hon-
orer yang lahir di Hari Guru 
Nasional dan bahkan kedua 
orangtuakupun menikah di 
Hari Guru Nasional. Tidakah 
(kamu) pemerintah mengerti 
pesanku ini?

Pesan yang lebih dapat 
dijelaskan adalah segera per-
lakukan para guru honorer se-
bagaimana amanah undang-
undang. Minimal memenuhi 
Upah Minimum Penghasilan 
(UMP) bagi seluruh guru di 
Indoensia dari semua jenjang.  
Jangan ada lagi kesulitan dan 
ketidakadilan yang menimpa 
guru honorer.

Mungkin Anak Ajaib inipun 

mengatakan “Hai pemerintah 
Indonesia Aku ini anak guru 
honorer, suatu saat akan men-
jadi penerus kalian. Tegakah 
kalian memperlakukan para 
guru honorer yang jumlahnya 
hampir satu juta keadaannya 
tak menentu? Aku adalah 
pemilik masa depan! Kela-
hiranku akan membawa 
perubahan besar bila para 
guru honorer diperhatikan”. 
Setidaknya Anak Ajaib ini 

berpesan angkatlah para guru 
honorer menjadi PNS dengan 
persyaratan yang lunak.

Ketidakadilan yang nyata  
dan masih menimpa sebagian 
besar guru honorer di negeri 
ini diantaranya adalah : 1) 
gaji/upah yang tidak manu-
siawi, 2) perlindungan profesi 
guru honorer masih jauh dari 
ideal, 3) perlakuan sekolah, 
teman sejawat dan bahkan 
masyarakat masih meman-
dang seperempat mata, bukan 
sebelah mata lagi, 4) sulitnya 
menerima SK dari para ke-
pala daerah untuk kepentin-
gan masa depan honorer, 5) 
tak dapat mengikuti OGN, 8) 
tak dapat ikut Sekolah Inter-
naional Luar Negeri (SILN), 
9) honorer yang di negeri 
tak dapat ikut PLPG/PPG, 
10)  terbelah nasib pasca alih 
kelola, kesejahteraan  guru 
honorer pendidikan dasar 
dan menengah terdisparitas, 
11) guru honorer dianggap 
pelengkap dll.

Derita dan rangkaian nasib 
realitas guru honorer di atas 
setidaknya  menjadi bahan 
kajian dan refleksi kita ber-

sama, terutama pemerintah. 
Semoga kelahiran seorang 
anak di HUT PGRI dan Hari 
Guru Nasional menjadikan 
sebuah pertanda akan adanya 
nasib membaik bagi guru hon-
orer. Terutama di tahun 2018 
dimana akan ada pendaftaran 
CPNS GTK.

Selamat datang Anak Ajaib 
yang lahir di HUT PGRI dan 
HGN. Doa kami kelak Eng-
kau akan menjadi pembela 
para guru. Kelak tidak akan 
ada lagi guru yang bertugas 
memperbaiki masa depan 
bangsa sementara dirinya 
sendiri menderita. Setidaknya 
Anak Ajaib ini kelak menjadi 
Menpan RB atau Mendikbud 
bahkan seorang Presiden yang 
memahami betapa strategis-
nya peran guru.

Ingat!!! Jepang bangkit diawa-
li dengan pertanyaan “Berapa 
jumlah guru yang tersisa?” 
Indonesia akan bangkit bila 
diawali dengan pertanyaan 
“Berapa jumlah guru honorer 
yang masih menderita?”.  Se-
lamat berjuang kawan-kawan 
guru honorer. Tetap dedikat 
dan berprestasi.(*)

Menikah Dan Lahir Di HUT PGRI

Pak Walikota Betulkan 
Akses Jalan Pasar

ASSAL AMUAL AIKUM, 
mimbar publik Radar Suka-
bumi. Saya ingin menyam-
paikan pesan bahwa di 
beberapat titik area pasar 

Pasar Gudang, Tipar Gede 
yang menjadi penghubung 
Jalan Palabuhan II saat ini 
kondisinya berlubang dan 
menimbulkan genangan 

air hingga menghabiskan 
seluruh badan jalan. 

Sebelumnya saya tidak 
begitu peduli, tapi ketika 
musim penghujan lubang 

itu berubah menjadi genan-
gan air yang cukup dalam. 
Mohon pak perbaiki segera 
karena kami sebagai warga 
merasa gak nyaman kalau 

berangkat kepasar, apalagi 
harus jalan kaki atau meng-
gunakan motor. 

085861080760

Sinyal 4G Indosat Jelek 
KEPADA pegawai Indosat 

kenapa sinyal 4G Indosat 
jelek, saya selaku penggu-
na Indosat sangat kecewa 
sekali. 

Mohon untuk segera diper-

baiki soalnya sangat meng-
gangu kenyamanan dalam 
menggunakan lanyanan 
internet. Terima kasih

08562001162

Lanjutkan Razia Pelajar
ADANYA gerakan TNI/Pol-

ri melakukan gerakan razia 
kepada para pelajar patut 
mendapatkan jempol, kenapa 
karena dengan adanya razia 
ini sedikitnya para pelajar 
merasa takut dan tidak berani 

lagi bergerombol dijalanan. 
Apalagi kalau razia terus di-
lakukan saya rasa keamanan 
atau tawuran antar pelajar bisa 
ditekan, karena kalau pelajar 
bergerombol maka sudah be-
rang tentu akan dirazia terus 

diperiksa, kalaupun ada pela-
jar yang nakal dengan mem-
bawa senjata tajam kan bisa 
dirazia, lanjutkan TNI/Polri 
Razia Pelajar, terima kasih

081386808019

Bersihkan PKL di Pasar Cibadak
KEPADA Pemerintah yang 

memiliki tugas dan kepent-
ingan mohon untuk segera 
menertibkan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) di jalan pasar 
Cibadak Kabupaten Suka-
bumi. 

Selain sangat menggangu 

pejalan kaki, keberadaan 
PKL itu juga sering menim-
bulkan kemacetan, dari dulu 
yang saya lihat penertiban 

PKL di jalur pasar Cibadak 
tidak pernah selesai-selesai, 
jangan-jangan ada main 
mata antara pedagang dan 

Pemerintah ataupun dengan 
yang lainnya, terima kasih

082191133366

Jaga Gunung dan Lingkungan 
Hanya Slogan

ASSALAMUALAIKUM, 
Mimbar publik Radar Suka-
bumi. Baru-baru ini banyak 
sekali orang dan bahkan 
pemerintah yang melaku-
kan sosialisasi jaga gunung 
jaga lingkungan disekitar 
kita. 

Namun, kita lihat fak-
tanya. Ada berapa banyak 
gunung kita yang selamat 
dari pengrusakan oleh pen-

gusaha yang diberikan izin 
oleh pemerintah. 

Coba lihat, sawah-sawah 
sumber kehidupan kita su-
dah habis dibikin peruma-
han oleh para pengusaha, 
gunung terus digali oleh 
pengusaha yang berkawan 
dengan pemerintah. dan 
banyak lagi. Terus sosial-
isasi oleh pemerintah me-
lalui baligo dan ujarannya 

buat apa kalau pemerintah 
sendiri yang mengeluarkan 
izin kepada para pengusa-
ha penambangan gunung 
untuk di rusak. Lihat saja 
ada bebebera gunung yang 
konsidinya baik di Sukabu-
mi. Semakin dijaga gunung 
semakin rusak, terima ka-
sih Radar Sukabumi.

089654062703

Jalan Lebar Jadi Sempit

Berdayakan Masyarakat 
Sekitar Dong

ASSAL AMUAL AIKUM, 
Mimbar publik radar Sukabu-
mi. Saat ini ada banyak sekali 
perusahan yang besar tinggal 
di Sukabumi. Namun, seiring 
itu penduduk sekitar yang 
berada di Perusahaan besar 
itu sulit untuk mendapat-
kan pekerjaan. Lihat saja di 
PLTU yang berada di Pelabu-
hanratu, hampir mencapai 89 
persen pegawainya berasal 

dari luar daerah, sementara 
masyarakat sekitarnya men-
jadi pengangguran. Apakah 
yang sebenarnya terjadi, ke-
tika pemerintah Kabupaten 
gencar melakukan investasi, 
namun pada kenyaataan-
ya mengusir warga sendiri, 
mohon dicarikan solusinya, 
terima kasih

08161741394

SETIAP hari saya melewati 
Jalan Nasional Sukabumi 
terutama di Jalan-jalan Kota 
Sukabumi. Saya melihat 

banyak mobil yang parkir di 
badan jalan. 

Memang tidak sampai ter-
jadi kemacetan panjang, tapi 

perjalanan sangat terganggu 
karena ruas jalan menjadi 
sempit.  

Percuma dulu ada pele-

baran jalan jika sekarang 
dipakai menjadi ‘garasi’ atau 
tempat parkir mobil, teru-
tama di perempatan Degung 

jalan Bhayangkara

085723123227



belajar telah selesai. ’’Ternyata 
setelah saya perhatikan, seko-
lah seperti ini yang diinginkan 
Ki Hadjar Dewantara. Sekolah 
yang menyenangkan,” katanya 
ketika ditemui setelah memberi-
kan pelatihan kepada guru-guru 
se-Tangerang Selatan di Serpong 
(22/11).

 Sekolah tersebut berada di Mel-
bourne, Australia. Saat itu suami 
Novi Chandra tersebut memang 
tengah berkuliah di Monash 
University. Pengalaman bersama 
Aliya itulah yang lantas mendo-
rong Rizal bersama sang istri un-
tuk menelurkan Gerakan Sekolah 
Menyenangkan (GSM). Didasari 
semangat untuk mengembalikan 
hakikat sekolah seperti yang diga-
gas Bapak Pendidikan Indonesia 
Ki Hadjar Dewantara dulu. Yakni, 
Taman Siswa. Sekolah sebagai ta-
man. ”Layaknya taman, sekolah 
harus membuat anak didik betah 
di dalamnya,” kata Rizal.

 Akhirnya, pada periode 2014–
2015 dia menyusun buku tentang 
sekolah menyenangkan. Dia se-
bar buku itu ke kampus-kampus. 
Khususnya kampus yang memi-
liki fakultas keguruan. Salah sa-
tunya Universitas Ahmad Dahlan 
yang sebelumnya bernama IKIP 
Muhammadiyah Jogjakarta.

 Gagasan menghadirkan seko-
lah menyenangkan ala pasan-
gan Rizal dan Novi itu ternyata 
mendapatkan sambutan luar bi-
asa. Pada 2016 GSM mendampingi 
30 sekolah model yang tersebar di 
Sleman, Jogjakarta, Gunungkidul, 
Kulon Progo, Semarang, Temang-

gung, Salatiga, dan Rembang.
 Tahun ini GSM semakin luas. 

Dari 30 sekolah binaan yang ham-
pir seluruhnya sekolah negeri itu, 
terus meluas ke ratusan sekolah 
lainnya. ’’Kami gunakan istilah 
mengimbas,’’ jelasnya.

 Di antaranya, mengimbas ke 40 
SD di Sleman, 40 SD dan 65 SMP 
di Kulon Progo, 90 madrasah dini-
yah di Gunungkidul, dan diadopsi 
Dinas Pendidikan Kab Natuna 
serta Dinas Pendidikan Kota Pon-
tianak. Saat ini GSM juga mulai 
merangsek ke ibu kota negara 
melalui Kota Tangerang Selatan.

 D a l a m  p ra kt i k n y a,  G S M 
menekankan proses pembela-
jaran di sekolah harus nir ke-
kerasan. Juga, harus ada inter-
aksi yang baik dan hangat antara 
murid dan guru. Guru harus bisa 
menjadi sosok yang memotivasi 
dan teladan bagi siswa.

 Upaya teknisnya bisa dilakukan 
dengan menata ulang meja dan 
kursi di kelas. Meja dan kursi 
tidak lagi disusun secara kon-
vensional menghadap ke guru. 
Sebab, itu mencerminkan guru 
adalah satu-satunya sumber ilmu 
pengetahuan.

 Dalam praktik GSM, di kelas ada 
siswa yang duduk di lantai. Ada 
yang di kursi. Tetapi, posisi kursi 
ditempatkan di pinggir kelas. 
Kunci penerapan GSM, menurut 
Rizal, memang ada di guru. ’’Guru 
harus mengubah pola pikirnya,’’ 
tuturnya.

 Dia menjelaskan, guru tidak 
boleh merasa sebagai sumber 
ilmu. Jika masih berpikir begitu, 
guru akan ditinggalkan. ’’Sebab, 
sumber ilmu saat ini ada di mbah 

Google,’’ jelasnya, lantas tertawa.
 Untuk mewujudkan sekolah 

yang menyenangkan, guru harus 
bisa menjadi fasilitator anak-anak 
mencari ilmu dan menggali po-
tensinya. Selain itu, guru ha-
rus bisa menjadi motivator anak-
anak. Sayang, dia mengaku jarang 
menemukan sosok guru yang 
mendampingi siswa ketika tengah 
mengalami kesulitan belajar.

 Menghadirkan sekolah yang 
menyenangkan tentu bisa diwu-
judkan dalam beragam bentuk. 
Salah satunya melalui sekolah 
alam yang kini telah banyak di-
jumpai di berbagai tempat.

 Tapi, siapa sangka kalau ide 
itu lahir saat sang penggagas, 
Lendo Novo, dipenjara. Ketika 
itu, di pengujung 1980-an, Lendo 
dibui bersama aktivis lain, salah 
satunya Fadjroel Rahman. Gara-
garanya, dia menentang atau 
memprotes kedatangan Menteri 
Rudini di kampus ITB.

 Nah, ketika berada di dalam 
penjara, seorang penyidik mene-
gurnya. ’’Kamu baru S-2 saja 
sudah berani lawan pemerintah,’’ 
kenang Lendo menirukan teguran 
seorang penyidik saat itu.

 Pria kelahiran Jakarta, 6 No-
vember 1964, tersebut menjawab 
lantang teguran itu, ”Saya lebih 
menghormati tukang becak yang 
saleh daripada menteri yang 
korup.’’ Dari perenungannya dari 
balik jeruji, dia tersadar bahwa 
ternyata ada konsep nilai-nilai 
yang salah di Indonesia. Nilai-
nilai yang salah itu adalah men-
ganggap kalau tidak jadi pejabat 
tidak hebat. Kalau tidak kaya tidak 
hebat. Bahkan, kalau tidak gan-

teng atau cantik tidak hebat pula.
 Akhirnya dia putuskan untuk 

meluruskan nilai yang keliru 
tersebut dari pendidikan atau 
sekolah. Setelah bebas dari pen-
jara pada 1989, suami Yusri itu ke-
mudian mendirikan TK Salman. 
TK tersebut menyatukan iman, 
takwa, dan intelektualitas.

 Dalam perkembangannya, 
konsep itu menginspirasi ter-
bentuknya SD Islam Terpadu, 
SMP Islam Terpadu, dan SMA 
Islam Terpadu sampai saat ini. 
’’Ternyata ajaran Alquran menye-
butkan yang hebat itu orang yang 
bertakwa dan bermanfaat. Bukan 
miliarder atau pejabat,’’ jelasnya.

 Tapi, di awal langkah, Lendo 
menemui hambatan pendanaan. 
Dia kala itu merasakan bahwa 
untuk membuat sekolah berkuali-
tas, mahal biayanya. Namun, 
bapak empat anak tersebut tidak 
mau menyerah begitu saja. Dia 
menemukan fakta bahwa yang 
membuat mahal itu terkait den-
gan gedung, laboratorium, dan 
fasilitas fi sik lainnya. Sedangkan 
yang membuat sekolah berkuali-
tas adalah guru, metode pembe-
lajaran, dan buku pelajaran.

 Akhirnya Lendo mengeliminasi 
faktor-faktor yang membuat seko-
lah jadi mahal. Gedung-gedung 
dan laboratorium dia ganti den-
gan alam. Kemudian, muncul 
istilah sekolah alam yang terus 
berkembang sampai saat ini.

 Alam juga menjadi sumber 
ilmu pengetahuan. Menurut 
Lendo, sekolah alam sebenarnya 
juga diterapkan pada masa Nabi 
Muhammad. Saat itu Nabi belajar 
bersama sahabat di bawah pohon 

kurma. Sedangkan aspek yang 
membuat sekolah berkualitas 
–kualitas guru, metode pembela-
jaran, dan buku berkualitas– dia 
pertahankan. Hasilnya, sekolah 
alam menjadi sebuah sekolah 
yang berkualitas, tapi low budget.

 Terkait perekrutan guru, Lendo 
mengatakan, sekolah alam me-
miliki kriteria cukup ketat. Di 
antaranya adalah guru harus hafal 
Alquran. ’’Guru mata pelajaran 
apa pun. Tidak harus hafal 30 
juz,’’ jelasnya. Yang penting, saat 
mengajar, guru itu bisa mengait-
kan ilmu yang diajarkan dengan 
kandungan Alquran. Sebab, di 
dalam Alquran ada 100 ayat 
yang berbicara tentang sains dan 
teknologi.

 Lendo mengatakan, sekolah 
alam muncul kali pertama pada 
1998. Dia sempat menghadapi 
persoalan ketika sekolahnya 
tersebut tidak diakui pemerintah. 
Selama sepuluh tahun pertama 
kehadirannya (1998–2008), seko-
lah alam tidak bisa mengurus izin 
operasional dan mengeluarkan 
ijazah. ’’Tapi, kita jalan terus, atas 
izin Allah. Lebih berkuasa Allah,’’ 
jelasnya, lantas tersenyum.

 Lulusan S-1 Perminyakan ITB 
itu akhirnya bersyukur kare-
na pemerintah mengakui ke-
beradaan sekolah alam. Saat ini di 
seluruh Indonesia ada lebih dari 
2 ribu sekolah yang mengadopsi 
kurikulum atau konsep sekolah 
alam. Lendo sendiri mengem-
bangkan sekolah alam bernama 
School of Universe di Parung, 
Bogor. Di sekolah itu layanan pen-
didikan dibuka mulai jenjang usia 
dini, SD, SMP, dan SMA. Untuk 

jenjang SMP dan SMA, masing-
masing berdurasi dua tahun. 
Percepatan masa belajar tersebut 
diterapkan kepada seluruh siswa. 
Menurut Lendo, waktu empat 
tahun untuk menyelesaikan SMP 
dan SMA sudah cukup.

 Ada empat kurikulum yang 
diterapkan di sekolah alam un-
tuk seluruh jenjang pendidikan. 
Yakni, kurikulum akhlak dengan 
tujuan menciptakan manusia 
sebagai pemimpin di muka bumi. 
Kemudian, kurikulum logika atau 
mereka sebut apply science and 
technology.

 Lalu, ada kurikulum kepemimp-
inan atau leadership. Kurikulum 
kepemimpinan itu dijalankan 
dengan aneka kegiatan outbound. 
Lendo mengungkapkan, sekolah 
alam menjadi cikal bakal ma-
suknya kegiatan outbound di 
dalam kalender wajib sekolah 
seperti saat ini.

 Kurikulum yang keempat adalah 
kurikulum bisnis. ’’Pada dasarnya, 
sekolah itu tujuannya membuat 
orang bisa mencari nafkah,’’ jelas-
nya. Itu dipicu keprihatinannya 
pada sistem pembelajaran kon-
vensional. Sudah lama mengejar 
S-1, tetap saja sulit mencari kerja.

 Padahal, jika kemampuan, mi-
nat, dan bakat anak-anak dikem-
bangkan sejak dini, mereka sudah 
bisa mencari nafkah setamat 
SMA. Dia mencontohkan anak 
pertamanya yang bernama Kha-
lid yang menekuni bidang sound 
engineer sejak usia 10 tahun. 
”Karena fokus di bidang ini saja, di 
usia 13 tahun, dia menjadi sound 
engineer (penyanyi, Red) Afgan. 
(*/c10/ttg)
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Pasangan Rizal dan Novi Tularkan Gerakan Sekolah Menyenangkan

7 Kg Uang Koin di Perut

Lagi Aksi Pencabulan Dibawah Umur Terjadi

Pemuda Sukabumi Dukung 
Cak Imin Jadi Wapres

Waspada, Bencana Mengintai

Defi sit Kemenkeu 
dan BPJS Soal Klaim Berbeda

7 Bulan Honor Guru Honorer Tak Cair
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dimakan. Terutama uang koin. Ti-
dak mengherankan kalau selama 
tiga bulan terakhir dia menderita 
sakit perut akut.

 Ketika Khan dioperasi di Sanjay 
Gandhi Hospital, para dokter 
dibuat tercengang. Mereka men-
emukan 263 keping uang koin, 

100 batang paku, serta berlusin-
lusin silet di perut pria 35 tahun 
itu. ’’Menurut keluarganya, dia 
menderita depresi. Tapi, tidak 
ada yang mengetahui kebiasaan 
makannya yang aneh,’’ ungkap dr 
Priyank Sharma yang memimpin 
pembedahan.  Khan bekerja seb-
agai pengemudi. Keluarga men-
duga, dia suka memakan koin yang 

diberikan penumpang. Tak ada 
yang tahu sejak kapan kebiasaan 
itu dimulai. Beruntung, dokter 
tak menemukan kerusakan parah 
pada organ-organ dalam Khan. 
Dia berjanji tidak makan uang dan 
besi lagi. ’’Ini kasus paling aneh 
yang pernah kutangani,’’ kata dr 
Sharma. Ah, dokter nggak pernah 
ke Indonesia, sih... (adn/c17/na)
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 Padahal, mereka sangat mem-
butuhkan uang tersebut. Apa-
lagi uang tersebut merupakan 
satu-satunya penghasilan yang 
menjadi tumpuan mereka un-
tuk menghidupi keluarganya, 
 sekaligus biaya operasional se-
hari-hari mengajar di sekolah. 
Namun, apa yang mereka tunggu-
tunggu tak kunjung cair sampai 
mengaret hingga tujuh bulan.

 Ketua Yayasan Hikmatunnizom, 
Moh Ubaidilah mengatakan, tun-
jangan sertifikasi ngaret hingga 
tujuh bulan. Sampai saat ini, be-
lum mendapatkan kejelasan dari 
pemerintah terkait kapan hak 
honorer ini bisa diterima. “Selama 
dua tahun terakhir ini, tunjangan 
ini biasanya diberikan selama tiga 
bulan sekali. Tapi, sekarang sudah 
hampir delapan bulan belum ada 
pencairan,” kata Ubaidilah kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (27/11).

 Sementara per triwulan, TPG 
menerima sebesar Rp 4,5 juta. 
Jadi per bulannya Rp 1,5 juta. 
Jika ditotalkan, uang sertifikasi 
yang belum dibayarkan Kemenag 
Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 
9 juta lebih. “Itu baru saya saja. 
Belum lagi puluhan atau bahkan 
ratusan guru honorer madrasah 

lainnya se-Kabupaten Sukabumi,” 
tandasnya.

 Ia mengaku sudah beberapa kali 
menanyakan langsung ke Kemenag 
Kabupaten Sukabumi, terkait tung-
gakan uang sertifi kasi tersebut. Akan 
tetapi, jawabannya tidak memuas-
kan. Pihak kemenag yang mengurus 
masalah sertifikasi, hanya cukup 
beralasan belum ada anggarannya. 
“Informasinya akan cair pada No-
vember 2017 lalu. Tapi, sampai 
sekarang masih belum ada kejelasan 
kapan tunjangan bisa cair. Pemberi 
Harapan Palsu (PHP) terus. Katanya 
sih anggaran dari pusatnya sudah 
cair,” lanjut Ubaidilah.

 Sementara itu, salah seorang 
G u r u  H o n o r e r,  A s e p  M o h 
 Abdulrrohman memaparkan, 
keterlambatan tunjangan sertifi -
kasi ini tak ayal bisa berdampak 
terhadap kinerja guru apabila 
kebutuhan keluarga tidak tertu-
tupi. Karena, guru honorer harus 
memiliki usaha sampingan untuk 
menutupi kebutuhannya. “Tapi, 
kami berusaha bekerja semaksi-
mal mungkin, meski tunjangan 
ini terus ngaret. Kami harap, ke-
menag bisa secepatnya mencair-
kan anggaran ini untuk menjaga 
profesionalitas guru,” harapnya.

 Menanggapi hal tersebut, Ke-
pala Seksi (Kasi) Pendidikan 

Madrasah Kemenag Kabupaten 
Sukabumi, Oja Haerul Syam 
membenarkan uang TPG dan 
inpassing di Kabupaten Sukabumi 
beberapa bulan belum dibayar-
kan. Bahkan, tunggakannya pada 
2017 mencapai Rp 30,681 miliar 
dari jumlah TPG dan impassing 
sebanyak 3540.

 “Sertifi kasi yang belum terbayar 
saat ini bervariasi, dari mulai satu 
bulan hingga tujuh bulan. Terkait 
masalah tunggakan uang sertifi -
kasi ini, kami tidak bisa berbuat 
banyak, karena pencairannya 
kewenangan Kemenag Pusat 
sebagai pemegang anggaran. 
Sementara, Kemenag Kabupaten 
Sukabumi hanya sebatas meny-
alurkan saja kepada para guru 
honorer yang berhak,” akunya.

 Meski demikian, Kemenag 
Kabupaten Sukabumi terus 
berupaya mengajukan usulan 
pembayaran tunggakan uang 
sertifi kasi kepada Kemenag Pusat. 
Namun, karena dari Kemenag 
Pusat-nya belum ada anggaran, 
sehingga tunggakannya belum 
bisa dibayarkan. “Kami belum 
bisa memberikan informasi ka-
pan pencairan sertifi kasi tersebut, 
karena sampai sekarang belum 
ada kejelasan dari pusatnya,” 
pungkasnya. (cr16/e)
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5/17, Desa/Kecamatan Bangsri, 
Kabupaten Jepara.

 Sebut saja yang menjadi kor-
ban pencabulan ini ialah Bunga 
(10) dan Cempaka (5). Keduanya 
sudah dilakukan visum di RSUD 
R Syamsudin SH Kota Sukabumi. 
Sementara, pria yang diduga kuat 
sebagai pelaku telah diamankan 
Polres Sukabumi Kota, pada Min-
ggu, 26 November 2017.

 Camat  Sukalarang,  Amir 
Hamzah mengatakan, pelaku 
pencabulan tersebut melakukan 
aksi bejadnya ini, pada Minggu 
(26/11) sekira pukul 07.00 WIB 
di Kampung Manglid, RT 3/4 
Desa Cimangkok, Kecamatan 
Sukalarang. Modusnya, pelaku 
mengajak main ke rumahnya 
yang tak jauh dengan rumah ko-
rban. “Ternyata, korban ini tidak 

dibawa ke rumahnya, melainkan 
ke kontrakan kosong. Di situlah 
aksi pencabulan terjadi,” beber 
Amir. Setelah pelaku berhasil 
membawanya dengan menarik 
tangan sebelah kanannya secara 
paksa, korban kemudian dicium 
berulang kali. “Setelah itu, kat-
anya pelaku membuka celananya, 
hingga terjadilah aksi bejat terse-
but,” tuturnya.

 Akibat kejadian tersebut, kor-
ban mengalami trauma. Setelah 
ia mengetahui peristiwa tersebut, 
pemerintah Kecamatan Sukala-
rang langsung meninjau ke lokasi 
rumah korban dengan mener-
junkan Tenaga Kerja Sosial Keca-
matan (TKSK) untuk melakukan 
pendampingan terhadap korban.

 Selain itu, pihaknya juga melaku-
kan koordinasi dengan Dinas Pen-
didikan Kabupaten Sukabumi me-
lalui Unit Pelayanan Teknis Dinas 

(UPTD) Pendidikan Kecamatan 
Sukalarang. “Karena bagaimana 
pun juga, korban yang masih duduk 
di kelas empat SD dan Raudatul 
Athfal (RA) ini, harus tetap melan-
jutkan pendidikannya. Memang 
kondisi korban saat ini, mengalami 
depresi mental akibat dari aksi bejat 
pelaku,” imbuhnya.

 Sementara itu, ketika wartawan 
koran ini menyambangi Mapolres 
Sukabumi Kota untuk melakukan 
konfi rmasi terkait adanya dugaan 
kasus pencabulan terhadap anak 
dibawah umur tersebut, pihak ke-
polisian belum bisa memberikan 
keterangan apapaun. “Maaf saya 
belum bisa memberikan statmen 
kepada media. Sebab, saat ini saya 
lagi di Bandung, mungkin nanti 
rencananya pada Jum’at depan 
saya pulang,” tutur Kasat Reskrim 
Polres Sukabumi Kota, AKP Yadi 
Kusyadi.(cr13/t)
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“Cak Imin ini sosok muda yang 
Nasionalis Religius. Kami meli-
hat, Cak Imin sebagai tokoh poli-
tik muda yang dapat menyatukan 
NKRI,” terangnya kepada Radar 
Sukabumi.

 Disamping itu juga, dirinya 
menilai mantan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Mena-
kertrans) itu yang sudah dino-
batkan sebagai panglima santri 
Indonesia, sudah diberikan am-
anat oleh kaum sarungan untuk 
membawa NKRI sebagai negara 
yang tidak melupakan perjuan-

gan para santri. Maka dari itu, 
dukungan yang diberikan oleh 
dirinya itu menjadi keharusan. 
“Tokoh agama secara nasional, 
sudah menobatkan cak imin seb-
agai panglima santri. Beliau men-
jadi kepanjangan tangah para 
santri se-nusantara,” ujarnya.

 Tidak hanya itu, dalam men-
gelola pemerintahan, Cak Imin 
dinilai sudah diluar kepalanya. 
Pasalnya, pengabdiannya dalam 
melayani masyarakat sudah teruji 
secara nasional. “Pernah jadi ang-
gota DPR RI, jadi Menteri pula. 
Jadi, pengalaman dalam melayani 
masyarakat sudah teruji,” kata Su-

giana. Diluar dari pada itu, tokoh 
nasional yang dapat masuk serta 
yang bisa mengayomi semua ke-
lompok hari ini hanya ada pada 
sosok Cak Imin. Lantaran, tokoh 
muda yang dapat membawa 
NKRI sebagai negara yang da-
mai serta menghargai perbedaan 
hanya dimiliki oleh jagaonnya itu.

 “Coba saja, tokoh nasional 
mana yang saat ini bisa masuk 
kesemua kelompok?. Hanya cak 
imin saja. Makanya, sosok Cak 
Imin saja yang bisa menyatukan 
semua umat. Jadi, NKRI di pimpin 
oleh Cak Imin sudah sangat te-
pat,” paparanya. (sep)
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waspada karena bencana bisa 
datang kapan saja,” pinta Kepala 
Seksi Pencegahan dan Kesiap-
siagaan (BPBD) Kota Sukabumi, 
Zulkarnain Barhami kepada Ra-
dar Sukabumi, kemarin (27/11).

 Meskipun, berdasarkan pan-
tauan dilapangan, wilayah Kota 
Sukabumi sampai saat ini belum 
ada laporan bencana, baik long-
sor maupun banjir. Kota Sukabu-
mi memang belum menetapkan 
status siaga banjir dan longsor. 
Namun, petugas di lapangan 
tetap siaga menghadapi potensi 
bencana.  Sementara itu, Kepala 
Seksi Kedaruratan BPBD Kabu-
paten Sukabumi, Eka Widiaman 
menyebutkan, pihaknya juga me-

ningkatkan kewaspadaan meng-
hadapi bencana akibat tingginya 
curah hujan. Eka mengklaim, 
setiap koordinator wilayah (kor-
wil) sudah diminta memantau 
perkembangan di wilayahnya 
masing-masing “Kami juga terus 
melakukan koordinasi dalam pe-
mantaun lingkungan,’’ paparnya.

 Sementara itu, curah hujan yang 
tinggi membuat air di saluran 
Sungai Ciletuh meluap hingga 
merendam jalan sepinggang 
orang dewasa di Kampung Ban-
tarpanjang yang menghubungkan 
Kampung ke Ciawet, Desa Ciben-
da, Kecamatan Ciemas, kemarin 
(27/11) sekitar pukul 08.00 WIB.

 Camat Ciemas, Lesto Rosadi 
menyebutkan, tidak ada korban 
jiwa akibat luapan air itu. Ia juga 

belum mendapatkan informasi 
lengkap apakah air itu menyas-
ar ke rumah warga atau tidak. 
Namun, jalan menuju ke Desa 
Mandrajaya dan Mekarsakti ter-
tutup sementata oleh genangan 
air. ”Sampai saat ini, kami belum 
menerima informasi ada rumah 
yang terendam. Kalau jalan kabu-
paten dan sawah ia,” kata Lesto.

 Terpisah, Kepala Urusan Pemer-
intahan (Kaur Pem) Kecamatan 
Ciemas, Baban menyebutkan, 
berdasarkan hasil pantauannya di 
lapangan, jalan tersebut terendam 
sekitar 3 jam. “Selain jalan, ada 
sekitar 40 hektare sawah blok Bara-
bon milik warga terendam. Tapi, air 
mulai surut berbarengan dengan 
intensitas curah hujan mengecil,” 
sebut Baban.(cr11/ryl/t)

sambungan dari Hal  1

JAKARTA - Anggota Komisi 
IX DPR Okky Asokawati tidak 
setuju dengan wacana cost 
sharing yang dilemparkan 
Badan Penyelenggara Jami-
nan Sosial (BPJS) Kesehatan. 
Menurut Okky, seharusnya 
BPJS lah yang terlebih dahulu 
dibenahi baik itu dari sisi ad-
ministrasi maupun transpar-
ansi pengelolaan anggaran-
nya. “Tidak setuju dong (cost 
sharing). Harus fair, BJPS yang 
lebih dulu dibenahi misalnya 
transparansinya, adminis-
trasinya,” kata Okky, kemarin 
(27/11). Okky mengatakan se-
lama ini tidak pernah melihat 
secara transparan bagaimana 
rencana kerja BPJS Kesehat-

an. BPJS juga tidak pernah 
transparan soal jumlah dana 
yang masuk dan keluar. “Tidak 
pernah ada. Jadi, kalau rapat 
hanya keberhasilan-keberhas-
ilan mereka,” ujarnya.

 Politikus Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) itu kaget 
mendengar BPJS Kesehatan 
yang mengklaim defi sit hingga 
Rp 9 triliun. “Karena menurut 
Kemenkeu defi sit cuma Rp 3 
triliun lebih, sementara BPJS 
Rp 9 triliun. Nah, itu kenapa 
ada pembedaan?” katanya.

 Sebelumnya, BPJS Kese-
hatan ingin melakukan cost 
sharing atau pelibatan peserta 
mendanai biaya perawatan 
penyakit yang butuh per-

awatan medis lama dan ber-
biaya tinggi (katastropik).

 Setidaknya ada delapan pe-
nyakit katastropik yang akan 
dipilih untuk dibiayai dengan 
skema cost sharing. Yakni 
jantung, gagal ginjal, kanker, 
stroke, sirosis hepatitis, thala-
semia, leukimia dan hemofi lia.

 Direktur Utama BPJS Ke-
sehatan Fahmi Idris men-
gatakan, pembiayaan per-
awatan penyakit katastropik 
selama ini cukup menguras 
kas. Sepanjang Januari-Sep-
tember 2017 ada 10,80 juta 
kasus dari delapan penyakit 
katastropik yang menguras 
biaya BPJS Kesehatan hingga 
Rp12,29 triliun. (boy/jpnn)
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DISOAL: Proyek pembangunan KPU disoal karena dinilai tidak transparan.

Proyek Gedung KPU Disoal
PURWAKARTA - Sekreta-

ris KPU Purwakarta, Karlan 
mengaku tak mengetahui pi-
hak pelaksana pembangun-
an Gedung KPU Purwakarta 
di Jalan Flamboyan. "KPU 
tidak tahu menahu soal pe-
laksanaan dan pihak ketiga 
dalam proyek itu. Kegiatan 
itu merupakan proyek di 
Dinas Cipta Karya. Ya kalau 
pun tetap dilaksanakan ha-
rus selesai akhir tahun ini," 
ujar Karlan, Senin (27/11).

 Menurutnya, hingga kini 
pihaknya belum mengeta-
hui pihak ketiga yang men-
jadi pemenang proyek pem-
bangunan KPU itu. Apalagi, 
beberapa waktu lalu tidak 
tampak dipasang papan 
pengumuman proyek di 
lokasi tersebut. "Biasanya 
papan pengumuman itu 
dipasang agar masyakarat 
mengetahui jumlah anggar-
an yang digunakan, sumber 
anggaran, waktu pelaksa-
naan serta nama pihak ke-
tiga yang menjadi pelaksa-
na proyek. Apalagi proyek 
tersebut bukan termasuk 
penunjukan langsung," tu-
turnya.

 Selain itu, sehubungan de-
ngan semua komisioner dan 
pegawai sekretariat KPU se-

dang sibuk menyiapkan dan 
melaksanakan tahapan pe-
milu. Proyek pembangunan 
tersebut sedikit menggangu 
kenyamanan para pegawai 
di lembaga tersebut. Pa-
salnya, proyek dikabarkan 
menelan anggaran ratusan 
juta rupiah itu berbareng-
an dengan kesibukan KPU 
Purwakarta dalam melak-
sanakan tahapan Pilgub dan 
Pilkada Purwakarta 2018. 
"Keinginannya kalaupun 
harus ada proyek seperti itu 
di laksanakan di awal-awal 
tahun, tidak sekarang saat 
semua sedang sibuk melak-
sanakan tahapa pemiluka-
da," ucapnya.

 Dari pantauan, terlihat 
sejumlah bahan material 
berserakan di sekitar areal 
parkir kantor KPU di Jalan 
Flamboyan itu. Begitu pula 
para pekerja bangunan tam-
pak hilir mudik mengangkut 
material bangunan, seperti 
semen, pasir dan batu.

 Bahkan, sebagian areal 
parkir pun harus tersita oleh 
material yang disimpan di 
areal itu. Kondisi demiki-
an sontak saja membuat 
pemandangan di kantor 
penyelenggara Pemilu itu 
nampak semrawut. [gus]

Pemkot Bandung 
Hibahkan Aplikasi

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung me-
lakukan kesepakatan bersama dengan lima 
pemerintah kota dan pemerintah daerah. 
Kesepakatan yang ditandatangani mengenai 
Kerjasama antar daerah yang diantaranya ter-
kait Smart City. Kesepakatan bersama tersebut 
langsung ditandatangani oleh Wali Kota Ban-
dung  Ridwan Kamil (Emil), Bupati Kabupaten 
Blitar Rianto, Bupati Kabupaten Bulukumba 
A.M Sukri A. Sappewali, Bupati Kabupaten 
Tojo Una Una  Admin AS Lasimpala, Asisten 
Administrasi Umum Kabupaten Balangan 
Karim Suadi dan Kepala BKP Kota Pematang-
siantar Zainal Siahan. "Sebelumnya sudah 52 
kerjasama kita lakukan, sekarang tambah 5, 
maka jumlahnya sudah mencapai 57 kerja-
sama dengan daerah kita tandatangani," ujar 
Emil di Pendopo Kota Bandung, Senin (27/11).

 Lanjutnya, mengenai kerjasama tersebut 
pemerintah Kota Bandung menghibahkan 
beberapa aplikasi kepada 5 kota/kabupaten. 
Aplikasi diantaranya yang disarankan oleh 
KPK seperti E-RK (E - Renumerasi Kinerja), 
Perijinan Online seperti GAMPIL (Gadget 
Mobile Aplication for License) dan aplikasi 
Hibah Bansos "Sabilulungan". Aplikasi terse-
but disarankan oleh KPK karena membantu 
kinerja pemerintah yang lebih transparan. 
Maka dari itu Pemkot Bandung menghibah-
kan ke 5 kabupaten/kota. "Mudah mudahan 
aplikasi ini bermanfaat dan bisa di gunakan 
oleh SKPD maupun masyarakat sebaik mung-
kin,"tuturnya.

 Emil menyarankan kepada setiap kabupaten/
kota harus ada kesiapan sumber daya manu-
sia untuk mengoperasikan dan menerapkan 
aplikasi tersebut. 

"Karena beberapa aplikasi ini harus bisa di-
gunakan dan dipahami,"tegas Emil

 Dirinya berharap, perjanjian  kerjasama 
antar daerah tersebut bisa bermanfaat. "Mu-
dah mudahan yang diberikan Kota Bandung 
bermanfaat, karena dengan maju bersama 
sama lebih senang dari pada maju sendiri 
sendiri,"pungkasnya. [gus]

Pasar Desa Cibenda 
Ambruk Diterjang 

Angin
BANDUNG  -  Bangunan pasar  desa di 

Kampung Cagak, Desa Cibenda, Kecamatan 
Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), 
ambruk diterjang hujan deras dan angin ken-
cang yang terjadi, Senin (27/11) pagi. Selain 
bencana, material bangunan yang terdiri dari 
Kayu dan Bambu telah lapuk dimakan usia. 
Kapolsek Sindangkerta AKP Surahmat men-
jelaskan, karena tertimpa material bangunan 
yang runtuh, satu unit sepeda motor milik 
siswa SMP alami kerusakan cukup parah. 
Namun beruntung tidak ada korban jiwa da-
lam kejadian ini mengingat pasar desa buka 
setiap Selasa dan Jumat. "Sebelum ambruk 
terjadi hujan yang disertai angin kencang. 
Rangka atapnya juga terbuat dari bambu yang 
sudah lapuk tak mampu menyangga beratnya 
genteng," terang Kapolsek, Senin(27/11) sore.

 Luas keseluruhan pasar kurang lebih 10x15 
meter persegi dan bangunannya masih seder-
hana, sementara atap bangunan yang ambruk 
kurang lebih sepanjang 8 meter. Hingga sore 
ini Polisi, TNI, Pemerintah setempat diban-
tu warga sekitar bergotong-royong untuk 
membersihkan material bangunan agar hari 
pasar besok aman dan tidak terganggu. "Kami 
mengimbau kepada pedagang dan masyara-
kat agar berhati-hati, demi mengantisipasi 
jika ada material bangunan susulan yang 
ambruk," imbuhnya. [gus]

OLAH TKP: Polres Indramayu saat menggelar olah TKP di Toko Mas Delima Jalan Jendral 
Ahmad Yani No 12  Blok Pasar Desa dan Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, 
Senin(27/11) siang.

Rampok Bersenpi Gondol Rp500 Juta
INDRAMAYU - Segerom-

bolan perampok bersenjata 
api menyatroni Toko Mas 
Delima Jalan Jendral Ahmad 
Yani No 12  Blok Pasar Desa 
dan Kecamatan Haurgeu-
lis, Kabupaten Indramayu, 
Senin(27/11) siang. Satu 
orang mengalami luka tem-
bak hingga harus mendapat 
perawatan intensif di rumah 
sakit.

 Informasi yang berhasil 
dihimpun sebanyak 5 orang 
menggunakan helm tertutup 
dan menggunakan 3 (tiga) 
unit sepeda motor, mema-
suki toko mas sekira pukul 
14.00. Satu orang pelaku me-
nunggu di luar untuk menga-
mati situasi. "Lima orang pe-
laku masuk secara tiba-tiba 
dengan meloncat etalase 
yang berisi emas, kemudian 2 
orang pelaku menodongkan 
senpi ke arah 2 pelayan toko 
perempuan.  Seorang pelaku 

yang berada di luar juga ikut 
menodongkan senpi ke arah 
dalam toko emas," kata Kabid 
Humas Polda Jabar, Kombes 
Polisi Yusri Yunus di Ma-
polda Jabar, Jalan Soekarno 
Hatta Bandung.

 Ia menuturkan dalam wak-
tu 2 menit para pelaku lang-
sung mengambil perhiasan 
emas yang ada di dalam eta-
lase dan langsung melarikan 
diri. Pada saat para pelaku 
hendak melarikan diri salah 
seorang warga, Yudi (44) ber-
usaha mengejar namun salah 
seorang pelaku menem-
bak ke arah korban hingga 
mengenai bagian kakinya. 
"Kerugian ditaksir mencapai 
Rp500 juta," tandas Yusri.

 Yusri mengatakan dari ke-
terangan saksi di lokasi, para 
pelaku terlihat menenteng 3 
senjata api dan mengguna-
kan sepeda motor jenis RX 
King, Vixon dan CBR. Petu-

gas juga menemukan 2 butir 
selongsong peluru senjata 
api yang diduga digunakan 

oleh pelaku. "Petugas saat ini 
tengah meminta keterangan 
para saksi dan mengumpul-

kan bukti-bukti  yang berada 
di lokasi kejadian," tandas-
nya. [nif]

REALIS: Polres Cirebon Kota saat merealis enam pelaku penyalahgunaan narkotika dan pil 
jenis shabu dan extacy (Inex).

Enam Pengedar Narkotika 
Ditangkap

CIREBON - Enam orang 
dibekuk polisi karena mela-
kukan penyalahgunaan nar-
kotika dan pil jenis shabu dan 
extacy (Inex). Mereka sebagai 
kawanan pengedar narkotika 
berdasarkan barang bukti 
yang diamankan polisi. Dari 
enam pelaku, tiga diantara 
yang dibekuk polisi itu adalah 
S alias D (42) asal Cirebon, R 
alias U (53) asal Jakarta dan 
T alias R (38) asal Semarang.

 Kapolresta Cirebon Kota, 
AKBP Adi Vivid AB didam-
pingi Kasat Narkoba AKP 
Achmad Gunawan menjelas-
kan dari tangan mereka disi-
ta 110,37 gr narkotika jenis 
sabu, 7 butir pil jenis extacy 

(Inex) dan 27 butir pil jenis 
tramadol. "Dari barang bukti 
yang diamankan disinyalir 
mereka bukan saja pengguna 
narkoba tetapi juga sebagai 
pengedar," jelas Kapolresta 
Cirebon Kota dalam press 
release, Senin (27/11).

 Hal itu bisa dilihat dari ada-
nya paketan shabu siap edar. 
Juga adanya barang bukti tim-
bangan digital, selain pipet 
kaca sisa pakai shabu dan alat 
hisap narkotika yang terbuat 
dari botol plastik.

 Dalam keterangannya, Adi 
Vivid menambahkan krono-
logi kejadian pada hari ming-
gu tanggal 19 November 2017 
pukul 10.30, polisi menggere-

bek rumah kontrakan tepat-
nya Jl. Kesambi kota Cirebon 
dan berhasil mengamankan 
saudara D.

Kemudian dikembangkan 
dan melakukan penangkap-
an saudara U di depan mini 
market Indomart Jl. Empang 
Bahagia Petamburan Jakarta 
Barat. 

Penangkapan saudara U 
dilakukan pada tanggal 20 
November 2017 sebelum me-
lakukan penangkapan sauda-
ra R. "Keenam tersangka yang 
sudah didalami kasusnya 
baru 3 orang, 3 tersangka 
lainnya masih tahap penye-
lidikan dan pengembangan," 
kata Adi Vivid. [bon]

TAK NYAMAN: Waduk PLTA Cirata marak tukang Pungli 
meski pengelola Waduk PLTA Cirata telah melarang 
pungutan bagi para pengunjung.

Di Cirata Marak 
Tukang Palak

BANDUNG - Meski penge-
lola Waduk PLTA Cirata telah 
melarang pungutan bagi 
para pengunjung. Namun, 
faktanya masih saja ada 
celah bagi oknum yang ma-
sih 'memalak' pengunjung 
dengan alasan uang parkir. 

Pengunjung, tempat wi-
sata itu pun dibuat resah. 
Biasanya, para tukang parkir 
itu datang dengan berge-
rombol lalu menghampiri 
pengunjung yang tengah 
asyik menikmati peman-
dangan bendungam Cirata. 
Dengan mengaku sebagai 
petugas parkir PLTA Cirata 
para wisatawan diminta 
untuk menyerahkan uang 
sebagai biaya parkir.

 Seperti yang di alami Fery 
(30) salah satu pengunjung 
yang mengaku telah diminta 
uang lantaran telah par-
kir sembarangan. "Dengan 
menyodorkan kertas karcis 
saya harus bayar lima ribu 
rupiah, katanya untuk biaya 
parkir dan kebersihan," ujar 
Fery, akhir pekan lalu.

 Ia menjelaskan, tukang 
parkir itu mengatakan di 
sepanjang jembatan Waduk 
Cirata para pengunjung di-
larang berhenti dan jika su-

dah melanggar aturan maka 
harus bayar denda parkir. 
Dengan nada paksaan para 
pengunjung diharuskan 
membayar biaya parkir. 
"Saya berhenti sebentar un-
tuk istirahat sambil melihat 
pemandangan di wilayah 
Cirata namun, tiba-tiba ada 
beberapa orang datang me-
minta uang parkir sambil 
menyodorkan karcis yang 
wajib dibayar seharga Rp5 
ribu,'' ungkapnya.

 Para pengendara berha-
rap, oknum petugas parkir 
ilegal itu segera ditangkap 
sebab, sangat meresahkan 
para pengunjung. 

"Oknum tukang parkir itu 
harus segera di tangkap 
agar pengunjung merasa 
nyaman," pintanya. 

Para tukang parkir yang se-
ring beroperasi di sepanjang 
Jembatan Citarum Waduk 
Cirata itu dianggap ilegal 
lantaran tidak ada surat 
secara resmi baik dari pe-
merintah atau pun penge-
lola PLTA Cirata. "Mereka 
tidak memiliki izin untuk 
baik dari pihak pemerintah 
maupun dari kami," ujar 
salah seorang sekuriti PLTA 
Cirata. [bon] 
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Rindu Melanda Th e Lord Atep
BANDUNG – Rasa rindu se-

dang melanda Atep. Padahal 
baru dua pekan tim Persib 
diliburkan pascaberakhir-
nya kompetisi Liga 1. Sa-
yang keinginan untuk cepat 
berkumpul bersama rekan-
-rekan satu timnya terken-
dala. Padahal, ada rencana 
pada akhir pekan lalu untuk 
berkumpul kembali. "Sebe-
narnya sih, keinginannya ada 
kumpul lagi, kita juga sudah 
kangen rekan-rekan di tim. 
Kemarin sempat ada rencana 
tim akan dikumpulkan pada 
tanggal 23 lalu tapi batal,” 
kata Atep.

Sampai dengan hari ini, 
Atep mengaku belum ada lagi 
komunikasi dengan manaje-
men terkait nasibnya. Pada-
hal kontraknya akan segera 
habis pada awal tahun nanti.

“Belum ada komunikasi 
dengan manajemen, kita 
juga ingin ada penjelasan ke 
depannya seperti apa,"  ujar 
Atep. 

Bersama Persib, kontrak 
Atep akan tuntas pada Feb-

ruari 2018, Ia pun berharap 
kebersamaannya bersama 
Maung Bandung dapat ber-
lanjut pada musim depan. 
"Musim yang berat buat saya, 
musim yang tidak bagus, 
semoga kita bisa kembali ke 
peforma terbaik, saya akan 
berusaha semaksimal mung-
kin untuk mengembalikan 
itu," ucapnya. 

 Untuk mengisi liburannya, 
pemilik momor punggung 7 
itu menghabiskan waktu ber-
sama keluarga besarnya di 
Cianjur, tanah kelahirannya. 
“Kumpul sama keluarga di 
Cianjur, sambil jaga kondisi 
juga dengan lari, enakkan 
di Cianjur lapangan deket, 
bisa main juga sama teman-
-teman di kampung, jadi 
tidak benar-benar rest total,” 
ucapnya. (pra)

Sementara, sadar akan 
masa depanya, Atep beren-
cana mengikuti kursus ke-
pelatihan. Pemain berposi-
si sebagai winger ini ingin 
menjadi seorang pelatih jika 
sudah pensiun sebagai pe-

main. Atep mengikuti jejak 
rekannya, Supardi yang lebih 
dahulu mengikuti kursus 
kepelatihan. Selain Supardi, 
ada sejumlah nama pemain 
yang memanfaatkan wak-
tu libur kompetisi dengan 
mengikuti kursus kepelatih-
an seperti Zulkifli Syukur, 
Maman Aburrahman, dan 
Markus Haris Maulana. “Se-
benarnya ada rencana untuk 
ikut kursus, tapi Supardi lebih 
dahulu memasukan CV,” kata 
pemilik nomor punggung 
7 itu.

 Kini Atep sedang menung-
gu momen yang tepat untuk 
menjadi juru racik tim sepak-
bola. Selain keinginan dari 
dirinya sendiri, Atep meng-
aku ada tawaran dari man-
tan pelatihnya Emral Abus. 
Seperti diketahui Emral me-
rupakan instruktur pelatih 
dalam kursus kepelatihan. 
“Saya juga sudah disuruh 
sama pak Emral (Emral Abus) 
untuk segera memasukan CV 
agar ada panggilan untuk 
mengikuti kursus lisensi C 

ini, mudah-
-mudahan-
lah berikut-
nya saya yang 
i k u t , "  u j a r 
Atep. (pra)

Atep Rizal

Final Liga 2 Hanya 
25 Lembar Tiket

JAKARTA - PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) su-
dah menyiapkan jatah tiket untuk para suporter 
yang ingin menyaksikan laga fi nal Liga 2 2017, 
yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan 
Api (GBLA), Bandung. Selasa (28/11). Total tiket 
yang dicetak mencapai 25 ribu lembar.

 COO PT LIB Tigorshalom Boboy menjelaskan, 
penjualan tiket yang dilepas untuk laga puncak 
kali ini memakai sistem terusan. Artinya, tiket 
berlaku bukan hanya untuk perebutan kursi jua-
ra, tapi perebutan posisi ketiga juga masuk dalam 
paket penjualan tiket. "Nanti tiketnya terusan, 
kalau beli bisa nonton laga perebutan peringkat 
ketiga dan fi nal," katanya, Senin (27/11).

 Meski berlabel partai puncak, PT LIB ter-
nyata tak menyiapkan tiket yang melimpah. 
Dari 48 ribu kapasitas stadion GBLA, mereka 
hanya menjual 25 ribu lembar. Jumlah tersebut 
menurutnya disiapkan setelah melihat animo 
penonton di laga semifi nal. "Kami lihat 10 ribu 
lembar saja tak habis waktu semifi nal. Padahal 
laga ini yang lebih menentukan untuk lolos ke 
Liga 1. Karena pertimbangan itu kami siapkan 25 
ribu untuk fi nal. Itu sudah banyak," tutur Tigor.

 PT LIB belum mengumumkan berapa harga 
tiket terusan yang dilepas. Namun, untuk ke-
lompok suporter yang membeli dengan sistem 
dikoordinasi oleh koordinator kelompok supor-
ter, sudah disiapkan jumlah tiket sesuai jumlah 
yang diminta. "Nanti akan segera kami umumkan 
ya (harga dan jumlah tiket tersisa)," tegas Tigor. 
(dkk/jpnn)

Tutup Pintu buat Persib
KEBERHASILAN PSMS Medan promosi ke 

Liga 1 2018 membuat posisi pelatih Djadjang 
Nurdjaman kembali jadi sorotan. Banyak ka-
langan dan juga suporter tim Ayam Kinantan 
menginginkan mantan pelatih Persib Bandung 
itu dipertahankan untuk mengarungi kompetisi 
kasta tertinggi musim depan.

 Arsitek tim yang akrab disapa Djanur itu me-
mang diikat untuk musim ini. Namun, saat ini 
Djanur memilih fokus menghadapi partai fi nal 
Liga 2 2017 melawan Persebaya Surabaya di Sta-
dion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa 
(28/11), ketimbang bicara masa depannya. "Saya 
ingin menyelesaikan pekerjaan dulu saat ini, 
karena masih ada satu pertandingan lagi. Setelah 
itu, baru nanti bicara dengan manajemen soal 
masa depan," kata Djanur di Bandung.

 Datang di babak 16 Besar, pelatih 53 tahun 
itu sempat mengalami kesulitan di awal masa 
bergabung dengan menelan sekali kalah dan 
hasil imbang. Namun, perlahan taktik dan juga 
tangan dingin pelatih kelahiran Majalengka itu 
mulai terlihat jitu hingga mengantar Legimin 
Raharjo dkk. promosi.

 Djanur mengaku dirinya memang diminta 
manajemen untuk membantu PSMS naik kasta. 
Ia bersyukur mampu mewujudkan keinginan ter-
sebut. "Sejak awal memang saya diminta bantuan 
manajemen untuk membawa tim ini promosi. Itu 
saja. Alhamdullilah sekarang tercapai," ujarnya.

 Tak hanya fokus menyelesaikan pekerjaan di 
PSMS, Djanur juga menutup pintu kembali me-
nangani Persib Bandung musim depan. Meski 
banyak pihak, termasuk Bobotoh menginginkan 
dirinya untuk kembali membesut tim Pangeran 
Biru."Biarkan saya melatih tim yang lain dulu. 
Persib juga dengan pelatih yang lain, bukan 
saya," ucapnya. (net)

'Hudang' Maung Bandung

IST

DOKUMENTASI: Sejumlah pemain Persib saat menjalani latihan rutin.

BANDUNG – Persib harus 
segera melangkah. Bahkan 
langkahnya harus lima 
kali lebih cepat dibanding 
pesaing lainnya di Liga 
1. Hal itu ditegaskan le-
genda hidup Persib, Yudi 
Guntara saat berbincang 
di lapangan Lodaya, Senin 
(27/11). Karena menurut-
nya, kondisi Maung Ban-
dung sedang sakit. “Setelah 
melihat apa yang terjadi, 
Persib harusnya bergerak 
lebih cepat,” tegasnya.

 Eks  gelandang Persib 
era 90-an itu paling vokal 
mnyeruakan pembaruan 
di tubuh Persib Bandung. 
Tidak ada hal lain selain 
ingin melihat tim yang di-
bawa juaranya pada tahun 
1995 itu kembali berpres-
tasi. “Tidak ada keinginan 
saya untuk  menjadi asisten 
pelatih. Saya ingin melihat 
tim kebanggaan saya lebih 
berprestasi,” terangnya.

Mantan pemain yang ke-
rap menggunakan nomor 
punggung 5 itu getol meng-
unggah foto RD -sapaan 
Rahmad Darmawan- di 

akun instagram pribadi-
nya @yudiguntara5. Dia 
mengaku, hal itu sebagai 
kepedulian, ingin melihat 
prestasi Persib lebih ge-
milang.

 Kata dia, Persib harus 
gencar mendapat pelatih. 
Agar persiapan mentas di 
kompetisi musim depan ti-
dak keteteran. Kala itu, ujar 
Yudi, ada nama RD yang 
notabene memiliki kei-
nginan membesut Persib.

 Bukan tanpa alasan dia 
menunjuk RD. Sebab eks 
pelatih T-Team tersebut 
memiliki rekam jejak yang 
jempolan, khususnya di 
pentas Indonesia. 

"Yang paling penting di 
mana RD melatih pemain-
-pemain berkualitas pasti 
akan datang ke situ (tim 
yang dilatih RD," katanya.

 Sebagai sahabat, dia tahu 
persis bahwa RD juga nge-
bet ingin membesut Maung 
Bandung. Hampir setiap 
tahun Persib selalu men-
catatkan nama RD dalam 
bursa transfer pelatih, wa-
laupun berkali-kali gagal. 

"Saya tahu cita-cita RD 
itu ingin melatih Persib. 
Persija sudah. Sekarang 
Sriwijaya sudah yang ke 
dua kalinya," katanya.

Menurut Yudi, gagalnya 
Persib meminang RD di 
musim ini lantaran ada 
miss komunikasi. Diketa-
hui, RD mengundurkan 
diri dari T-Team, sejurus 
tim asal Malaysia tersebut 
terdegredasi. 

" Ka l au  s aya  m e l i hat 
mungkin ada semacam 
miss komunikasi waktu itu 
coach RD harus ada per-
gantian kompensasi. Saya 
tidak tahu detailnya seperti 
apa," paparnya.

Bila melihat prestasi di 
Liga 1 2017, menurut Yudi, 
idealnya Persib memper-
hatikan pemain senior 
yang tidak lagi konsisten. 
Artinya, yang sudah tidak 
kuat diturunkan 2x45 menit 
penuh. 

"Harus ada evaluasi dari 
tim Persib untuk merom-
bak pemain-pemain yang 
sudah tidak layak lagi," 
pungkasnya. (pra)

JK Jagokan China 
di Asian Games 2018
WAKIL Presiden RI, Jusuf Kalla, menjagokan 

China menjadi juara umum perhelatan Asian 
Games XVIII Tahun 2018 yang diselenggarakan 
di Jakarta dan Palembang. Dengan berbagai 
keunggulan yang dipunya, mereka kemungkin-
an mengulang sukses tampil di Asian Games 
Incheon 2014 dan Doha 2010.

 Hal itu disampaikan JK usai menerima Wakil 
Perdana Menteri China, Liu Yandong, di Istana 
Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, 
Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2017. "Dia 
ingin memperlihatkan supremasi dia di bidang 
olahraga karena dapat diyakini atau mungkin 
bahwa nanti juara umumnya bisa China," ujar JK.

 Menurut JK, China begitu bergairah memper-
tahankan prestasinya mengingat sebelumnya 
berhasil mengalahkan sejumlah negara yang 
bertahun-tahun menjadi negara paling berpres-
tasi di bidang olahraga di Asia, seperti Jepang.

 JK menyampaikan, keyakinan China lantas di-
tunjukkan juga dengan besarnya jumlah peliput 
yang akan mewartakan Asian Games Jakarta-
-Palembang ke negara mereka. Ada setidaknya 
300 wartawan dan teknisi penyiaran yang telah 
mengajukan diri untuk menjadi peliput resmi 
Asian Games. Selain itu, di pusat media, China 
juga meminta tempat khusus bagi para peliput 
dari negara mereka yang luasnya mencapai 1.000 
meter persegi. "Fasilitas yang diminta China itu 
terbesar dari semua negara. Jadi dia juga ingin 
live selama 12 jam karena ini (Asian Games) 
menjadi perhatian besar," ujar JK. (net)

 IST

KEMBALI: Achmad Jufriyanto menyerahkan sepenuhnya 
kepada pelatih Timnas Indonesia jika tenaganya masih 
diperlukan.

Jupe Siap Bela
Timnas di Aceh

STOPPER  Persib Ban-
dung, Achmad Jufriyanto, 
menyerahkan sepenuh-
nya kepada pelatih Timnas 
Indonesia jika tenaganya 
masih diperlukan. Hal ini 
disampaikan pemain yang 
akrab disapa Jupe ini, terkait 
dengan rencana timnas yang 
akan mengikuti turnamen 
di Aceh.

 Seperti diketahui, Timnas 
Indonesia berencana akan 
mengikuti Aceh World So-
lidarity Tsunami Cup (AW-
STC), yang akan digelar di 
Stadion Harapan Bangsa, 
Banda Aceh pada 2-6 De-
sember 2017 mendatang.

Turnamen tersebut dige-
lar untuk memperlihatkan 
kebangkitan Provinsi Aceh 
setelah dilanda musibah 
Tsunami pada 2004 lalu. 
Dari informasi terkini, skuat 
Timnas Indonesia U-23 yang 
dilibatkan pada ajang terse-
but, akan menggunakan jasa 
tiga pemain timnas senior.

 Dan, Jupe sendiri meng-
ungkapkan ketertarikan 
dirinya untuk turun pada 
ajang itu. "Kalau dipanggil 
[Timnas Indonesia] ya saya 
pasti siap untuk main. Kalau 
pun enggak, saya tetap akan 
mendukung siapapun yang 
nanti akan bermain," kata 
pemain bernomor pung-
gung 16 ini, seperti dilansir 

situs resmi klub.
 Hingga kini, striker Bha-

yangkara FC, Ilija Spaso-
jevic, diunggulkan untuk 
mengisi satu dari tiga slot 
tersebut. Sementara, dua 
pemain timnas senior la-
innya belum diumumkan 
secara resmi oleh PSSI. Jupe 
sendiri merupakan satu 
dari delapan pemain yang 
dipanggil oleh pelatih tim-
nas, Luis Milla pada partai 
uji tanding menghadapi 
Suriah U-23, 18 November 
lalu. "Siapapun pemain yang 
nantinya dipilih oleh pela-
tih, itu pastinya merupakan 
pilihan terbaik di antara 
para pemain. Dan pelatih 
lebih tahu siapa dan kebu-
tuhannya apa saja di dalam 
tim itu," katanya.

 Sebelumnya, Jupe menga-
takan bahwa kegiatannya 
sekarang ini hanya meng-
habiskan waktu bersama 
keluarga.

 Ia mengaku belum ada 
rencana khusus untuk 
mengisi liburan kompetisi 
Liga 1. Dalam aktifi tas kese-
hariannya, pemain berno-
mor punggung 16 ini hanya 
menghabiskannya bersama 
keluarga. "Iya sekarang li-
buran saja sama keluarga, 
tapi enggak ke mana-mana, 
enggak tahu juga kalau nan-
ti," kata Jupe. (net)

Venue Asian Games Rampung 
Akhir Desember

INDONESIA terus berbe-
nah untuk menyukseskan 
ajang Asian Games 2018. Ke-
siapan sarana dan prasarana 
menjadi fokus utama. 

Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Re-
publik Indonesia (PUPR), Ba-
suki Hadimuljono, memasti-
kan jika kesiapan venue akan 
selesai pada akhir Desember 
2017 mendatang, termasuk di 
Palembang.

 "Progres pekerjaan ini 
akan diselesaikan pada 31 

Desember 2017 kecuali pada 
area parkir dan coffee shop. 
Tapi untuk fasilitas lain De-
sember ini selesai," kata 
Basuki, seperti dilansir viva.
co.id. 

"Begitu juga yang di Pa-
lembang. Kita juga sudah 
melihat yang di sana dan 
keseluruhannya, mudah-
-mudahan selesai tepat wak-
tu," tutur dia.

 Lebih lanjut, Menteri Ke-
uangan Sri Mulyani, meng-
apresiasi hasil kerja yang 

dilakukan oleh PUPR. 
Dia puas atas kerja keras 

yang dilakukan. 
"Kita berharap bisa menye-

lesaikan sarana dan prasara-
na Asian Games tepat waktu. 

Tentu tempat ini tidak akan 
berhenti sampai ajang terse-
but saja, ini untuk kepenting-
an publik, namun juga akan 
terjaga dalam pemeliharaan-
nya. Semuanya memuaskan, 
masing-masing venue punya 
daya tarik sendiri-sendiri," 
tambah Basuki. (net)
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      Home Sweet 
Room

RUMAH adalah tempat paling nyaman untuk beristirahat dari rutinitas kegiatan 
sehari-hari. Tak salah jika ada pepatah mengatakan rumah ku adalah istanaku. 
Ya, enggak sedikit mereka yang menjadikan rumahnya bak seperti istana putri 

raja dengan segala perlengkapan dan serba-serbi yang ada didalamnya, dengan 
alasan untuk menjadikan rumah menjadi lebih nyaman.

SALAH satu tempat di dalam rumah yang menjadi privasi 
kita, adalah kamar tidur. Ya, di tempat ini kita menghabis-

kan waktu dengan berbagai kegiatan, meskipun fungsi 
utamanya adalah untuk tidur. Tetapi enggak menutup ke-

mungkinan loh kita menghabiskan waktu dengan berbagai 
kegiatan di dalam kamar, mulai dari belajar, membayang-

kan some one..he..he, atau mungkin marah-marah enggak 
jelas, kamarlah yang paling nyaman dan menjadi tempat 
favorit. Seperti penuturan beberapa zetizen di bawah ini, 

simak yuk guys. (n1)

TEMPAT YANG PALING NYAMAN
SELAIN buat tempat beristirahat, kamar juga tempat aku 

melampiaskan segala sesuatu…he..he.. enggak jarang ka-
mar menjadi acak-acakan, seberantaknya kamar tetapi aku 

suka banget sama tempat yang satu ini, aku bisa sampe 
berjam-jam berada di dalamnya cuman dengerin musik 

atau ngerjain tugas, tapi rasanya nyaman banget berada di 
kamar ini.(n1)

ELDA WIDIYANTI 
Siswi SMAN 1 Kota Sukabumi

TEMPAT MELEPAS PENAT 
ADA dua tempat yang bikin aku nyaman, kerena aku tipe 
orang yang enggak terlalu aktif jadi yah paling nonton tv 
atau kumpul-kumpul aja. Dua tempat itu ruang keluarga 
sama di kamar aku sendiri, khususnya di ruang keluarga 

aku bisa bersantai-santai ria. Maksudnya bisa nonton 
tv sambil ngemil dan tiduran, apalagi di kamar. Dua hal 

inilah yang menjadi alasan kenapa setiap kali aku jauh dari 
rumah atau merasa letih, rumah adalah hal yang paling aku 

rindukan.(n1)

LITA NURFITRIANI 
Siswi SMK IT Aljunaediyah Sukabumi

MENATA KAMAR SENYAMAN MUNGKIN
MESKIPUN aku enggak terlalu suka menyendiri, aku per-

lakukan kamar dengan baik seperti aku hias dengan aseso-
ris atau tempelan bahkan furniture yang unik dan lucu. Jadi 
kamar aku terlihat lebih bersih dan rapih. Enggak lupa juga 
urusan warna, akukan enggak terlalu feminim jadi aku pilih 

warna dominasi kamar aku yang enggak begitu identik 
dengan cewek seperti pink, paling aku pakai warna putih 

atau abu-abu aja.(n1)

CINDI FEBRIANDINI
Mahasiswi Politeknik Kota Sukabumi

DIDESAIN SEINDAH MUNGKIN 
UNTUK di kamar aku lebih mengutamakan tema pinky-

pinky gituh, karena identik sama warna ping, enggak lupa 
juga sama interior yang mendukung tema ini, yang paling 
penting tempat belajar aku desain seindah mungkin agar 

aku nyaman di kamar.(n1)

INDRY 
Siswi SMK islam Penguji

BEBERAPA CARA UNTUK MEMBERIKAN TAMPILAN BARU PADA KAMAR TIDUR ANDA TANPA MENGHABISKAN TERLALU BANYAK UANG. 
1. Putuskan berapa banyak waktu dan uang yang 

hendak Anda pakai. 
 Jika anggaran yang tersedia banyak, Anda bisa 

menghias kamar tidur sampai sepuasnya. Namun, 
kerap kali dekorator harus bekerja dengan angga-
ran terbatas. Jika anggaran Anda sangat terbatas, 
Anda mungkin harus menghemat waktu dan biaya. 
Misalnya:

• Daripada membeli perabotan baru, Anda bisa 
mengecat ulang atau memperbaiki perabotan lama.

• Alih-alih mengecat ulang tembok, Anda bisa me-
makai stiker dinding (stiker decal) dari bahan vinil. 
Pilihan ini disukai oleh kaum muda dan mereka 
yang tidak dapat mengecat tembok. Cara ini juga 
sangat cocok bagi mereka yang tidak punya banyak 
waktu.

• Pertimbangkan untuk menghias kamar Anda sedikit 
demi sedikit. Mungkin saat ini Anda tidak punya 
uang sampai Rp5 juta untuk menghias kembali 
kamar Anda. Akan tetapi jika setiap bulan Anda 

menyisihkan uang seratus ribu untuk membeli cat, 
lalu seratus ribu lagi untuk membeli gorden baru, 
dan seterusnya, biaya untuk menghias kamar pun 
menjadi lebih terjangkau.

2. Putuskan temanya. 
 Kendati tidak ada tema khusus untuk kamar 

Anda, menentukan tema akan membantu Anda 
memutuskan perabotan yang Anda pakai, dan 
warna serta bagaimana pola untuk berbagai hal 
seperti tembok, seprai, karpet, dan bantal. Anda 
bisa menentukan tema dengan sesuatu yang Andai 
sukai, misalnya binatang, minat, atau warna favorit. 
Anda bisa mencari inspirasi dan ide di beberapa 
tempat berikut ini:

• Lihat foto yang tersimpan di internet, seperti di 
Pinterest.

• Lihat katalog dekorasi rumah.
• Kunjungi toko-toko perabotan dan catat pameran 

yang Anda sukai.

3. Pikirkan apakah Anda masih akan menyukai 
tema yang Anda pilih tersebut sampai beberapa 
tahun ke depan.

 Jika Anda berencana menempati rumah yang Anda 
tinggali saat ini selama kurun waktu yang tidak 
terlalu lama dan tidak ingin sering-sering menghias 
ulang, apakah Anda masih menyukai tema yang 
ada saat ini? Jika Anda sering berganti minat, 
pilihlah tema umum (seperti warna dan pola yang 
Anda sukai) untuk tembok, karpet, dan perabotan. 
Ekspresikan minat Anda saat ini dengan benda-
benda kecil yang bisa Anda ganti dengan mudah, 
seperti kap lampu, seprai, atau patung.

• Jika Anda masih remaja, kemungkinan minat Anda 
masih akan berubah-ubah. Semangat dan gairah 
Anda terhadap suatu bidang pada usia 13 tahun 
bisa berubah ketika Anda berumur 17 tahun.

• Hati-hati jika terlalu berkomitmen memakai satu 
tema. Memasang seprai bertema kuda memang 
bagus. Akan tetapi, jika tempat tidur, lampu, gor-

den, lukisan, selimut, karpet, dan semua perabot 
lain bernuansa kuda, itu terlalu berlebihan.

4. Pastikan kamar Anda bersih. 
 Jika kamar Anda sangat amburadul atau beran-

takan, bersihkan dahulu. Dengan demikian, akan 
tersedia ruang kosong untuk menatanya. Nantinya 
akan lebih mudah untuk memindahkan barang-
barang dan melihat bagaimana tampilannya.

5. Sisihkan barang-barang yang tidak berguna. 
 Lihat kembali dekorasi kamar Anda. Apakah kamar 

Anda sudah ada temanya, atau gabungan berbagai 
tema? Singkirkan barang-barang yang tak terpakai 
lagi, atau tidak sesuai lagi dengan selera atau gaya 
Anda. Jual barang-barang tersebut secara daring 
(online) atau sumbangkan kepada pihak yang 
membutuhkan.

• Jika memiliki barang yang masih Anda sukai, tetapi 
tidak lagi sesuai dengan gaya kamar Anda saat 

ini, lihatlah apakah benda itu bisa dipakai kembali 
untuk keperluan lain, dicat atau dihias ulang.

6. Manfaatkan barang yang sudah Anda punyai. 
 Jika anggaran Anda terbatas, tengok perabotan 

Anda saat ini, lihat apakah perabotan tersebut 
dapat digunakan kembali dan disesuaikan dengan 
gaya yang baru. Tempat tidur kayu mudah disesuai-
kan untuk berbagai gaya dengan menggunakan cat 
atau seprai yang pas. Misalnya:

• Cat tempat tidur Anda dengan warna yang tegas untuk 
mendapatkan penampilan yang rapi dan modern.

• Tambahkan quilt warna-warni dan aneka bantal 
dengan pola yang berbeda-beda untuk mendapatkan 
penampilan bergaya bohemian.

• Untuk penampilan yang kuno (vintage) dan bergaya 
pedesaan yang berkelas, Anda bisa mengecat tempat 
tidur Anda dengan warna dasar, kemudian tambahkan 
lapisan yang bisa menimbulkan efek retak-retak agar 
kayu tersebut terkesan dimakan cuaca.



SUKABUMI - PT XL Axi-
ata Tbk (XL Axiata) berha-
sil meraih Sertifikasi ISO 
27001, sebagai standar baku 
penerapan Information Se-
curity Management System 
(ISMS).

Sertifikasi diberikan ke-
pada suatu perusahaan atas 
kemampuannya dalam me-
rencanakan, mengelola, 
mereview, dan melakukan 
peningkatan lebih lanjut 
atas upaya mengamankan 
informasi di perusahaan, 
dalam hal ini ruang lingkup 
yang disertifikasi oleh XL 
Axiata berkaitan dengan 
data pelanggan.

Dengan meraih Sertifi kat 
ISO 27001, maka XL Axiata 
telah memenuhi sejumlah 
ketentuan pemerintah yang 
ditujukan kepada pelaku 
industri vital dan strategis 
seperti telekomunikasi.

“XL Axiata berkomitmen 
untuk terus meningkatkan 
kenyamanan dan rasa aman 
bagi masyarakat/pelang-
gan,” kata Yessie D Yosetya, 
Direktur/Chief Service Man-
agement Officer XL Axiata 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (27/11). 

D e n g a n  m e n e r a p k a n 
standar internasional ISO 
27001, XL Axiata menjaga 
keamanan data pelanggan. 
“Kami sebenarnya juga su-
dah mendapatkan Sertifi-
kasi ISO 27001 sejak 2016 
lalu, namun masih dalam 
ruang lingkup yang terbatas 
pada unit bisnis yang ber-
hubungan dengan produk 
enterprise,”terangnya.

Tahun ini, pihaknya mem-
perluas lagi ruang lingk-
upnya hingga mencakup 
layanan end-to-end proteksi 

data pelanggan, baik ada 
yang ada di sisi layanan 
telekomunikasi maupun sisi 
teknologi informasi.

Diakui Yessie, bukan hal 
mudah memperoleh Sertifi -
kasi ISO 27001. Selain harus 
lolos audit dari badan sertifi -
kasi ISO, juga harus mampu 
secara konsisten menjalank-
an sistem keamanan yang 
sesuai standar tinggi ini 
secara ketat. “Secara berkala 
juga dilakukan audit setiap 
tahun,”bebernya.

Berbekal Sertifikasi ISO 
27001 dari British Standard 
Institute (BSI) tersebut, kini 
XL Axiata telah memiliki 
kemampuan yang seband-
ing dengan perusahaan-
perusahaan kelas dunia 
dalam memproteksi data 
pelanggan.

“Pencapaian atas kemam-
puan ini menjadi modal 
sangat berharga bagi XL 
Axiata, guna meningkat-
kan kepercayaan pelanggan 
dan masyarakat luas untuk 
menggunakan layanan atau 
solusi XL Axiata,”tandasnya.

BSI sendiri selain sebagai 
badan sertifikasi ISO juga 
merupakan lembaga yang 
menjadi rujukan standari-
sasi di Inggris.

Sementara itu, beberapa 
peraturan yang menjadi 
acuan untuk pemenuhan 
jaminan keamanan data 
pelanggan antara lain adalah 
Peraturan Menteri Komuni-
kasi dan Informatika No. 12 
/ 2016 Tentang Registrasi 
Pelanggan Jasa Telekomuni-
kasi (beserta perubahan-pe-
rubahannya) dan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan 
Informatika No. 20 / 2016 
Tentang Perlindungan Data 

Pribadi dalam Sistem Ele-
ktronik.

Terkait kewajiban pelang-
gan untuk melakukan reg-
istrasi kartu prabayar yang 
prosesnya masih terus ber-
langsung saat ini, dengan di-
raihnya Sertifi kasi ISO 27001 
ini XL Axiata juga berharap 
kepercayaan pelanggan terh-
adap XL Axiata sebagai opera-
tor juga semakin meningkat, 

terutama dalam penanganan 
data-data pelanggan. Hal ini 
juga sesuai dengan ketentuan 
dalam regulasi di atas.

Nilai strategis lain yang 
bisa XL Axiata peroleh 
setelah meraih Sertifikasi 
ISO 27001, yaitu metode 
dan eksekusi yang selama 
ini dijalankan untuk menga-
mankan data pelanggan su-
dah mengacu sesuai dengan 

standar baku global. Selain 
itu, kini XL Axiata juga telah 
merealisasikan amanat Un-
dang Undang (UU), dalam 
melakukan perlindungan 
terhadap pengelolaan data 
pelanggan. Selanjutnya, 
sertifi kasi ini  juga mendo-
rong transformasi kultur 
perusahaan untuk mempri-
oritaskan aspek keamanan 
informasi sebagai bagian 

dari model bisnis digital. 
Setelah memiliki Sertifi kat 

ISO 27001, perusahaan tele-
komunikasi terkemuka di 
Indonesia ini juga akan se-
makin percaya diri mengem-
bangkan layanan, terutama 
solusi yang berbasis enter-
prise dengan pelanggan dari 
kalangan perusahaan.

“Untuk solusi-solusi bisnis 
tersebut aspek pengamanan 

informasi dan data sangat 
krusial,”papar Yessie.

Selain itu, XL Axiata juga 
b i s a  m e n g e m b a n g k a n 
solusi berbasis layanan 
keuangan, seperti misalnya 
XL tunai, yang juga meng-
haruskan adanya jaminan 
keamanan informasi dan 
data secara ketat, sesuai 
dengan yang disyaratkan 
oleh regulator.(*/sri)
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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

ALALAMATMATMAT :: JJLJ SEEELABLABLABININTIN ANANANA KMKMKM 7 SUKUKUKABABUABUMM

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

aaaaaajjujuuujjuujjjujjujujj liliiililililll aananananannnnaannna aaaaaaaaaa

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

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

NGNNNGARARIUIUUNNG BBAREENG AUAUAU OTO 2000 0NGARIUNG 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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Kantongi Sertifi kasi ISO 27001

FT:XL AXIATA FOR RADAR SUKABUMI

TELEKOMUNIKASI: Customer Service XL Axiata sedang melayani pelanggan. 

XL Axiata Tingkatkan 
Keamanan Data Pelanggan

Hotel di 
Bali Diskon 

50 Persen

DENPASAR - Menpar Arief 
Yahya mengapresiasi ke-
cepatan dan kesigapan in-
dustri pariwisata Bali.

Begitu pukul 07.15 WITA, 
kemarin (27/11), diumum-
kan oleh otoritas bandara 
bahwa Ngurah Rai Inter-
national Airport ditutup 
hingga 18 jam ke depan, in-
dustri langsung melaporkan 

perkembangan lapangan.
Persis seperti yang pernah 

dirapatkan dengan Menpar 
Arief Yahya di BPPD Bali 
lalu, bahwa industri siap 
dengan skenario jika ban-
dara tutup. Wisatawan yang 
terimbas, karena pembata-
lan pesawat, tidak ada fl ight 
ke luar Bali, diberikan free 
akomodasi satu malam, dan 

selanjutnya hanya berbayar 
50 persen saja.

“Bagus! Cepat, dan begini-
lah seharusnya tanggap daru-
rat industri perhotelan di Bali. 
Jangan berhitung untung rugi 
dulu, melayani customers 
yang sedang panik dan tidak 
bisa terbang pulang, itu jauh 
lebih penting,” kata Arief.

Sebenarnya, Menpar Arief 

punya hitungan yang jika itu 
dilakukan industri, dampak 
ke depannya akan sangat 
bagus buat Bali. Mereka, 
para travellers itu akan san-
gat fanatik, loyal, setia den-
gan Bali. Nama Bali akan 
semakin harum, di mata 
wisatawan di seluruh dunia.

“Tapi sudahlah, kita melay-
ani mereka sebagai sesama 

umat manusia saja, dengan 
cara-cara kemanusiaan, 
humanisme saja. Tidak elok 
berbincang bisnis di tengah 
suasana gaduh bencana,” 
ucap Arief.

Menteri asli Banyuwangi 
ini mengajak industri un-
tuk berpikir mega. Jika kita 
memberikan sesuatu, Tu-
han tidak tidur. Tuhan akan 

membalas berlipar-lipat, 
entah dari mana asal muasal 
datangnya.

“Kita berempati, seandain-
ya itu terjadi dan menimpa 
kita dan keluarga! Lalu hotel, 
industri, dan pemerintahnya 
membantu secara tulus, 
menjamin suasana nyaman, 
itu sangat bermakna dan 
dalam,” tegasnya.(jpnn)



Polisi Ancam Tembak Ditempat 

CUACA SUKABUMI 
HARI INI
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SANKSI TEGAS : 
Para pelaku diduga anggota geng motor dijaga ketat 

anggota polisi bersenjata setelah sebelumnya berhasil 
diamankan Polres Sukabumi Kota, belum lama ini.

CIKOLE - Polres Sukabumi Kota 
akan memberlakukan tindakan 

tegas berupa tembak ditempat terha-
dap para pelaku keonaran. Tindakan 

tersebut ditempuh menyusul maraknya 
aksi kekerasan oleh sekelompok orang yang 
diduga sebagai komplotan Geng motor.

 Tindak kekerasan yang telah terjadi di 

wilayah hukum Kota Sukabumi itu telah 
menimbulkan keresahan di kalangan ma-
syarakat. 

Selain menimbulkan korban jiwa, se-

rangkaian aksi itu juga telah merusak harta 
benda milik masyarakat seperti rumah serta 
kendaraan. 

30 November Hanafi e Resmi Pensiun

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

CIKOLE - Sekretaris Dae-
rah (Sekda) Kota Sukabumi 
Hanafie Zain berpamitan 
dengan sejumlah pegawai di 
lingkungan Sekretariat Daerah 
(Setda) Kota Sukabumi. Hal ini 
dilakukan karena terhitung mu-
lai 30 November mendatang, 
Hanafi e telah memasuki masa 
pensiun.  Setelah melepaskan 
jabatannya sebagai top karir 
PNS ini, rencanannya Hanafi e 
Zain akan maju sebagai Bakal 
Calon Walikota Sukabumi 
melalui PDI Perjuangan. Se-
lain dengan para pegawai di 
lingkungan setda, sebelumnya 
Hanafi e juga telah melakukan 
langkah yang sama dengan 
para pegawai di tujuh kecamat.

 “Saya pergi untuk kembali. 
Jadi saya ingin membuat sua-
sana disini jangan sedih. Dalam 
konteks yang lain kan kita akan 
bisa bersama-sama lagi,” un-
gkapnya kepada Radar Su-
kabumi, kemarin (27/11). Ada 
makna lain dari ungkapan yang 
disampaikan Hanafi e kali ini.

 Dari kalimat “Pergi untuk 
kembali” tersirat makna bah-
wa dirinya akan segera balik 
kandang ke lingkungan setda, 
bukan dalam kapasitasnya 
sebagai sekda lagi, melainkan 
dalam jabatan tertentu yang 
jauh lebih tinggi yang akan 
diraihnya pada Pilkada 2018 
mendatang.  Berdasarkan in-
formasi yang dihimpun Radar 
Sukabumi, Hanafi e akan men-
gakhiri tugas sebagai Sekda 
pada 30 November mendatang. 
Dengan begitu mulai 1 Desem-
ber,  Hanafi e sudah bukan lagi 
sebagai Sekda maupun PNS ak-
tif, melainkan masyarakat sipil 
biasa yang sudah pensiun dari 
pemerintahan. “Insya Allah 
saya tanggal 30 udah selesai,” 
tutupnya. (cr11/d)

Sekretaris 
Daerah (Sekda) 
Kota Sukabumi 
Hanafie Zain 
dalam sebuah 
acara beberapa 
waktu lalu.
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Pendidikan Pra SD Perlu Dikaji Ulang 

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Sekretaris P2TP2A Kota Sukabumi Joko Kristianto

CIKOLE - Program sekolah 
sebelum masuk SD dinilai 
perkosa tumbuh kembang 
otak anak. Karena skema 
pengajaran tersebut tidak di-
penuhi dengan konsep. Mis-
al dalam metode membaca 
menulis dan menghitung 
(calistung). Mereka hanya 
menarget anak supaya bisa 
membaca saja tanpa me-
mikirkan proses.

Sekretaris Pusat Pelay-
anan Terpadu Pemberday-
aan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A)  Kota Sukabumi, 
Joko Kristianto menyebut 
proses dari timbal balik anak 
bisa membacalah yang pal-
ing penting, Dalam artian 
proses bagaimana anak bisa 
mengenal huruf dan mem-
bacanya.

“Calistung itu hanya cocok 
untuk anak SD, tapi kalau 
anak dibawah SD konsepnya 
saja. Banyak orang tua yang 
nyekolahin anak di lembaga 
sebelum usia anak mampu 
menerima pembelajaran, 
dan itu sama saja dengan 
memperkosa otak anak,” 
akunya kepada Radar Suk-
abumi, saat ditemui usai 
mengisi acara Sosialisasi 
Sekolah   Ramah Anak, ke-
marin (27/11).

Banyak dari orang tua yang 
berebut menyekelohkan 
anaknya di lembaga sekolah 
sebelum anak menginjak 
usia pas. Menurutnya itu 
sama saja dengan mem-
perkosa otak anak dan me-
maksakan kehendak tanpa 
memkirikan psikologis dan 
otak anak.

“Jadi idealnya anak bisa 
menyerap pembelajaran 
itu maksimal lima tahun, 
karena dibawah usia lima 
tahun anak itu harusnya 
diperkenalkan konsep. Maka 
setelah itu anak akan bisa 
belajar dengan sendirinya, 
apa yang dilihat dan di-
baca dan itu menyenangkan 
untuk anak. Karena jika 
nanti anak sudah masuk 
SD otaknya akan stagnan 
karena semua pelajaran 
yang ada sudah dipelajari, 
Bimba tidak menjadi ma-
salah, manakala diperun-
tukan bagi anak diatas lima 
tahun. Sehingga konsep 
konsep tentang huruf an-
gka diterangkan konsepnya 
bukan hurufnya,” bebernya.

Karena jika iya, imbas-
nya anak akan menjadi 
malas,sehingga hal prilaku 
negatif akan muncul. Karena 
tidak ada aktifitas dalam 
pembelajaran dan otak anak 
sudah tidak mau menerima, 
nantinya anak akan menjadi 
nakal.

Disinggung mengenai 

lembaga pendidikan sep-
erti PAUD dan bimba, Joko 
meyebut hal tersebut meru-
pakan kewenangan dari Di-
nas Pendidikan. Harus ada 
aturan dan regulasi tentang 
lembaga tersebut. Karena 
bukan lembaga pendidi-
kan hanya sebagai lembaga 
kursus. 

PAUD yang diajarkan 
adalah konsep bermain 
menuju ke arah pembela-
jaran, sehingga konsepnya 
konsep bermain. Nah se-
dang dilembaga yang dia-
jarkan hanya baca tulis saja. 
Orang tua hanya menarget 
anak supaya bisa membaca. 
Tidak mengajarkan tentang 
sosialisasi.

“Calistung itu hanya cocok 
untuk anak SD, tapi kalau 
anak dibawah SD konsepnya 
saja. Misal anak diajarin 
buah buahan. Ajarin anak 
buah yang dari huruf a, apel 
anggur dan lainnya. Se-
hingga akan terekam,” un-
gkapnya. Oleh karenanya 
pihaknya mensosialisasikan 
Sekolah Ramah Anak (SRA). 

Sekolah yang menjalank-
an semua hal berdasarkan 
aturan main. Meskipun 
dalam menjalankannya pas-
ti terdapat banyak gang-
guan, namun semua harus 
dikoordinasikan. 

Program SRA ini menu-
rutnya, bukan kali pertama 
ada, karena kini pola pen-
didikan banyak penistaan 
dan tidak sesuai sehingga 
banyak program yang tak 
tercapai. “Ini bukan berbi-
cara tentang oknum, tapi 
sisem artinya konprehensif, 
program ramah anak ini 
adalah program prefentif 
kita dalam menghadapi ke-
kerasan pada anak,supaya 
anak menjadi pribadi yang 
ramah. Tidak mengede-
pankan emosional,” ung-
kapnya.

Supaya anak nyaman den-
gan kondisi sekolah dan 
pembelajaran maka antara 
anak guru dan orangtua ha-
rus sejalan. Salah satunya 
dengan menerapkan prilaku 
kearifan lokal. Semisal anak 
melalukan kesalahan, maka 
funishmen yang dibuat sep-
erti apa dengan begitu tin-
dak kekerasan sangat kecil 
kemungkinannya terjadi. 
“Semua bukan hanya tang-
gung jawab sekolah, makanya 
ada P2TP2A. Maka harus 
selaras,” ujarnya. Selama peri-
ode tahun ini menurutnya 
kasus kekerasan anak yang 
diterima oleh P2TP2A terus 
meningkat. Itu membuktikan 
kesadaran orang tua terhadap 
tumbuh kembang anak sema-
kin tinggi. (cr11/d)

Soal Uang Pembelian Kios

Pedagang Eks Pasar Pelita 
Kian Merana

 CIKOLE - Nasib ratusan 
pedagang eks Pasar Pelita 
kini kian merana. Pasalnya 
hingga saat ini, mereka belum 
mendapatkan kepastian soal 
pengembalian uang yang 
telah dikeluarkan untuk DP 
dan Booking Fee pembelian 
toko dan kios sebesar Rp7 
Miliar melalui PT Anugerah 
Kencana Abadi (AKA).

 Terlebih lagi, perusahaan 
yang menjadi pelaksana 
awal proyek Pasar Pelita 
tersebut kini tengah fokus 
menghadapi persidangan 
dalam perkara tipu gelap 
uang pedagang. “Tidak 
ada kejelasan sama sekali 
apakah perusahaan itu akan 
mengembalikan uang kami 
atau tidak,” ujar H Jajang, 
salah seorang pedagang.

 Selama ini terdapat kesan 
adanya saling lempar tang-
gungjawab di internal PT AKA, 
terkait pengembalian uang 
para pedagang. H Jajang mau-
pun para pedagang lainnya 
mengaku telah lelah menung-
gu kepastian akan kelanjutan 
nasib usahanya. Dia mengaku 
uang yang telah dikeluarkan 
para pedagang tersebut, meru-

pakan tabungan yang diper-
untukan bagi pengembangan 
usaha berdagang.

 Dikatakan Jajang harapan 
uang dikembalikan oleh PT 
AKA lewat terdakwa Irwan 
sudah pupus, karena fak-
tanya terdakwa dan PT AKA 
tidak memiliki anggaran 
untuk membangun. Bahkan, 
meski sebelumnya pemerin-
tah berjanji akan membantu 
untuk mengembalikan dini-
lai hanya sebagai janji saja. 

“Kalau melihat terda-
kwa saya yakin tidak akan 
mengembalikan uang. Ter-
us dari pemerintah sampai 
saat ini tidak ada hitam dia-
tas putih untuk membantu 
mengembalikan uang kami,” 
katanya.

 Sementara itu eks peda-
gang lainnya, Arif Rahman 
mengaku sebelumnya ter-
dapat janji yang menyebtu-
kan bahwa ganti rugi uang 
pedagang akan ditang-
gulangi oleh perusahaan 
pemenang baru yakni PT 
Portunindo. “Saat ini belum 
ada pembahasan, karena 
perusahaan tersebut tidak 
diperbolehkan untuk mem-

buka kantor pemasaran se-
belum pembangunan men-
capai 20 persen,” katanya.

 Jadi, kata Arif, proses 
pengembalian atau jatah 
kios belum bisa digunakan 
pedagang. Kendati demikian, 
dirinya berharap ada pemba-
hasan serius untuk memba-
has nasib para pedagang. “Ka-
lau tidak bisa dikembalikan 
dan pasar akan dibangun 
harus ada komunikasi serius 
supaya kita bisa menunggu 
dengan tenang, dan proses 
hukum tidak masih berjalan,” 
terangnya. 

 Sebelumnya Kepala Di-
nas Koperasi, Perindustrian, 
Perdagangan dan Usaha Kecil 
Menengah Kota Sukabumi 
Ayep Supriatna menyatakan 
dalam kesaksiannya pada 
persidangan belum lama ini 
bahwa dirinya tidak mengeta-
hui soal uang yang telah dike-
luarkan oleh para pedagang 
kepada PT AKA. “Saya tidak 
tahu, tapi seharusnya oleh ter-
dakwa Irwan karena dirinya 
yang membawa uangnya,” 
pungkasnya didepan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri 
Sukabumi. (sbh/t)

Kos-Kosan Jadi Target Razia

 Wakapolres Sukabumi 
Kompol Pajar Widyadharma 
Lukman menegaskan sank-
si tindakan tegas berupa 
tembak ditempat terpak-
sa diberlakukan terhadap 
para pelaku kekerasan yang 
berpotensi menimbulkan 
korban jiwa di kalangan 
masyarakat atau memba-
hayakan petugas kepolisian 
yang tengah menjalankan 
tugas. 

 “Kami akan melaksanakan 
langkah terukur, tapi jika 
aksi para pelaku kekerasan 
itu bisa membahayakan 
bagi warga maupun personil 
kepolisian maka kami tidak 
akan segan-segan untuk 
memerintahkan tindakan 
tegas berupa tembak ditem-
pat,” tandas Pajar kepada 
wartawan, belum lama ini.

 Warning atau peringatan 
tembak ditempat terhadap 
pelaku kekerasan yang dicu-
atkan lembaga kepolisian ini 
langsung menuai dukun-
gan dari kalangan masyara-
kat. Alasannya, selama ini 
masyarakat telah dihantui 

rasa ketakutan atau kekha-
watiran yang ditimbulkan 
akibat banyaknya peristiwa 
kekerasan, terutama yang 
menimbulkan korban jiwa. 

 Taufik Hidayat (27) salah 
seorang warga mengaku 
seharusnya tindakan tegas 
berupa tembak ditempat 
itu diberlakukan aparat ke-
polisian jauh hari sebelum 
maraknya aksi kekerasan 
terjadi. Dia berharap dengan 
adanya ancaman snaksi tegas 
tersebut, bisa menjadi shock 
thrapy bagi siapapun yang 
akan melakukan keonaran. 

 “Harusnya aparat kepoli-
sian memberlakukan tin-
dakan S.O.P yakni tembak 
di tempat karena selama 
ini para pelaku kekerasan 
semakin arogan saja dalam 
menjalankan aksi kriminal-
nya. Saya maupun warga 
lainnya sudah merasa lelah 
dengan situasi yang tidak 
kondusif tersebut, apalagi 
hampir setiap malamnya 
harus menanggung rasa 
was-was akan keselamatan 
kelaurga maupun harta ben-
da,” ungkapnya. 

 Hal senada diungkapkan 

warga lainnya, Sulaeman 
(35). Menurutnya aksi ke-
kerasan yang kerap terjadi 
di wilayah Kota Sukabumi 
ini sebenarnya sudah ber-
langsung sejak lama, pun-
caknya pada saat mencuat-
nya isu Geng Motor. Ironis-
nya, meski sudah banyak 
jatuh korban jiwa namun 
prilaku kekerasan itu masih 
tetap saja terjadi di sejum-
lah wilayah. “Kami harap 
kepolisian tidak menunggu 
adanya lagi korban jiwa se-
lanjutnya, tindak tegas para 
pelaku dengan cara tembak 
ditempat,” katanya. 

 Sejumlah warga men-
gaku aksi kekerasan kerap 
dilakukan para pelaku se-
cara terang-terangan, tak 
terkecuali di siang hari di 
lokasi yang cukup ramai. 
Seperti yang terjadi di seki-
taran lampu merah yang 
ada di kawasan Jalan Otista. 
Sekelompok remaja secara 
terbuka melakukan aksi 
penodongan terhadap pen-
gendara. Mereka mengelu-
arkan senjata tajam sambil 
mengucapkan kata-kata 
kasar. (sbh/t)

Polisi Ancam Tembak Ditempat

FOTO:IST

RAZIA : Petugas Satpol PP Kota Sukabumi tengah melakukan koordinasi internal sebelum melakukan pemeriksaan terhadap penghuni Kos-Kosan di Kota Sukabumi.

WARUDOYONG - Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Kota Sukabumi men-
jadikan tempat kos-kosan 
sebagai target razia pen-
ertiban dalam upaya pen-
egakan Paraturan Daerah 
(Perda) tentang penataan 
tempat indekos atau rumah 
kontrakan. 

Kepala Bidang Penegak 
Perda (Gakda) Satpol PP 
Kota Sukabumi Ajat Sudrajat 
mengatakan razia tempat 
kos-kosan akan digelar se-
cara rutin dengan metode 
penentuan lokasi dan waktu 
kegiatannya secara random. 
Kaitan kegiatan ini bukan 
hanya menegakan Perda 
Nomor 8 Tahun 2017 saja, 
tetapi juga mengantisipasi 
pelanggaran dua perda lain-
nya.

 Yakni perda tentang pere-
daran minuman keras ser-
ta perda yang mengatur 
tentag administrasi kepen-
dudukan. Setiap penghuni 
kos-kosan akan menjalani 
pemeriksaan kepemilikan 
KTP atau identitas kepen-
dudukan lainnya, termasuk 
mengenai aktifi tas para pen-
ghuni yang diindikasi men-
jadikan kos-kosan sebagai 
tempat penyimpanan seka-
ligus peredaran minuman 
keras atau barang terlarang 
lainnya.

“Intinya kegiatan razia kos-
kosan tersebut akan dilak-
sanakan secara continue, 
tentu saja pola target lokasi 
dan waktunya melalui ran-
dom agar tidak terjadi ke-
bocoran rencana kegiatan. 
Tujuannya adalah menertib-
kan para penghuninya agar 
tidak melakukan pelangga-

ran perda,” jelas Ajat kepada 
Radar Sukabumi, kemarin.

 Menurut Ajat,  sanksi 
bagi para penghuni nanti-
nya akan disesuaikan ses-
uai dengan kesalahan yang 
dilakukannya. Misalnya, 
bila mereka kedapatan me-
nyimpan beralkohol akan 
dikendakan perda nomor 13 
Tahun 2015. Sedangkan jika 
kedapatan tidak memiliki 

identitas maka sanksinya 
akan dikenakan perda ten-
tang Administrasi Kepen-
dudukan. 

 “Sanksi buat penghuni 
kosan tergantung tingkat 
kesalahannya, tapi bisa 
dikatakan kami akan ber-
tindak tegas jika ditemu-
kan pelanggaran,” ungkap-
nya. Masih dikatakan Ajat, 
langkah penertiban kamar 

kos, sudah tertuang dalam 
aturan perda nomor 8 Ta-
hun 2017 tentang Penataan 
Tempat Indekos atau Rumah 
Kontrakan. 

 Selain untuk menertib-
kan tindak asusila di ka-
mar kos, langkah ini untuk 
mengurangi angka kriminal 

terutama penyalahgunaan 
narkotika. “Sebelumnya 
kita melakukan penertiban 
dibeberapa wilayah, kita 
menemukan ada enam pa-
sangan bukan suami istri 
berada di tempat kos kosan 
dan beberapa alat bukti KTP 
yang diamankan,” bebernya.

 S ementara  i tu  salah 
seorang warga Asep Muly-
ana (34) mengaku sangat 
mendukung langkah Sat-
pol PP untuk menertibkan 
tempat kos kosan di Kota 
Sukabumi. Asep menilai 
langkah penertiban sangat 
tepat dilakukan karena di 

sebagian tempat kosan ko-
san tidak sedikit seringkali 
digunakan untuk kegiatan 
negatif. “Sebagai warga kita 
sangat mendukung, malah 
harus ditingkatkan supaya 
nanti segala bentuk kegiatan 
yang negatif bisa ditekan,” 
pungkasnya. (sbh/t)

Kemacetan Lalin Sergap Kota Sukabumi 
CIKOLE - Kondisi arus 

lalulintas di sejumlah jalur 
di dalam Kota Sukabumi 
sejak beberapa bulan tera-
khir ini, kian terasa sumpek. 
Kemacetan nyaris mewar-

nai setiap harinya, terutama 
di jam-jam tertentu, seperti 
pada pagi hari disaat warga 
memulai aktifi tasnya serta 
pada sore hari, bertepatan 
dengan habisnya jam kerja 

kantoran maupun sekolah. 
Pantauan Radar Sukabumi, 
sejumlah lintasan dalam 
kota yang kerap dilanda 
kemacetan arus lalulintas 
antara lain di sepanjang Ja-

lan Ahmad Yani, Jalan Raya 
Nyomplong serta Jalan Raya 
Ciaul. Diduga kemacetan ini 
terjadi akibat kapasitas jalan 
tidak lagi sebanding dengan 
volume kendaraan. (ton)

FOTO:TONY/RADARSUKABUMI

ANTRIAN : Kemacetan arus lalulintas sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang kerap ditemukan di sejumlah lintasan di Kota Sukabumi
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KEGIATAN

Bupati Lantik Dewan Pengawas PDAM Tirta Jaya Mandiri
SUKABUMI-- Bupati Sukabumi Marwan Hamami 

melantik Sekretaris sekaligus dewan pengawas dan 
anggota dewan pengawas Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Jaya Mandiiri, di Gedung 

Pendopo Kabupaten Sukabumi, kemarin (27/11). 
 Dalam pelantikan yang berlangsung khidmat 

tersebut, terlihat sejumlah pejabat penting dari un-
sur legislatif, pemerintah daerah dan para direktur 

serta kepala PDAM Tirta Jaya Mandiri. Dalamsam-
butannya, Bupati Sukabumi meminya dewan penga-
was harus mampu melakukan ekspansi dan mencari 
peluang untuk pengambangan potensi PDAM di 

Kabupaten Sukabumi,”Kita harapkan PDAM dapat 
memberi manfaat bagi perkembangan perekono-
mian daerah dan berkontribusi pada peningkatan 
PAD kedepan,” katanya. (why)

Sekretaris sekaligus dewan pengawas PDAM Tirta 
Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi, Suhaelah saat 
membacakan sumpah jabatan Sejumlah pejabat PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi foto bersama.

Dirut PDAM Tirta Jaya Mandiri, Kamaludin Zen memberikan selamat. 

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat membacakan kata-kata 
pelantikan.Bupati Sukabumi, Marwan Hamami bersama dewan pengawas dan unsur Muspida foto 

bersama disela-sela acara.
Sejumlah pejabat perempuan PDAM Tirta Jaya Mandiri foto bersama.

KOMUNITAS

Pengembangan Profesi, 
Kepala Sekolah Ikuti PKB 

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

ANTUSIAS: Sejumlah kepala SD di Gunungguruh saat mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan.

SUKABUMI -- Belasan Ke-
pala Sekolah (Kapsek) SD di 
Kecamatan Gunungguruh Ka-
bupaten Sukabumi, mengikuti 
Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) yang di-
gelar di Aula Unit Pelayanan 
Teknis Dinas (UPTD) Pendi-
dikan Gunungguruh, kemarin 
(27/11).

 Kegiatan yang rencananya 
akan diselenggarakan hingga 
awal Desember 2017 ini, se-
bagai tuntutan profesi dalam 
lingkungan pendidikan san-
gat dibutuhkan setiap prak-

tisi pendidikan. Khususnya, 
di lingkungan pendidikan 
sekolah sehingga, pendidik 
atau pengajar menjadi lebih 
baik secara berkelanjutan.

 Ketua Panitia Kegiatan, Ja-
maludin mengatakan, dalam 
kegiatan tersebut para ke-
pala sekolah mempresentasi-
kan perkembangan sekolah, 
maksud tujuan dan harapan 
perkembangan sekolah masing-
masing yang kemudian setiap 
peserta memberikan komentar 
dan pertanyaan. “Kegiatan ini 
sangat penting dilaksanakan 

untuk pencapaian pengemban-
gan profesi kepala sekolah dan 
bagaimana mendapatkan pre-
dikat,” kata Jamaludin kepada 
Radar Sukabumi.

 Ditambahkan Jamaludin, 
semua itu harus dilalui ber-
dasarkan standarisasi yang 
telah ditetapkan dan me-
lalui proses kelayakan yang 
telah ditentukan berdasarkan 
seleksi. Sedangkan, salah satu 
kuncinya yakni menerap-
kan pengelolaan manajemen 
yang baik dan profesional 
sehingga dapat terwujudkan 

segala harapan dan keinginan. 
Menurutnya, Kapsek memiliki 
peran yang sangat strategis 
dalam peningkatan kualitas 
satuan pendidikan. “Maka, 
untuk melakukan peran terse-
but diperlukan Kapsek yang 
kompeten, profesional dan 
berkarakter,” tuturnya.

 Sementara itu, Kepala UPTD 
Pendidikan Gunungguruh, 
Asep Zahrudin menambah-
kan, kepala sekolah bertang-
gung jawab terhadap terlak-
sananya standar pendidikan 
nasional di tingkat satuan 

pendidikan yang dipimpin-
nya. Mutu sekolah yang baik 
berdampak terhadap kualitas 
lulusan peserta didik yang cer-
das, kompetitif dan berkarak-
ter. “Sebab itu, kepala sekolah 
penting meningkatkan kom-
petensi sesuai jenjang satuan 
pendidikan yang dipimpinnya 
dalam pelaksanaan tata ke-
lola sekola, supervisi terhadap 
guru dan tenaga kependidikan 
dan mengupayakan terobosan 
atau inovasi serta membangun 
kewirausahaan peserta didik,” 
singkatnya. (cr16/t)

Wahana Literasi 
Pelajar ala 
LSM Robbani 

 SUKABUMI-- Puluhan siswa SMA/ SMK se-
Kota Sukabumi dan perwakilan mahasiswa 
dari universitas Muhammadiyah Sukabumi 
(UMMI) mengikuti wahana literasi pelajar di 
Perpustakaan UMMI, Sabtu (25/11). Kegiatan 
ini kerja sama antara LSM Pelajar Robbani 
dengan perpustakaan Universitas Muham-
madiyah Sukabumi.  

 Pelatihan Wahana Literasi ini dibuka Ketua 
LSM Pelajar Robbani, Nur Rohman. “Wahana 
literasi memiliki tujuan meningkatkan ke-
mampuan para pelajar dalam literasi khusus-
nya pembuatan blog dan penulisan artikel,” 
tutur Nurrohman. Ia berharap  diadakannya 
pelatihan tersebut mampu menciptakan 
pribadi yang bersaing di era digital yang terus 
berkembang.

 Pada pelatihan tersebut, hadir pemateri dari 
Praktisi Blogger, Ruswandi yang memberikan 
materi terkait pembuatan blog. Pemateri 
selanjutnya oleh Rustinah Rahmawati yang 
memberikan materi terkait penulisan artikel. 
Menurut Rustinah materi kepenulisan diberi-
kan untuk menambah pengetahuan pelajar 
tentang penulisan artikel yang benar dan te-
pat sesuai kaidahnya. “Sehingga artikel yang 
ditulis memiliki kualitas yang baik,”tuturnya 
pada rilis yang dikirimkan. 

  Selain itu diharapkan penulisan artikel 
mampu dirasakan manfaatnya sebagai sarana 
peningkatan  kemampuan dan kualitas diri 
dalam bidang kepenulisan. Para Peserta be-
gitu antusias mengikuti setiap materi. Diskusi 
dua arah berlangsung interaktif. Kegiatan ini 
dijadikan ajang eksplorasi kemampuan para 
peserta. “ Kegiatan (pelatihan) ini mem-
berikan motivasi dan manfaat ilmu yang 
baik . Harapannya bisa berkelanjutan dalam 
lingkup yang cukup besar dalam mencip-
takan generasi literasi yang lebih seru dan 
menarik,”tutur seorang peserta dari SMAN 2 
Sukabumi, Kurnia. (*/dit)
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PEMBEKALAN LITERASI: Seorang pemateri, Rustinah 
Rahmawati memberikan pelatihan tentang tata cara 
penulisan artikel. 

Gaji Guru 
Honorer Masih 

Minim

JAKARTA - Direktur Pembi-
naan Guru Pendidikan Menen-
gah, Direktorat Jendela Guru 
dan Tenaga Kependidikan Ke-
menterian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) 
Sri Renani menyebut, persoalan 
kesejahteraan masih menjadi 

pekerjaan rumah (PR) untuk 
guru-guru dengan status bukan 
PNS. Banyak di antaranya be-
lum diberi imbalan yang layak. 
“Guru honorer yang tugasnya 
setara guru PNS masih jadi ma-
salah karena gaji yang diterima 
sangat minim lantaran sebagian 

besar sekolah masih memberi-
kan gaji berdasarkan (anggaran 
dari) Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS),” kata Renani di 
Jakarta, belum lama ini.

 Ia menambahkan, masalah 
guru dan tenaga kependidikan 
bukanlah semata tanggung jaw-

ab Kemendikbud. Pemerintah 
daerah maupun masyarakat, 
termasuk asosiasi profesi guru 
juga ikut bertanggung jawab. 
“Dialog dengan para mitra Ke-
mendikbud kami lakukan terus 
untuk perbaikan dan penyem-
purnaan. Peraturan-peraturan 

terkait guru dan tenaga kepen-
didikan sudah lengkap, tinggal 
implementasinya. Mitra kami 
itu ada 37 organisasi profesi 
guru, semua memberikan ma-
sukan untuk perbaikan kualitas 
dan kompetensi guru,” ujarnya.
(esy/jpnn)
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BLUSUKAN: Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dari partai Golkar Daniel Muttaqien Syafi uddin pada saat Blusukan ke Desa dan Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Sukabumi

Jokowi Siap Gantikan Setnov
JAKARTA-- Kader dan se-

genap keluarga besar Partai 
Golkar diyakini akan senang 
jika benar Presiden Joko Wi-
dodo bersedia menjadi ketua 
umum DPP Partai Golkar. 
"Mereka akan sujud syukur," 
kata pemerhati politik seka-
ligus Direktur Mahara Lea-
dership, Iwel Sastra kepada 
redaksi, Senin (27/11).

  Jelas Iwel, Golkar adalah 
partai yang tidak biasa di luar 
kekuasaan alias oposisi. "Ini 
momen yang ditunggu-tung-
gu. Mereka akan kembali 
berselancar di kekuasaan," 
lanjutnya.

Pasca penahanan Setya 
Novanto oleh KPK, waca-
na Jokowi mengambil alih 
kursi ketum Golkar mulai 
berhembus. Hal itu karena 
realitas politik menunjukkan 
bahwa Jokowi memerlukan 
peran Golkar sebagai teman 
politik yang bisa diandalkan 
untuk memenangkan Pilpres 

2019. Selain itu, Jokowi tidak 
bisa hanya bergantung pada 
kekuatan PDIP untuk meme-
nangkan kompetisi pilpres 
mendatang yang diprediksi 
akan berlangsung amat ketat.

  Sementara itu, Menang-
gapi hal tersebut, Direktur 
Eksekutif Indonesia Political 
Review (IPR) mengatakan, 
bukan Jokowi yang akan 
mengambil kursi untuk men-
jadi Ketua Umum DPP Partai 
Golkar, tetapi dia (Jokowi-
-red) akan memasang jago-
annya untuk menggantikan 
Setnov. "Saya rasa bukan Jo-
kowi yg akan menjadi Ketum 
Golkar. Tetapi Jokowi akan 
memasang jagonya untuk 
menjadi Ketum Golkar," kata 
Ujang Komarudin saat dihu-
bungi RMOLJabar (Group 
koran ini), Senin (27/11).

Karena kata dia, Jokowi 
pernah berkomitmen bahwa 
setiap ketua umum partai 
tidak boleh menjadi men-

teri atau double jabatan. 
"Artinya tidak mungkin pak 
Jokowi berani mengingkari 
komitmennya sendiri," pun-
gkasnya. 

  Sebelumnya Wakil Sek-
retaris Jenderal DPP Partai 
Golkar, Sarmuji sebelumnya 

mengakui bahwa tokoh dari 
luar Golkar bisa diusulkan 
untuk menjabat ketum. Apa-
lagi, selama ini partai be-
ringin memiliki kedekatan 
dengan Jokowi yang ditun-
jukkan lewat dukungan poli-
tik untuk Pilpres 2019. "Tentu 

bisa kalau Jokowi jadi kader 
Golkar lebih dulu. Lebih baik 
tanyakan ke Pak Jokowi mau 
masuk Golkar atau tidak," 
kata Sarmuji usai diskusi 
'Beringin Diterpa Angin' di 
Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 
(25/11). (nif/bon/rmol)

FOTO: IST

MENUNJUKAN: Kader Golkar pada saat menunjukan Spanduk dan poster Presiden Joko 
Widodo Jokowi di Rapimnas Golkar. Tercatat, partai berlambang pohon beringin ini memang 
menjadi partai yang paling berhasrat menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden

Jegal DeMul, Emil 
Rayu PDIP

JAKARTA-- Pengamat Politik dari Univer-
sitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin 
mengatakan, Ridwan Kamil mulai merayu 
PDI Perjuangan untuk mendukungnya maju 
dalam Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang.  
Meski PDI Perjuangan pernah menolak peng-
usungan pria yang akrab disapa Kang Emil 
itu lantaran dirinya menolak menjadi kader 
partai politik.

 Hal ini terkonfirmasi melalui pernyataan 
Sekjend DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyan-
to bahwa Wali Kota Bandung itu mengirimkan 
tim untuk melobi petinggi partai berlambang 
Banteng tersebut.

  Ujang memandang, dukungan dari PDI 
Perjuangan harus diraih oleh Ridwan Kamil 
dalam rangka menjegal pencalonan Bupati 
Purwakarta Dedi Mulyadi yang potensial 
mengalahkan dirinya. 

Sebagaimana diketahui, beberapa hasil 
survei menempatkan Dedi Mulyadi pada 
peringkat kedua, menempel Ridwan Kamil. 

"Kalau PDI Perjuangan mendukung Ridwan 
Kamil, maka kemungkinan besar Dedi Mul-
yadi tidak mendapatkan tiket untuk menjadi 
calon Gubernur. Karena PKS, PAN dan De-
mokrat sudah mendukung Deddy Mizwar," 
jelas Ujang, Senin (27/11) melalui sambungan 
selulernya.

  PDI Perjuangan sebelumnya santer dibi-
carakan mengusung Dedi Mulyadi di Pilgub 
Jawa Barat, karena Bupati Purwakarta itu me-
miliki wawasan budaya dan pengamal ajaran 
Marhaenisme yang kuat melalui berbagai 
kebijakannya di Purwakarta.

 Selain memiliki nilai strategis dalam rangka 
menjegal Dedi Mulyadi, dukungan PDI Per-
juangan pun dianggap penting mengingat 
partai besutan Megawati Soekarno Putri ter-
sebut merupakan partai pemenang pemilu 
di Jawa Barat. 

"Dukungan ini juga sangat penting karena 
PDI Perjuangan merupakan partai pemenang 
Pemilu 2014 lalu di Jawa Barat. Artinya, akan 
menjadi kekuatan tambahan bagi Ridwan 
Kamil," ujarnya.

  Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, 
Hasto Kristiyanto mengatakan Ridwan Kamil 
tengah mengutus tim lobi ke PDIP dalam 
rangka membahas Pilgub Jawa Barat 2018. 
Meski diketahui, hingga saat ini PDI Perju-
angan belum menentukan tokoh yang akan 
diusung dalam kontestasi lima tahunan ter-
sebut. "Kami mendapatkan informasi bahwa 
Pak Ridwan Kamil mengirimkan beberapa 
orang ke PDI Perjuangan untuk membahas 
tentang Pilgub Jawa Barat.

 Tetapi dalam politik itu kan konsistensi jauh 
lebih penting,"ujar Hasto, Minggu (26/11) 
lalu. PDIP menurut Hasto tengah konsen 
mempersiapkan kader internal untuk me-
mimpin Jawa Barat. 

Adapun kader internal tersebut adalah 
Tubagus Hasanudin, Puti Guntur Soekarno 
Putri, Rieke Dyah Pitakola, Abdy Yuhana dan 
Soetrisno. (nif )

Ridwan Kamil

PAN Belum 
Sreg DeMiz 
Didampingi 
Syaikhu

BA N D U N G - -  Ko a l i s i  p a r t a i 
yang mengusung Deddy Mizwar 
masih belum sepakat mengenai 
wakil yang ditentukan PKS, yak-
ni Ahmad Syaikhu. Partai PAN 
yang menjadi salah satu anggota 
koalisi bersama Gerindra masih 
membuka opsi pengganti. Pasal-
nya, PAN sampai saat ini belum 
menyetujui pasangan Demiz – 
Syaikhu.

  Ketua DPW PAN Jabar Ahmad 
Najib Qodratullah mengatakan 
posisi untuk wakil,  partainya 
sedang mengkaji bersama DPP 
sesuai dengan mekanisme. Ha-
silnya, akan didiskusikan dengan 
koalisi lain. 

“Memang untuk memproses 
itu kita harus koordinasi dengan 
DPP karena mereka yang punya 
kewenangan. Kita hanya reko-
mendasi untuk kajian DPP. Kami 
mengklarifikasi itu,” kata Najib 
saat dihubungi, Senin (27/11) 
“Kalau Demiz, kami setuju. Tapi, 
unyuk wakil, kami minta waktu,” 
lanjutnya.

  Terkait Syaikhu, Ahmad Najib 
menyatakan, belum memberikan 
pengajuan terhadap PAN terkait 
k e i n g i na n n ya  m e n d a m p i n g i 
Demiz di  Pi lgub Jabar  2018. 
Kemungkinan besar, hasil dari 
penggodokan yang dilakukan 
DPP PAN nanti memunculkan 
figur lain. 

“Sampai hari belum ada bidikan 
lain, belum ada yang menyam-
paikan proposal sampai saat ini. 
Syaikhu tinggal melangkah atau 
menunggu dengan sabar. 

Mekanisme partai kan beda-
-beda. Kita lihat nanti mekanis-
menya,” pungkasnya. (bbb)

Pilgub Jabar Nihil Calon Independen
BANDUNG--  Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) 
Jawa Barat, memastikan 
Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Jabar 
2018 tidak akan diikuti 
satu pasangan calon dari 
jalur perseorangan.  Ke-
putusan tersebut diambil 
dalam rapat pleno yang 
digelar hinggan Senin 
(27/11) dini hari, di Aula 
Setia Permana KPU Jabar, 
Jalan Garut No 11, Ban-
dung. Rapat pleno yang 
dipimpin langsung Ketua 
KPU Jabar, Yayat Hida-
yat, dilakukan tepat pukul 
00.45 WIB, di hadapan 
puluhan komisioner, staf 
serta tim verifikasi dari 
27 Kabupaten/Kota di 
Jabar. "Dengan ini saya 

nyatakan bahwa Pilgub 
Jabar 2018 tidak akan di-
ikuti oleh pasangan dari 
perseorangan," kata Yayat 
diikuti dengan ketokan 
palu sidang satu kali.

  Sebelum palu sidang 
diketok, tiga staf dari 
Bagian Teknis dan Hup-
mas KPU Jabar berganti-
an membacakan proses 
yang berlangsung di KPU 
sejak pengumuman pe-
nyerahan berkas calon 
perseorangan tanggal 9 
November, sampai masa 
penutupan penyerahan 
berkas tanggal 26 Novm-
ber tadi malam. Semen-
tara itu, Kabag Teknis dan 
Hupmas KPU Jabar, Teppy 
W Dharmawan meng-
ungkapkan, dari proses 

pendaftaran jalur perse-
orangan terdapat lima 
Bakal Pasangan Calon 
(Bapaslon) mendatangi 
KPU untuk mengambil 
username dan password 
Sistem Informasi Penca-
lonan (Silon).

  Kelima Bapaslon terse-
but, kata Teppy, yakni Eggi 
Sudjana-Ardi Subarkah, 
Asep Syarifuddin-Dadang 
Suherman, Jajang Suher-
man-Mohammad Teguh, 
D a d a y  Hu d a y a - Iw a n 
Ridwan Rahardja/Cahya 
Ningsih/Valentino Dinsi 
(beberapa kali berganti 
pasangan-red), dan Faizal 
Multazam-Nurwendah. 
Selain itu, lanjut Teppy, 
dari catatan hanya tiga Ba-
paslon yang mendatangi 

KPU dan mengajukan ke-
siapan maju dalam Pilgub 
Jabar. Mereka adalah Ja-
jang Suherman-Moham-
mad Teguh, Eggi Sudjana-
-Ardi Subarkah dan Faizal 
Multazam-Nurwendah. 
Namun, imbuhnya, ti-
dak satu pun Bapaslon 
yang menyerahkan syarat 
dukungan perseorangan 
sebanyak 6,5 persen dari 
DPT, atau lebih dari 2,1 
juta pemilih. 

"Pasangan lainnya Da-
day Hidayat, juga beber-
ap kali mendatangi KPU 
Jabar, namun hanya ber-
konsultasi sambil me-
nyampaikan pergantian 
pasangan wagub nya se-
banyak dua kali," tandas-
nya. (bon)

Dampingi Emil, Uu Harus Dapat Restu Ulama
BANDUNG--  Uu Ruzha-

nul Ulum diminta untuk 
meminta restu, nasihat 
dan dukungan dari ula-
ma yang ada di Jawa Ba-
rat terkait niatnya untuk 
mendampingi Ridwan 
Kamil dalam Pilgub Ja-
bar. Hal itu diperlukan 
agar semua langkah yang 
ditempuhnya bisa sesuai 
dengan aturan dan tidak 
melanggar norma. Per-
mintaan itu disampaikan 
Ketua Bidang Pemenang-
an Jawa Barat DPP PPP 
Dayat Hidayat saat di-
hubungi, Senin (27/11). 
“Uu harus mengunjungi 
satu per satu ulama dan 
pondok pesantren terkait 
keikutsertaan pada kon-
testasi. Ini juga sebagai 
bentuk penghormatan 
kepada ulama,” ucapnya.

  Ia menilai, ulama me-
rupakan ujung tombak 
dalam menjadikan ma-
syarakat Jawa Barat yang 
religius, sesuai dengan visi 

PPP. Selain itu, Dayat me-
nilai peran ulama menjadi 
salah satu hal yang bisa 
dimintai pendapat dalam 
mengisi pembangunan 
serta menentukan arah 
pemerintahan. “Jika nan-
ti terpilih, Uu bersama 
Ridwan Kamil harus men-
jadikan ulama dalam me-
minta masukan dan saran 
ulama dalam menentukan 
kebijakan,” imbuhnya.

  Ia menolak jika diang-
gap mempolitisasi ulama. 
Namun, silaturahim ke 
ulama dan pondok pe-
santren ini untuk mem-
pertegas bahwa Uu me-
rupakan kandidat yang 
identik dengan kalangan 
tersebut. Posisi ini sa-
ngat menguntungkan Uu 
dalam meraih simpati 
masyarakat. Menurut-
nya, warga Jawa Barat ini 
terkenal religi dan Islami 
sehingga sangat mengha-
rapkan pemimpin yang 
mencerminkan karakter 

itu tersebut. “Kang Uu 
punya hubungan emosio-
nal, kekeluargaan, dengan 
para ulama. Karena Pak 
Uu lahir dan besar dari 
kalangan pesantren. Jadi 
hubungan ini harus dija-
ga,” katanya.

  Dayat pun memuji duet 
Ridwan Kamil-Uu Ruz-
hanul Ulum jika kedua-
nya benar-benar bersatu 
dalam satu paket pada 
Pilgub Jawa Barat 2018. 

Kedua kandidat tersebut 
dianggap saling meleng-
kapi karena memiliki latar 
belakang yang berbeda. 
“Kang Emil bisa merepre-
sentasikan pemilih muda 
dan perkotaan dengan 
intelektualnya. Pak Uu 
merepresentasikan ulama 
dan santrinya. Yang me-
mahami ulama dan pon-
dok pesantren itu Kang 
Uu. Jadi ini sudah sangat 
tepat,” pungkasnya. (bbb)

FOTO: IST

AKRAB: Politikus PPP, Arsul Sani, Wali Kota Bandung, 
Ridwan Kamil, Ketum PPP, Romahurmuziy, serta Bupati 
Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum ketika deklarasi di 
Sekretariat Nasional Lajnah Pemenangan Pemilu PPP

Daniel Sapa Warga Padaherang dan Mangunjaya
PANGANDARAN-- Ang-

gota Komisi V DPR RI yang 
juga sebagai bakal calon 
(balon) wakil Gubernur 
(Wagub) Daniel Muttaqien 
Syafiuddin gencar melaku-
kan blusukan kepada ma-
syarakat. Hal itu dilakukan 
setelah dirinya ditetapkan 
DPP Partai Golkar sebagai 
calon wakil Gubernur Jawa 
Barat (Jabar) pada Pilgub. 
Untuk kali ini Daniel me-
lakukan blusukan dengan 
berkeliling ke Sejumlah Ke-
camatan dan Kabupaten Di 
Pengandaran diantaranya 
Kecamatan Padaherang 
dan Mangunjaya.  

  Berdasarkan rilis yang 
diterima koran ini, Daniel  
seharian terus bergeliya 
melakukan blusukan un-
tuk menemui para kelom-
pok tani. Bahkan, ia terjun 
langsung ke lapangan guna 
mendengar keinginan ma-
syarakat terkait dengan 
pemerataan pembangunan 
di bidang pertanian,  infra-
struktur dan bidang lain-
nya. Tampak terlihat Ketua 
DPD Partai Golkar Indra-
mayu terlibat langsung 
dengan masyarakat. Bah-
kan, putra pasangan Bupati 
Indramayu Anna Sophanah 

dan mantan Bupati  Irianto 
MS Syafiuddin itu tampak 
dekat dengan masyarakat. 
Saking dekatnya, warga 
juga meminta Bung Daniel 
(Sebutan Akrab Daniel 
Muttaqien Syafiuddin red) 
untuk memborong jajan-
an di Pondok Pesantren 
(Ponpes) Al Muhaemin 
Cijantung Desa Sidangjaya 
Kecamatan Mangunjaya 
Kabupaten Pangandaran. 
"Sosok Bung Daniel ini 
sudah laik untuk menjadi 
pemimpin di Jabar. Di-
samping figur muda, Jabar 
sudah saatnya dipimpin 
muda yang berakyat,"jelas 
Maruf Zarkasih, pengasuh 
Ponpes Al Muhaemin ke-
pada Radar usai menemani 
Bung Daniel saat meng-
hadiri acara Maulid Nabi 
Muhammad SW T, Senin 
(27/11).

  Selanjutnya Bung Dani-
el melanjutkan perjalan-
annya menemui ratusan 
kelompok tani di wilayah 
Kecamatan Padaherang. 
Mereka (kelompok tani, 
red) menyampaikan kei-
nginanya untuk membe-
ngun sejumlah infrastruk-
tur pertanian."Infrastruk-
tur pertanian di Kecamatan 

Padaherang perlu adanya 
pembenaan, "terang Ketua 
Kelompok Tani Kecamatan 
Padaherang H Ade Kos-
taman kepada wartawan 

seraya menegaskan sudah 
saatnya yang muda me-
mimpin di Jabar. Daniel 
mengkaui sengaja melaku-
kan blusukan ke sejumlah 

wilayah Pantai Selatan ini 
untuk mendengar aspirasi 
mereka sebagai masukan 
dalam membuat arah ke-
bijakan pembangunan apa-

bila mendapat kepercayaan 
pada Pilgub Jabar. "Kami 
sengaja terjun ke lapangan 
guna mendengar langsung 
keinginan masyarakat. Ter-

nyata masih banyak perlu 
pemebenahan baik di bi-
dang pertanian maupun 
bidang lainnya,"terangnya. 
(dun)
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Jona Siap Perhatikan Guru Madrasah dan Honorer 
SUKABUMI-- Terpang-

gilnya Ketua DPD Golkar 
Kota Sukabumi, Jona Ari-
zona menjadi calon Wali-
kota Sukabumi di Pilwalkot 
2018 bukan hanya ingin 
mendapatkan kekuasaan 
semata. Akan tetapi Jona 
Arizona ingin merubah 
Kota Sukabumi menjadi 
lebih baik dalam penataan 
pembangunan, peningkatan 
pelayanan kesehatan dan 
pendidikan serta berjuang 
untuk mensejahterakan ma-
syarakat Kota Sukabumi, 
terutama guru Madrasah 
dan Honorer. Bahkan, bukti 
keseriusan Jona terbukti dari 
sikap dirinya yang berjanji 
akan memperhatikan para 
guru madrasah dan hono-
rer ketika dirinya terpilih 
menjadi Walikota Sukabumi 
mendatang. "Kita ingin seo-
rang guru itu mendapatkan 
perhatian yang khusus, me-
reka sangat berjasa dalam 
dunia pendidikan," ujar 
Ketua DPD Golkar Kota Su-
kabumi, Jona Arizona saah 
dihubungi koran ini (27/11) 
kemarin.

  Bentuk kepedulian Jona 
terhadap guru tersebut ten-
tunya akan memperhati-
kan dari segi kesejahteraan. 
Penghasilan Guru madrasah 
dan honorer memang saat 
ini masih jauh dari harapan 
mereka, untuk itu dirinya 

siap untuk memperjuangan 
dengan mengalokasikan 
anggaran untuk para guru 
madrasah dan honorer ter-
sebut. " Guru itu pahlawan 
tanpa jasa, jadi mereka ha-
rus mendapatkan perhatian 
yang khusus dari pemerin-
tah," jelasnya.

 Janji politik Jona itu ten-
tunya bukan lah janji manis 
ketika akan mencalonkan 
sebagai kepala daerah. Jona 
pun menyisir dan meng-
inventalisir semua perma-
salahan di Kota Sukabumi 
untuk terus ditingkatkan ke 
arah yang lebih baik terma-
suk para guru-guru itu.  "Ini 
menjadi kewajiban moral 
bagi seorang kepala dae-
rah. Mereka  mencerdaskan 
anak-anak. Tugas mereka 
berat jadi harus diapresiasi," 
ungkapnya.

  Dirinya menyadari bahwa 
keberadaan guru honorer 
dan madrasah itu belum 
selayaknya mendapatkan 
penghargaan yang sesuai 
dengan pengabdian mereka. 
Di kesempatan ini juga Jona 
memberikan mengucapkan 
terima kasih atas pengab-
dian para guru diindonesia 
khususnya di Kota Suka-
bumi. "Menjadi guru ada 
suatu penghormatan. Me-
reka mengabdi dalam upaya 
mencerdaskan anak-anak 
bangsa," ucapnya. (bal)
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SAPA MASYARAKAT: Bakal Calon Walikota Sukabumi,  Jona Arizona pada saat menyapa masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

Hanafi e Janji Tak Lakukan 
Politik Balas Budi

Kepada Para 
Relawan Yang 

Mendukungnya
SUKABUMI-- Sekretaris 

Daerah (Sekda) Kota Suka-
bumi, Hanafie Zain mene-
gaskan bahwa jika dirinya 
terpilih menjadi Walikota 
mendatang tidak akan me-
lakukan politik balas budi 
kepada para relawan yang 
mendukungnya saat ini. Bah-
kan Bos PNS ini juga mene-
rangkan bahwa dirinya sama 
sekali tidak memiliki beban 
dalam pencalonannya. Soal-
nya, Hanafi e dengan relawan 
yang selama ini mendukung 
dirinya tidak memiliki kon-
trak politik dalam bentuk 
apapun. "Tidak ada (kontrak 
politik,red). Jadi, mereka be-
kerja lilahi ta'ala dan hanya 
untuk kepentingan masyara-
kat kedepan saja. Mereka (re-
lawan,red) melihat, harapan 
yang bisa membawa kesana 
itu ada di saya. Makanya, 
mereka memperjuangkan 
saya," ungkap Hanafi e kepa-

da koran ini, Kemarin (27/11)
  Bahkan, dirinya menjamin 

perjuangan para relawan-
nya saat ini tidak diberikan 
iming-iming apapun oleh 
dirinya. Bahkan, Hanafie 
mempersilahkan kepada 
siapapun untuk langsung 
menanyakan hal itu kepada 
relawannya yang saat ini 
berjuang dibelakangnya. 
"Silahkan saja tanya. Karena, 
relawan yang saat ini berju-
ang, mereka hanya memiliki 
harapan sukabumi kedepan 
bisa lebih baik lagi. Cuma 
itu saja dan saya sepakat," 
terangnya.

  Soalnya, kata Hanafie, 
para relawan yang selama ini 
memberikan dukungan ke-
pada dirinya itu, sudah me-
mahami betul posisi relawan 
itu tidak akan menjadi beban 
dirinya setelah menjadi Wali-
kota Sukabumi kedepan. Pa-
salnya, para relawan sudah 
memahami pengabdian yang 
sesungguhnya diberikan 
kepada masyarakat. "Kalau 
saya sudah jadi Walikota 
Sukabumi, saya bukan lagi 
milik relawan maupun partai 

pengusung lagi, tapi milik 
masyarakat dan bekerja un-
tuk masyarakat," ujarnya.

 Maka dari itu, lanjut Hana-
fi e, dirinya merasa bersukur 
telah diberikan relawan yang 
rela memperjuangkan diri-
nya selama ini tanpa pamrih. 
Hal itu lah yang mendekat-
kan dirinya dengan semua 
relawan yang ada saat ini. 

"Alasan itu lah, saya merasa 
sudah punya keluarga baru. 
Satu pemikiran juga, satu 
visi juga untuk mewujudkan 
sukabumi baru kedepan," 
paparnya.

 Oleh karena itu, kata Hana-
fi e, dirinya mengajak kepada 
semua lapisan masyarakat 
untuk berjuang bersama-
-sama dirinya dengan visi 

yang sama di Pilwalkot Su-
kabumi tahun 2018 nanti. 
Yakni, untuk merealisasikan 
sukabumi lebih baik lagi 
kedepan. "Perjuangan yang 
ikhlas, tanpa mengutaman 
dapat apa, insalllah akan 
meringankan perjuangan 
yang semata-mata untuk 
kepentingan masyarakat," 
katanya. (sep/t)
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FOTO BERSAMA: Calon Walikota Sukabumi yang juga Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, 
Hanafi e Zain pada saat melakukan foto bersama usai melaksanakan kunjungan kerjanya di 
lingkungan Pemkot Sukabumi.

Parsindo Masih Netral
SUKABUMI-- Partai- partai 

baru yang saat ini sedang 
di verifikasi oleh Komisi 
pemilihan Umum (KPU) 
Kota Sukabumi tidak bisa 
dipandang sebelah mata 
dalam kaitan Pilwalkot 2018 
mendatang. Meski, partai 
belum bisa mengusung bakal 
calon (balon) tapi kantong 
suara setiap partai baru itu 
bisa menambah basis suara 
setiap Pasangan Calon akan 
berlaga nanti di Pilwalkot. 
Seperti, Partai Swara Rakyat 
Indonesia (Parsindo) Kota 
Sukabumi salah satunya. 
Yang menjanjikan akan me-

raih suara sebanyak seribu 
pemilih untuk di Pilwalkot 
nanti. 

"Kita sudah mempunyai 
kantong suara yang pasti 
sekitar 1000 suara, belum lagi 
ditambah pergerakan lewat 
saudara dan tetangga. Bisa 
lebih dari 1000 pemlih," ujar 
Ketua Parsindo Kota Sukabu-
mi, Alamsyah saat dihubungi 
koran ini,kemarin (27/11).

 Namun, suara Parsindo 
akan berlabuh ke siapa, kata 
Alamsyah sampai saat ini 
belum menentukan sikap. 
Parsindo masih menung-
gu paket pasangan yang 

memang sudah fi nal ketika 
pendaftaran ke KPU Kota 
Sukabumi.

 "Kita saat ini masih melihat 
pergerakan peta politik di 
Kota Sukabumi. Nanti sete-
lah fi ks pasangan baru, kita 
akan berikan suara pemilih 
itu," ujarnya.

 Tentunya, Parsindo Kota 
Sukabumi sendiri ingin turut 
serta dalam perhelatan Pil-
walkot Sukabumi. Parsindo 
ingin mendorong pemimpin 
yang benar-benar memberi-
kan perubahan untuk Kota 
Sukabumi lebih baik lagi. 
"Jelas dong kita juga ingin pe-

mimpin yang memang mam-
pu membangun dan mense-
jahterakan masyarakat Kota 
Sukabumi," jelasnya.

 Makanya dalam mendu-
kung salah satu pasangan 
calon itu, kata Alamysah 
Parsindo akan mencari pe-
mimpin yang berkualitas. Tak 
hanya itu, Parsindo sendiri 
sedang menyerap aspirasi 
dari masyarakat terkita fi gur 
dan sosok pemimpin yang 
memang diingikan oleh ma-
syarakat.

 " Kita juga ikut menyerap 
keinginan masyarakat. Kader 
kami pun dikerahkan untuk 

menganalisa calon-calon 
yang didominasi disukai 
masyarakat," ucapnya.

 Tentunya dalam menen-
tukan arah dukungan di Pil-
walkot nanti, tidak hanya 
ditentukan oleh dirinya saja. 
Tapi kepengurusan Parsindo 
dengan aspirasi di setiap 
kader di kecamatan dan ke-
lurahan ingin berperan aktif 
menyampaikan pendapat-
nya. 

" Ini kan keputusan partai 
bukan ranah pribadi saya. 
Kita nanti kembalikan kepa-
da kader, partai yang memu-
tuskan," pungkasnya. (bal)

28 Pegawai Panwascam 
Wajib Mahir 
Administrasi

SUKABUMI-- Sebanyak 28 orang pegawai 
teknis di lingkungan Panitia Pengawas Ke-
camatan (Panwascam) di wilayah Kota Su-
kabumi diberikan pemahaman untuk mahir 
dalam mengelola adminstrasi di lingkungan 
kerjanya. Dari mulai, pendataan kepemiluan, 
penanganan pengaduan serta pengelolaan 
keuangan dilingkungan Panwascam. "Kita 
berikan pengetahuan itu. Soalnya, masalah 
administrasi ini menjadi jantungya pelayanan 
kepada masyarakat," ungkap Ketua Panwaslu 
Kota Sukabumi, Muhammad Aminudin ke-
pada koran ini disela-sela acara bimbingan 
teknis kesekretariatan Panwascam di salah 
satu hotel ternama di daerah salabintana 
Sukabumi, Kemarin (27/11)

  Maka dari itu, dirinya mengharapkan motor 
penggerak administrasi di internal Panwas-
cam dapat bekerja dengan maksimal. Yakni, 
Kepala Kesekretariatan yang bertanggung ja-
wab sudah muali bekerja dengan baik. "Kalau 
administrasi ya baik, berarti sehat. Makanya, 
tim penopang administrasi dan juga Kepala 
Sekretariatnya harus bekerja dengan maksi-
mal, itu harapan saya," terangnya.

 Soalnya, administrasi menjadi tonggak 
pertama dalam melayani masyarakat serta 
keberlangsungan roda organisasi di tingkat 
komisioner Panwascam. Maka dari itu, perso-
alan administrasi harus diperhatikan secara 
serius terutama penggunaan uang negara 
yang harus tertata dengan rapih. "Semuanya 
harus di tata dengan baik. Saya tidak mau 
dikemudian hari adanya kesalahan dalam 
administrasi. Hal-hal itu, jangan terjadi ka-
rena dapat menghambat pelayanan," ujarnya.

  Tugas yang berat akan dihadapi oleh se-
mua komisioner Panwaslu dan Panwascam 
menjelang Pilwalkot dan Pilgub yang dilak-
sanakan serentak. Maka dari itu, tugas berat 
itu harus ditopang oleh administrasi yang 
baik. "Tugas-tugas dan kewajiban itu, harus 
berjalan lancar. Salah satunya, didukung oleh 
administrasinya. Dari mulai sekarang, semua 
orang yang memiliki tugas di bidangnya ma-
sing-masing dapat bekerja dengan profesio-
nal," tegasnya. (sep/d)

SERIUS: Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, 
Muhammad Aminudin saat memberikan arahan 
kepada Komisioner Panwascam di salah satu 
hotel ternama di daerah salabintana Sukabumi, 
Kemarin (27/11)

Sekretaris Membelot, Resmi Tetap Solid
S U K A B U M I - -  H e n g -

kangnya salah satu ele-
men pendiri Relawan Su-
kabumi Mendukung Fahmi  
(Resmi) nampaknya tidak 
membuat Resmi patah se-
mangat untuk perjuangan 
memenangkan Achmad 
Fahmi menjadi calon wa-
likota Sukabumi di  Pil-
walkot 2018 mendatang. 
Bahkan sampai saat ini 
Resmi tetap berdiri dan 
solid untuk terus bergerak 
mendukung Achmad Fah-
mi.  " Hengkangnya salah 

satu elemen tidak mem-
buat resmi tidak percaya 
dir i dan mati.  Akan tetapi 
akan jadi spirit perjuangan 
kami yang lebih baik,"ujar 
Ketua Resmi,  Rudi Suharya 
saat dihubungi koran ini, 
(27/11) kemarin.

  Dirinya menilai kepergi-
an salah satu elemen pen-
dukung Resmi yakni Hik-
mat itu merupakan sesuatu 
yang lumrah dalam proses 
politik. Apalagi Resmi ini 
terbangun dan didirikan 
dengan beberapa elemen 

bukan hanya gerbong Hik-
mat saja.  

" Soal kehilangan ya pasti 
tapi kita tidak akan terus 
menerus memikirkan yang 
hilang itu. 'The show must 
go on' "tandasnya.

  Untuk itu, Resmi akan 
tetap berdiri dengan tegak 
dibelakang Achmad Fahmi. 

Karena Resmi itu rela-
wan sukabumi mendukung 
kang Fahmi. Tak hanya itu, 
selain Resmi di belakang 
kang Fahmi masih banyak 
relawan relawan lain yang 

pendukung Fahmi. "Maka-
nya kita percaya dan yakin 
walikota kedepan adalah 
kang Fahmi," ucapnya.

  Dikatakan pria akrab di-
sapa Endo, pihaknya akan 
mengerahkan segala po-
tensi dan kemampuan  un-
tuk mewujudkan Fahmi se-
bagai Walikota Sukabumi. 

Apalagi sesuai dengan 
hasil survey terakhir Fahmi 
masih menempati urutan 
pertama baik popularitas 
maupun elektabilitas.  " 
Tentunya itu menjadikan 

modal  kita  untuk terus 
memperjuangkan Pemim-
pin seperti kamg Fahmi, " 
jelasnya.

  Ditambahkannya, Resmi 
itu sudah mempunyai me-
kanisme dan program kerja 
tersendiri. 

Jadi jika ada seorang yang 
pergi tidak berpengaruh,  
sistem sudah bisa berjalan 
dengan sendiri. 

" Siapapun bisa mengisi 
tempat di Resmi, karena 
sistem sudah terbangun, " 
pungkasnya. (bal)
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PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com
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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)

C H E N ’ S  F L O R I S T ,  T e r i -
m a  p e s a n a n  R a n g k a i a n 
Bunga,Rental Tanaman Hias, Jl 
Sriwijaya No.43 Tlp (0266)231058 
HP 081584105896 (Rs s/d 30 
November)

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

HLG STNK F -8470 -Sr  An.Fajar N
HLG STNK F -4209 -Oe  An.Apip 
Barkhoya
HLG STNK F -2640 -Qc  An.Nenih

HILANG SERTIFIKAT

HLG SERTIFIKAT Tnh No.1243 
Luas:115M2, An Saleh Mar’i

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 
November)

LOWONGAN KERJA

PJTKI Cab Sukabumi Cari Staff 
Khusus  Cari Sponsor2,Pglm 
Pekj.Tsb, Sgra Hub Ktr Pusat 
Sms/Wa 081289906570 Komisi 
& Fasilitas Menarik!!!

OTOMOTIF

DEALER LARIS II, Jual Beli 
Mob i l  Bekas  (Second) ,  J l 
Sekar Wangi Cibadak (Rs s/d 
30 November)
KIKI MOTOR Jual Angkutan 
Kota APV dan Daihatsu Grand 
Max Jl .Ari f  Rahman Hakim 
No.49  T lp .085723474977 
(Rs s/d 30 November)

TOKO KOMPUTER

APOLLO COMPUTER Men-
jual  Hardware,  Note-book, 
CCTV, Accessories, Printer, 
tablet, dll Jl. Jend. A. Yani 
No.124 Tlp (0266)222685, 
( 0 2 6 6 )  7 0 0 1 9 7 7 ,  H P 
08572320 8455 Sukabumi. 
(Rs s/d 30 November)

RNY COMPUTER  ,  Ha rd -
w a r e ,  N o t e b o o k ,  C C T V , 
Camera Dig i ta l ,  GPS, PC, 
Tablet, Projector, Jl. A. Yani 

No 216 /232 T lp  (  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

BERITA 
KEHILANGAN

T E L A H  H I L A N G 
 s e r t i f i k a t  h a k  m i l i k 
atas nama M Sudrajat, 
nomor Hak 274/Mek-
arjaya dengan nomor 
surat ukur 268/Mekarja-
ya/2014 tgl 23-05-2014. 
No identifikasi bidang 
10.11.08.12.00286 den-
gan luas 2.824 m2 di 
wilayah Desa Mekar-
jaya Kecamatan Wa-
rungkiara Kabupaten 
Sukabumi  perk i raan 
hilang tahun 2014.

KEHILANGAN

Istana Pepes 
Sajikan Menu 

Masakan Lezat
SUKABUMI - Penikmat 

masakan Sunda, pasti sudah 
tahu dengan menu yang satu 
ini. Ya, apalagi kalau bukan 
pepes. Biasanya, jenis ma-
sakan itu banyak tersedia di 
masakan khas Sunda.

Di Sukabumi, ada resto 
yang menyediakan khusus 

aneka masakan pepes. Na-
manya Istana Pepes.

Resto yang berada di Food 
Court Gampoeng Aceh Ja-
lan Ir Djuanda, Cikole, Kota 
Sukabumi ini menawar-
kan berbagai jenis olahan 
pepes yang lain dari bi-
asanya.

“Sedikitnya 12 jenis olahan 
pepes mulai dari sayuran 
hingga daging pepes kami 
jual di sini,”kata Pemilik 
Istana Pepes, Uji Damayanti 
(30) kepada Radar Suka-

bumi, kemarin (27/11). 
Sepintas, resto milik Uji ini 

memang terlihat sederhana. 
Hanya menggunakan gero-
bak dan di atasnya dipajang 
aneka pepes. Namun siapa 
sangka, jika Istana Pepesnya 
kini laris manis.

Selain harganya murah, 
rasanya pun begitu lezat. 

“Karena kita juga baru buka 
sekitar satu bulan lebih, jadi 
dalam sehari bisa terjual 20-
25 porsi,” terangnya.

Jika biasanya konsumen 

hanya mengenal pepes ikan, 
tahu dan ayam. Di Istana 
Pepes, mereka bisa men-
emukan berbagai olahan 
pepes. Rata-rata, konsumen 
senang dengan rasa ma-
sakannya.

“Banyak sih tetapi yang 
laris di sini itu pepes jambal 
roti, pepes jamur, pepes 
oncom, pepes tempe, pepes 
ikan sama pepes peda. Kita 
juga menyediakan pepes ati 
ampela, pepes daging sapi, 
pepes sepat banyak juga sih,” 

ucapnya. 
Selain rasa pepes yang 

lezat, Uji juga menyediakan 
dua macam nasi yaitu nasi 
putih dan nasi liwet.

Rasa asin dan gurih sangat 
terasa, ketika pertama kali 
mencicipinya. Ditambah 
wangi khas, makin meng-
gugah selera makan Anda. 
Soal harga, di Istana Pepes 
ini sangat terjangkau.

“Untuk satu pepesnya dihar-
gai mulai dari Rp 2500 - Rp 12 
ribu,”tandasnya. (wdy)

FT: DOK/PEPES 

KULINER: Di Istana Pepes ini yang paling laris adalah pepes jambal roti, jamur, oncom, tempe, ikan dan peda.

JAKARTA - Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 165 Tahun 2017 
dianggap menciptakan 
ketidakadilan, bagi peserta 
tax amnesty (TA).

Pasalnya, PMK itu mem-
berikan kesempatan kedua 
bagi wajib pajak (WP) un-
tuk mengungkapkan har-
tanya. Karena itu, Ditjen 
Pajak Kemenkeu diharap-
kan hanya sekali mener-
apkan kebijakan tersebut.

”Saya harap ini (kelong-
garan) yang terakhir,” kata 
pakar perpajakan Yustinus 
Prastowo, baru-baru ini.

D i a  m e n g a t a k a n , 
D i t j e n  P a j a k  h a r u s 
menghindari  amnesti 
permanen.”Seperti yang 
terjadi di Argentina, di 
mana ada sembilan kali 
amnesti. Orang jadi nyicil 
dan kepatuhannya pun 
menurun,” bebernya.

Terkait dengan efekti-
vitas PMK baru tersebut, 
Prastowo memprediksi 
tidak sebanyak hasil TA. 
Namun, dalam jangka 
pendek, PMK tersebut bisa 
memberikan tambahan 
penerimaan hingga 3–5 
persen.

Sementara itu, di luar 
target kuantitatif, tingkat 
kepatuhan seharusnya 
meningkat. ’’Jadi, bisa 
dipilah mana WP yang 
patuh dan mana yang ti-
dak serta risikonya akan 
tecermin dari sana. Saya 
berharap ada satu atau 
dua kasus besar yang di-
sidik sampai tuntas untuk 
mendorong kepatuhan 
juga,”imbuhnya.

Ditjen Pajak mengakui 
tidak puas dengan hasil 
TA. Meskipun deklarasi 
harta mencapai Rp 4.881 
triliun, termasuk Rp 3.500 
triliun aset di mancaneg-
ara, yang dipulangkan 

ke dalam negeri hanya 
Rp 1.000 triliun. ”Meski-
pun bagus dibandingkan 
negara lain, Pak Dirjen 
(Pajak) mengatakan tidak 
puas sama sekali,” papar 
Direktur Pelayanan dan 
Penyuluhan (P2) Humas 
Ditjen Pajak Hestu Yoga 
Saksama.

Karena itu, lanjut Yoga, 
meski program TA telah 
berakhir, Ditjen Pajak 
tetap konsisten dengan 
upaya penegakan hukum 
t e rk a i t  p e n g u m p u l a n 
penerimaan. Salah satunya 
melalui penerbitan PMK 
Nomor 165 Tahun 2017. 
PMK tersebut memberikan 
kesempatan bagi WP yang 
memiliki harta yang belum 
dilaporkan, baik dalam su-
rat pemberitahuan (SPT) 
tahunan 2015 maupun 
dalam surat pernyataan 
harta (SPH), untuk secara 
sukarela mengungkapkan 
sendiri harta tersebut.

Sekalipun terkesan me-
lunak, Yoga menegaskan 
bahwa pemerintah tidak 
akan segan menegakkan 
hukum jika terbukti ada 
harta atau aset yang belum 
dilaporkan, baik dalam 
SPH bagi  peserta TA , 
maupun dalam SPT bagi 
WP yang bukan peserta 
program pengampunan 
pajak tersebut. Karena 
itu, dia menekankan bah-
wa penerbitan PMK No 
165 Tahun 2017 itu bu-
kan merupakan bentuk 
pengampunan pajak jilid 
kedua.

“PMK 165 ini adalah kon-
sekuensi dari Undang-Un-
dang (UU) Tax Amnesty 
sendiri, di situ diatur dalam 
pasal 18 ada denda 200 
persen kalau Ditjen Pajak 
menemukan harta yang 
belum dilaporkan dalam 
SPH,” ujarnya. (ken/c7/sof)
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Kini, Ia Jadi Tak Mudah Lelah
Karena Trigliseridanya Turun

Dalam dua tahun terakhir,warga Jalan Ampera Barat, RT 004 RW 010, Kelurahan 
Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, jawa Barat, ini sering 
mengalami pegal-pegal di pundak dan gampang lelah. Dengan rasa heran 
campur khawatir, ayah satu anak ini membawa keluhanannya itu ke dokter. 
Ternyata, menurut dokter, kolesterol jenis trigliserida dalam tubuh lelaki bernama 
Edi Mulyana ini tinggi. “Sampai 499 mg/dl,” jelas lelaki 58 tahun ini. Pulang dari 
sana, ia membawa oleh-oleh selembar resep untuk beli obat. Setelah obat dibeli, 
lalu diminum. Dan hasilnya? “Ada perubahan,” jelasnya lagi ketika ditemui 21 
Februari 2017 lalu. Namun, kakek satu anak ini merasa khawatir dengan efek 
samping obat kimia. Lalu, pedagang pakain impor bekas ini ingin beralih dengan 
obat herbal. Kebetulan ia membaca artikel tentang manfaat madu hitam dalam 
kemasan MADU BIMA 99. Kapan itu? “Hampir setahun lalu, dalam sebuah koran. 

Saya mengonsumsi madu pahit itu rutin dua kali sehari. Pagi dan malam,” beber lelaki yang pernah berjualan 
sepatu Cibaduyut ini. Dan apa hasilnya? “Trigliserida turun. Pegal-pegal berkurang. Saya jadi tidak mudah 
lelah. Naik tangga kuat sampai 21 trap, padahal dulu tidak,” jelasnya kemudian.

Biasanya, begitu mendengar kata kolesterol, yang terbayang adalah zat yang jahat. Padahal, kolesterol itu sangat 
dibutuhkan. Dalam tubuh, kolesterol terdapat dalam lemak. Unsur-unsur lemak dalam darah terdiri atas HDL, LDL, 
trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas. Sekitar 75-80% dari kolesterol itu diproduksi sendiri oleh sel-sel lever, 
dan hanya sekitar 20-25% yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Di dalam tubuh manusia terdapat lima 
jenis kolesterol: HDL, LDL, VLDL, trigliserida, dan lipoprotein (a). Trigliserida adalah jenis lemak yang diproduksi oleh 
hati. Pada nutrisi manusia, lebih dari 95% lemak yang dikonsumsi untuk pencernaan berada dalam bentuk trigliserida. 
Kadar trigliserida yang tinggi biasanya disebabkan oleh kebiasaan makan malam dengan porsi yang cukup banyak. 
Dan meningkatnya kadar trigliserida ini bisa jadi disebabkan oleh kelebihan karbohidrat, lipid, atau yang lainnya. 
Akibatnya, terjadi penumpukan pada pembuluh darah. Tentu saja metabolisme, baik metabolisme lipid maupun 
metabolisme karbohidrat akan terganggu. Inilah barangkali yang membuat badan sering pegal dan tengkuk sakit. 
Dan ini juga bisa mengakibatkan munculnya penyakit lain.

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.

EDI MULYANAEDI MULYANA

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

 DALAM rumah itu, Deni 
tinggal bersama isterin-
ya, Yuyun (35) dan dua 
anaknya, Randi Patria (15) 
dan Yeli Wulandari (2). 
Sehari-hari, Deni bekerja 
sebagai  tukang angkut 
pasir di Muara Cimandiri 
samping PLTU, Cipatugu-
ran, Desa Jayanti,  Keca-
matan Palabuhanratu. Ya, 
jangankan untuk mem-
perbaiki  r umah,  untuk 
makan saja sudah pas-
pasan.  Tak heran,  bi la 
setiap hujan turun ia se-
lalu mengeluhkan kondisi 
rumahnya yang hingga 
kini belum juga mendapat 
bantuan. 

 Rumah yang berada di 
Kampung Lio, RT 02/06, 
Desa Citarik, Kecamatan 
Palabuhanratu ini diban-
gun sealakadarnya pada 
tahun 2000 silam. Selama 
rumah itu berdiri, Deni 
mengaku belum pernah 
m e n d a p at k a n  b a nt u a n 
d a r i  p e m e r i n t a h .  “ Ya 
jangan kan buat bangun 
rumah, buat makan saja 
sudah pas-pasan,”  ujar 
Deni kepada Radar Suka-
bumi. 

 Menurut Deni, selama 
i n i  k e l u a r ga n ya  ha n ya 
m e n d a p at k a n  b a nt u a n 
Program Keluarga Hara-
pan (PKH) yang nilainya 
Rp350 ribu setiap bulan. 
Namun, bantuan itu untuk 

menambah gizi anaknya 
yang masih balita.  

 Selain itu, ia juga tidak 
mendapatkan jaminan ke-
sehatan (Kartu Indonesia 
Sehat (KIS) atau sejenis-
nya. Makanya ia merasa 
b i n g u n g  j i k a  s e w a kt u -
waktu sakit. “Saya harap 
sih tidak terjadi apa-apa. 
Tapi kan harus jaga-jaga. 
Apalagikan saya kerjanya 
malam hari.  Orang lain 
kan punya KIS kalo saya 
tidak punya,” bebernya.  

 Ketua RT 02/06, Dirman 

(58) menyebutkan, dirinya 
kerap mengusulkan Ruti-
lahu untuk rumah Deni 
bahkan setiap kali  ada 
orang yang dianggap bisa 
m e m b a nt u  d i r i n ya  s e -
lalu membawa ke rumah-
rumah warganya itu. “Ya 
tapi sampai sekarang be-
lum juga ada bantuan,”  
katanya.

 Sementara itu, Kepala 
Desa (Kades) Citarik, M 
Ledy Nurlaedy mengaku, 
di  desanya i tu tercatat 
a d a  2 8 5  Ru m a h  Ti d a k 

Layak Huni (Rutilahu). 
“Saya sudah mengusulkan 
Rutilahu ke Kemenpera 
pada 2014.  Tapi  belum 
ada yang hasil,” katanya. 
Dari jumlah itu, kata Ledy, 
b a r u  s at u  r u ma h  ya n g 
m e n d a p at k a n  b a nt u a n 
dan Badan Amil Zakat Na-
sional (Bazban) Kabupat-
en Sukabumi. “Kami juga 
sangat  berharap warga 
kami yang masih tinggal di 
Rutilahu bisa mendapat-
kan bantuan renopasi,” 
imbuhnya. (ryl)

Berkali-kali Mengajukan Bantuan, 
Tetap Belum Ada Jawaban

yang diisi oleh Pegawai Neg-
eri Sipil (PNS). “Tentunya 
PNS yang telah memenuhi 
syarat administratif, me-
miliki kualifikasi tertentu, 
keahlian dan keterampilan 
sesuai dengan pendidikan-
nya,” terangnya. 

 Dirinya mengharapkan, 
para pejabat fungsional 
dapat terus meningkatkan 
kapasitas dan kualifikasi 

yang dimilikinya, sehing-
ga mampu menjadi pelay-
an publik dan pelaksana 
kebi jakan publ ik  ser t a 
perekat semua kalangan 
untuk mewujudkan Ka-
bupaten Sukabumi yang 
lebih baik.  “Harus bisa 
menjadi pelayan masyara-
kat yang lebih baik untuk 
mendorong visi dan misi 
Kabupaten Sukabumi,” 
imbuhnya. 

 Sementara itu, Kepala 

Dinas DKPUKM Kabupaten 
Sukabumi, Asep Japar me-
nambahkan, pasca pelan-
tikan tersebut, diharapkan 
pejabat fungsional yang 
bertugas di Metrologi dapat 
melaksanakan tugas den-
gan baik. 

“Semoga menjadi  aparatur 
yang profesional, mampu 
melayani masyarakat den-
gan baik dan bebas dari 
tekanan politik maupun 
KKN,” pungkasnya. (cr15/d)

314 Pejabat Dilantik

anggota Satgas itu, rasa ta-
kut mereka akhirnya dapat 
diatasi. “Kegiatan imunisa-
si yang dilaksanakan oleh 
Puskesmas Distrik Jair ini 
dilaksanakan setiap tahun 
sekali, dimana sasarannya 
berbeda-beda, mulai dari 
anak SD dan SMP, kebetulan 
saat ini sasarannya adalah 
anak SMPN Asiki,” jelasnya.

 Sementara itu, Dokter 
Satgas Yonif 310/KK, Letda 
Ckm dr. Denis Afriansyah 
mengatakan, pihaknya men-

gaku bangga karena dapat 
membantu rekan-rekan 
dari Puskesmas Distrik Jair 
dalam melaksanakan ke-
giatan imunisasi di SMPN 
Asiki. “Karena yang kami 
hadapi bukan balita, jadi 
membutuhkan trik khusus 
supaya mereka tidak ta-
kut dengan jarum suntik. 
Semoga saja, kegiatan ini 
dapat membantu masyaraka 
di sini,” ucapnya.

 Masih di tempat yang 
sama, Kepala Sekolah SMPN 
Asiki, Hartanto menyam-
paikan rasa terimakasih 

kepada pihak Puskesmas 
dan juga Satgas Yonif 310/
KK. Menurutnya, di tengah-
tengah tugas negara, mer-
eka masih menyempatkan 
waktu untuk melakukan 
aksi sosial. “Kami atas nama 
keluarga besar SMPN Asiki 
mengucapkan banyak teri-
ma kasih atas bantuan dan 
partisipasinya dari pihak 
Puskesmas maupun Satgas 
Yonif 310/KK. Semoga ke-
giatan yang dilaksanakan 
ini memberikan manfaat 
terhadap anak-anak kami,” 
singkatnya. (ren)

 Dino dalam surat itu 
menegaskan, PT Nawakara 
Perkasa Nusantara tidak 
pernah melakukan peny-
impangan dalam pelak-
sanaan pekerjaan sebagai 

penyedia jasa keamanan 
di PT Siam Cemen Group 
(SCG). “Jadi sekali lagi kami 
sampaikan, informasi itu 
tidak benar,” pungkas Dino 
melalui surat yang ditanda 
tangani pada tanggal 24 
Oktober lalu.

 Sebelumnya, para buruh 
yang tergabung dalam Fed-
erasi Kehutanan, Industri, 
Pertanian dan Perkebunan 
Konfederasi Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia (F HU-
KATAN-KSBSI) melakukan 
aksi unjuk rasa menuntut 

selisih pembayaran upah 
buruh security setelah pen-
galihan outsourcing. “Ada 
selisih penghasilan yang 
jauh pada saat pergantian 
outshourcing Juli lalu,” ujar 
Ketua DPC F-HUKATAN KS-
BSI, Nendar Supriatna. (ren) 

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, 10 orang itu 
ialah Damin, Supyani, Suma, 
Dede Saputra, Irwandi, Oban, 
Sepur, Atang, Rahmat dan 
Iwan Juandi. Dalam agenda 
sidang pembacaan dakwaan 
tersebut, Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) mendakwa 
mereka dengan pasal 160, 
170, 318, 351 dan 406 KUHP. 
“Dakwaan ini sesuai dengan 
peran masing-masing ter-
dakwa,” ujar JPU Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Sukabumi, 
Aji Sekartaji kepada Radar 
Sukabumi. 

 Aji enggan merinci terkait 
spesifi k dakwaan terhadap 
para terdakwa. Ia hanya 
menyebutkan, sidang di-
tunda dan selanjutnya akan 
kembali digelar pada Kamis 

(30/11) mendatang. “Tadi 
sudah disampaikan, per-
sidangan akan kembali di-
lanjutkan pada Kamis men-
datang di PN Palabuhanratu 
dengan agenda pembacaan 
eksespsi,” pungkasnya.

 Di tempat yang sama, pe-
nasehat hukum terdakwa, 
Gugun mengungkapkan, ada 
beberapa persyaratan formil 
dakwaan yang menurutnya 
kurang sesuai dengan ke-
tentuan. Sehingga tekait hal 
tersebut, ia mengaku lang-
sung menyatakan eksepsi dan 
akan dibacakan pada sidang 
selanjutnya. “Ada beberapa 
persyaratan formil dakwaan 
yang memang kurang sesuai, 
kami sudah sampaikan akan 
mengajukan eksepsi,” sing-
katnya.

 Sementara itu, Humas PN 
Cibadak, Rio Barten me-

nambahkan, dalam sidang 
pembacaan surat dakwaan 
ini pihaknya  memberikan 
kesempatan kepada pihak 
terdakwa untuk mempelajari 
dakwaan yang disampaikan 
JPU. “Setelah terdakwa dan 
penasehat hukum mempela-
jarinya, mereka mengajukan 
keberatan dan sidang ditunda 
hingga waktu yang telah di-
tentukan,” tambahnya. 

 Pada sidang selanjutnya, 
lanjut Rio, bakal di gelar di 
PN Pelabuahanratu dan jika 
diperlukan akan dilakukan 
putusan sela atas eksepsi yang 
diajukan penasehat hukum. 

“Yang diberatkan penas-
ehat hukum tentang per-
syaratan formil surat dak-
waan. Kita lihat saja apa isi 
eksepsinya, kalau memung-
kinkan langsung pada putu-
san sela,” tutupnya. (Cr15/t)

tersebut untuk membuk-
tikan tuduhannya. “Kalau 
benar saya ada unsur-unsur 
tertentu silahkan buktikan,” 
tegas Marwan. Menurut dia, 
pemilihan dewan pengawas 
tersebut melalui tahapan 
seleksi yang tidak mudah, 
sehingga tidak diragukan 
lagi kemampuannya dalam 
bertugas. 

“Dewan Pengawas harus 
benar-benar orang yang pro-
fesional dan mampu memo-
tivasi dan membawa pada 
kemajuan kinerja PDAM 
ke arah yang lebih baik,” 
ucapnya.

Dilantiknya dewan penga-
was baru ini pun diharapkan 
mampu melakukan terobo-

san baru dan mencari pelu-
ang untuk pengembangan 
potensi PDAM di Kabupaten 
Sukabumi. “Kami berharap 
PDAM dapat memberi man-
faat bagi perkembangan 
perekonomian daerah dan 
berkontribusi pada pen-
ingkatan PAD kedepan,” 
harapnya. 

 Sementara itu, nada yang 
sama dilontarkan sekretaris 
sekaligus dewan pengawas 
baru, Suhaelah. Diakuin-
ya, keikut sertaan dirinya 
dalam pencalonan dewan 
pengawas melalui tahapan 
yang benar, terlebih murni 
dari unsur konsumen. “Ti-
dak ada bagi-bagi kursi 
k e ku a s aa n .  Saya  m e n -
empuh syarat-syarat dan 
prosedur yang sesuai. Jadi 

yang tersebar diluaran sana 
tidak benar,” kilahnya. Ela 
sapaan karib Suhaelah pun 
mengaku mampu bekerja 
dengan baik sesuai hara-
pan pemerintah selaku De-
wan Pemilik Perusahaan.

Sebagai dewan pengawas 
dirinya mempunyai rencana 
kedepan sesuai visi PDAM, 
selain memperoleh profit 
juga tidak mengesamping-
kan publik service sehingga 
ada keseimbangan antara 
orientasi profi t dengan ori-
entasi perlindungan kon-
sumen. “Kedepan PDAM 
Tirta Jaya Mandiri harus 
memiliki anak cabang se-
hinga meraih profit yang 
besar. Namun tidak pula 
mengkesampingkan publik 
service,” pungkasnya. (why)

PT Nawakara Klaim Sesuai Prosedur

Pamtas Yonif 310/KK Bantu Imunisasi

Enam Pasal Jerat 10 Terdakwa

Marwan Bantah Politik Balas Budi

Truk ‘Tertidur’ di Padabeunghar

Polisi Tingkatkan Patroli

JAMPANGTENGAH - Truk 
bernomor polisi D 9231 YA 
‘tertidur’ di Jalan Raya Pada-
beunghar - Jampangtengah 
sekira pukul 20.30 WIB. Ti-
dak ada korban jiwa, namun 
kerugian ditaksir menca-
pai Rp30 juta. Penyebab 
sementara diduga akibat 
konstruksi jalan yang rusak 
parah dan beban kendaraan 
melebihi kapasitas. 

 Pemilik truk, Asep Juanda 
(47), warga Kampung/Desa 
Cibatu, Kecamatan Cikem-
bar mengatakan, peristiwa 
tersebut terjadi saat mobil mi-
liknya mengangkut batu ares 
dari  Kampung Cilawawang, 

Desa Jampangtengah. Saat 
melintas di lokasi kejadian, 
truk tiba-tiba oleng dan akh-
irnya terjungkir. “Informasi 
dari sopir saya, truk itu ter-
jungkal karena konstruksi 
jalan miring dan rusak parah,” 
jelas Asep kepada Radar Suk-
abumi.

 Beruntung saat kejadian, 
lanjut Asep, di lokasi kejadian 
tidak ada kendaraan yang 
melintas. Sehingga saat truk 
terjungkal tidak sampai me-
makan korban jiwa. “Namun 
akibat kecelakaan ini, saya 
mengalami kerugian ditaksir 
mencapai Rp30 juta. Karena 
ares sebanyak 30 ton tersebut, 

tidak bisa disuplay ke PT SCG 
lantaran berhamburan di 
pinggir jalan,” paparnya.

 Sementara itu, seorang 
warga Kampung Ciembe, RT 
4/14, Desa Padabeunghar, 
Kecamatan Jampangtengah, 
Away (47) menjelaskan, peris-
tiwa kecelakaan tersebut, 
bukan kali pertama terjadi di 
sepanjang Jalan Raya Pada-
beunghar. Hampir setiap 
bulannya, baik kendaraan 
roda dua maupun roda em-
pat sering terjungkal karena 
jalan yang rusak parah. “Dari 
setiap bulannya, pasti ada saja 
kendaraan yang kecelakaan, 
karena jalan selain rusak juga 

penuh dengan lumpur. Apala-
gi dimusim penghujan seperti 
saat ini, badan kalan selain 
berlumpur juga digenangi 
air,” imbuhnya.

 Warga Desa Padabeunghar, 
merasa geram terhadap sikap 
pemerintah yang dinilai acuh 
terhadap aspirasi warganya. 
“Kami sudah bosan men-
gajukan permohonan, baik 
kepada pemerintah daerah 
maupun pemerintah pro-
vinisi terkait jalan rusak ini. 
Padahal, jalan provinisi ini 
merupakan satu-satunya ak-
ses warga menuju tempat 
pusat pemerintahan,” pung-
kasnya. (cr13/d)

GUNUNGGURUH - Pol-
sek Gunungguruh, Resort 
Sukabumi Kota terus menin-
gkatkan patroli di wilayah 
hukumnya yang berpotensi 
terhadap gangguan keaman-
an dan ketertiban masyara-
kat. Patroli dilakukan seb-
agai upaya pihak kepolisian 
mengantisipasi aksi kejahat-
an jalanan yang dilakukan 
oleh kawanan geng motor. 
“Kita menurunkan anggota 
pada beberapa titik yang 
dianggap rawan  gangguan 
keamanan,” kata Kapolsek 
Gunungguruh, Iptu Yudi 

Wahyudi kepada Radar Suk-
abumi, Senin (27/11).

 B a r u - b a r u  i n i  u j a r 
 Wahyudi, Polsek Gunung-
guruh telah bekerjasama 
dengan Polsek Lembursitu 
dan Polsek Citamiang un-
tuk melaksanakan operasi 
cipta kondisi dalam rangka 
Kegiatan Kepolisian Yang 
Ditingkatkan (K2YD) yang 
dipusatkan di Jalan Raya 
Pelabuhan II, tepatnya di 
Pasar Panggeleseran, Desa 
Sirnaresmi, Kecamatan Gu-
nungguruh. “Hasil dari giat 
cipta kondisi K2YD, kami 

berhasil membuat 28 lem-
bar tilang dengan barang 
bukti berupa 23 pelanggaran 
STNK, 5 pelanggaran tidak 
memiliki SIM dan 9 motor 
yang diduga hasil dari pen-
curian bermotor (Curan-
mor),” bebernya.

 Operasi K2YD yang dilak-
sanakan secara gabungan 
dari Rayon Selatan Polres 
Sukabumi Kota ini, terdiri 
dari sektor Gunungguruh 
dengan jumlah anggota se-
banyak 12 personel, Sektor 
Citamiang lima personel, 
Sektor Lembursitu lima 

personel, Satlantas Polres 
Sukabumi Kota enam per-
sonel dan unsur TNI satu 
personel. 

“23 personel gabungan 
i n i  m e l a ku k a n  o p e ra s i 
dengan sasaran kenda-
raan yang tidak dilengkapi 
dengan surat-surat mau-
pun kelengkapan lainnya, 
barang atau benda berupa 
sajam, bahan peledak dan 
Narkoba serta kelompok 
geng motor yang diperki-
rakan akan mengganggu 
stabilitas keamanan,” tan-
dasnya. (cr13/s)

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

SUASANA: Sejumlah petugas tengah menggeledah remaja di Jalan Raya Pelabuhan II, tepatnya di Pasar Panggeleseran, Desa Sirnaresmi, Kecamatan  
Gunungguruh.
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Perumahan Saputra Raya

Jl. Gandasoli Rt. 02 Rw. 07 Ds. Cipurut , Cireunghas , Sukabumi Jl. Gandasoli Rt. 02 Rw. 07 Ds. Cipurut , Cireunghas , Sukabumi 

Telp : (0266) 211696 / 219 537 Telp : (0266) 211696 / 219 537 

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

INGIN JALAN SEHAT DAPAT UMROH ?? 
SIMAK TERUS RADAR SUKABUMIDalam Rangka Rangkaian 

HUT Radar ke 9
ngkaian 
e 9

g

Ikutilah 

Meriahkan
&

JALAN SEHAT JALAN SEHAT 
Xtra COMBOLITEXtra COMBOLITE

Dapatkan di 
* XL Center Jalan RE Martadinata
* Dealer XL Danalaga Square

DDDDDDDapa
************ XL
************ De

* 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)

Marwan Bantah 
Politik Balas Budi

FOTO: WAHYU/RADARSUKABUMI

SEREMONIAL: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat melantik Sekretaris sekaligus dewan pengawas dan 
anggota dewan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi di 
Pendopo Kabupaten Sukabumi, kemarin (27/11). 

SUKABUMI-- Bupati Suk-
abumi, Marwan Hamami 
terlihat kesal dengan ban-
yaknya isu terkait pengang-
katan Sekretaris sekaligus 
dewan pengawas dan ang-
gota dewan pengawas Peru-
sahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Jaya Man-

diri Kabupaten Sukabumi. 
Kekesalan Marwan ini dis-
ampaikan dalam sambutan 
pelantikan dewan penga-
was di Pendopo Kabupaten 
Sukabumi, kemarin (27/11). 

 Ia  membantah keras 
semua tudingan terkait ad-
anya bagi-bagi kursi yang 

terjadi di tubuh PDAM Tirta 
Jaya Mandiri. Menurut dia, 
pelantikan yang dilakukan-
nya ini sudah sesuai prose-
dur, melalui tahapan admin-
istrasi yang benar. “Tidak 
benar jika pelantikan ini 
ada unsur-unsur tertentu. 
Bahkan saya baru kenal 

dengan dewan pengawas 
ini,” ujar Marwan di Aula 
utama Pendopo sukabumi, 
kemarin (27/11). 

 Orang nomor satu di Suka-
bumi itu pun menantang 
pembuat dan penyebar isu 

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN// RADAR SUKABUMI 

Melihat 285 Rutilahu di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu

Berkali-kali Mengajukan Bantuan, 
Tetap Belum Ada Jawaban
Rumah yang dihuni Deni Permadi (39) bersama keluarga 

sungguh memprihatinkan. Rumah bilik bambu itu terlihat lapuk 
dan usang. Sebagian kayu, bilik gentingnya sudah terlihat rapuh. 

Tak jarang setiap kali hujan turun, rumah ini selalu kebanjiran.  

PERLI RIJAL, PALABUHANRATU

Pamtas Yonif 310/
KK Bantu Imunisasi

SUKABUMI - Lima tenaga medis Pusk-
esmas Distrik Jair dibantu oleh lima tenaga 
medis dari satuan tugas (Satgas) pengaman 
perbatasan (Pamtas) RI - PNG  melaksanakan 
kegiatan imunisasi terhadap anak-anak SMP 
Negeri Asiki belum lama ini. Kegiatan terse-
but dipimpin langsung oleh dokter Satgas 
Yonif 310/KK, Letda Ckm Denis Afriansyah 
mulai dari pukul 08.00 WIT sampai pukul 
10.00 WIT disalah satu ruangan kelas SMPN 
Asiki.

 Dansatgas Yonif 310/KK, Letkol Inf Cecep 
Kurniyawan mengatakan, dalam kegiatan 
tersebut sebanyak 163 orang siswa dan siswi 
SMPN Asiki menerima imunisasi tetanus dan 
difteri. Saat pelaksanaan imunisasi, banyak 
siswa dan siswi yang takut dengan jarum sun-
tik bahkan ada yang menangis dan sembunyi 
di belakang kelas. Tetapi dengan hadirnya 

FOTO: IST 

BAKSOS: Satgas Pamtas RI - PNG Yonif 310/KK dan 
Puskesmas Distrik Jair saat melaksanakan imunisasi 
di SMPN Asiki belum lama ini.

Enam Pasal Jerat 
10 Terdakwa

CIBADAK - Perkara kasus pengru-
sakan dan pembakaran kantor PT 
Surya Nusa Nadicipta (SNN) mema-
suki tahap persidangan. 10 warga 
yang ditetapkan sebagai tersangka pun 

mulai menjalani persidangan perdana 
di Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, 
kemarin (27/11). 

Terdakwa 
pembakaran 
PT SNN saat 

keluar dari mobil 
tahanan. 

PT Nawakara Klaim 
Sesuai Prosedur

SUKABUMI - PT Nawakara 
Perkasa Nusantara (Nawakara) 
kembali menepis terkait tu-
dingan pengingkaran terhadap 
komitmen yang telah dibuat 
dengan para buruh outsourc-
ing perihal pembayaran upah 
buruh, yang sempat menuai 
persoalan belum lama ini.

 Me l a l u i  s u ra t  h a k  jaw a b 

yang diter ima Radar Suka-
bumi, Direktur PT Nawakara, 
Dino Bimadwinanda Hind-
arto membantah keras atas 
tudingan itu. “Informasi itu 
t idak benar  dan t idak ber-
d a s a rka n  f a kt a,”  u ja r  D i n o 
kepada Radar Sukabumi.

FOTO: PERLI RIJAL/ RADAR SUKABUMI

PRIHATIN: Deni Permadi (39) warga Kampung Lio,  RT 02/06, Desa Citarik,  Kecamatan 
Palabuhanratu saat meratapi nasib keluarganya.  

314 Pejabat Dilantik
CICANTAYAN - 314 pejabat fungsional 

di lingkungan Dinas Pendidikan, Inspe-
ktorat, Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, 
Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah 
Kabupaten Sukabumi dilantik Bupati Suka-
bumi di Aula Hotel Agusta, Jalan Cikukulu, 
Kecamatan Cicantayan, kemarin. 

 Bupati Sukabumi, Marwan Hamami 
menjelaskan, pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan fungsional ini bukan hanya 
sebagai kegiatan seremonial semata, melain-
kan dengan mempertimbangkan kualifi kasi, 
kompetensi, penilaian kinerja, rekam jejak 
dan kebutuhan. “Serta dengan integritas 
melalui mekanisme pengangkatan pertama 
dan inpassing dalam jabatan fungsional,” 
jelasnya, kemarin (27/11).

 Dikatakan Marwan, jabatan fungsional 
merupakan jabatan berisi fungsi dan tugas 
yang berkaitan dengan pelayanan fungsional 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 

FOTO: IST 

DILANTIK: 314 pejabat fungsional dilingkup Dinas 
Pendidikan, Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Dinas 
Koperasi, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah 
Kabupaten Sukabumi dilantik. 
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