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Mereka yang Berusaha Menjadikan Sekolah sebagai Taman (2)

Jadi Sahabat dan Pembimbing Sekaligus Orang Tua
Muhammad Hikmat dan M. 

Hamid Basuki terlahir  dengan 
keterbatasan. Namun, hal itu 

tidak menghalangi  mereka 
untuk menjadi guru. Selain 

merupakan cita-cita  sejak 
muda, profesi guru bagi 

 keduanya adalah sebuah 
 kebanggaan.

TAUFIQURRAHMAN, Jakarta

DENGAN  lincahnya Muhammad 
Hikmat memperagakan atraksi break-
dance di hadapan 150 perwakilan guru FOTO:TAUFIQURRAHMAN/JAWA POS

INSPIRASI: Muhammad Hikmat dan M. Hamid Basuki, dua guru di SLB yang mendapatkan penghargaan dalam 
program Guruku Permataku.

Kontes Pantat 
Terbaik di Cambridge

CAMBRIDGE University adalah salah 
satu kampus terbaik dunia. Tahun ini 
kampus yang berbasis di Inggris itu men-
empati peringkat keempat. Namun, seluruh 

KK PP

SK Demokrat Sudah, 
Tinggal PKS

SUKABUMI - Walikota Sukabumi, M Muraz akhirnya 
menegaskan bahwa dirinya sah tak akan ikut bertarung 
dalam perhelatan Pilwalkot 2018 mendatang. Hal ini setelah 
terbitnya Surat Keputusan (SK) dari DPP Demokrat nomor 

Banjir-Longsor ‘Kepung’ Sukabumi
SUKABUMI - Sebanyak 20 kecamatan di 

Kabupaten Sukabumi porakporanda diter-
jang bencana. Selain itu, di Kota Sukabumi 

juga ada lima titik bencana longsor di empat 
kelurahan.  Informasi yang dihimpun Radar 

Sukabumi, ada 28 bencana yang terjadi 
di Kabupaten Sukabumi dan mayoritas 

didominasi longsor. 

DATA SEMENTARA 
BENCANA DI KABUPATEN 

SUKABUMI

KECAMATAN TEGALBULEUD
- Tanah Longsor di Kampung Puncakpari RT.08/03 Desa Sirnamekar
- Banjir Bandang di Kampung Cibangoak RT. 07/03 Desa Calingcing
- Banjir Bandang di Kampung Rambay RT. 02/01 Desa Rambay

KECAMATAN KALAPANUNGGAL
- Tanah Longsor Kampung Cisalak RT. 19/07 Desa Kalapanunggal

KECAMATAN CIDOLOG
- Banjir Bandang Kampung Mekarjaya Desa Mekarjaya

KECAMATAN SAGARANTEN 
- Jalan Amblas Kampung puncak awi temen Desa Curug Luhur
- Tanah Longsor Kampung Ciherang RT. 03/01 Desa Hegarmanah
- Jalan Amblas Kampung Cikadu RT 01/04 Desa Cibaregbeg

KECAMATAN CARINGIN
- Tanah Longsor Kampung Cicurug RT. 01/07 Desa Seusupan

KECAMATAN NAGRAK
- Tanah Longsor Kampung Kalaparea RT 03/09 Desa Kalaparea

KECAMATAN CURUG KEMBAR
- Pergerakan Tanah di Desa Sindang Raja

KECAMATAN BANTARGADUNG
-Tanah Longsor Kampung Kebon Cau Desa Bojong galing
-Tanah Longsor di Kampung Pangkalan Desa  Bojong Galing

KECAMATAN PARAKANSALAK
-Tanah Longsor Kampung Cikoredas 03/08 Desa Sukatani

Selasa, 28 November 2017

KECAMATAN NYALINDUNG 
- Tanah Longsor di Kampung Cijureuy RT 06/03, Desa Neglasari
- Tanah Longsor di Kampung Cisayar RT 04/08, Desa Mekarsari

Letusan Gunung Agung 
Diprediksi Sangat Dahsyat

BALI - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (PVMBG) mem-

benarkan anomali panas di 
Gunung Agung, Bali 

yang juga terde-

teksi oleh satelit milik NASA.  “Anomali 
panas memang sudah terdeteksi, bisa 
dilihat di darat ada sinar api setiap 
malam,” ujar Kabid Mitigasi Gunung 
Api PVMBG, I Gede Suantika di Pos Pe-

MENGEPUL : Asap tebal yang menyembur dari Gunung Agung 
memperlihatkan kengeriannya.

FOTO:IST/NET

DILANDA : Tingginya curah hujang di 
Sukabumi membuat sebagaian besar wilayah 
Kabupaten/Kota Sukabumi dilanda bencana 
alam mulai dari longsor, banjir dan lainnya.

FOTO:PERLI RIZAL-SUBHAN/RADARSUKABUMI

Semua Honorer 
Diangkat, 

Kemendikbud Bubar
BOGOR - Tuntutan ratusan ribu guru honorer men-

jadi CPNS bakal terganjal. Pasalnya, pemerintah tidak 
memiliki kecukupan dana untuk mengangkat guru 
honorer seluruhnya.  Menurut Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Eff endy, jumlah 

SAH : Bakal Calon Wakil 

Walikota Sukabumi, 

Andri Setiawan Hamami 

didampingi Walikota 

Sukabumi yang juga 

Ketua DPC Demokrat Kota 

Sukabumi, M Muraz saat 

menerima SK penetapan 

Pasangan Calon Walikota 

dan Wakil Walikota di DPP 

Demokrat, kemarin (28/11).

FOTO:IST FOR RADAR SUKABUMI

“Adapun banjir bandang hanya terjadi di 
Kecamatan Cidolog dan Tegalbuleud. Mayoritas 

bencana memang terjadi akibat hujan deras 
dan debit air yang meluap. Para relawan sudah 

diterjunkan ke setiap titik lokasi bencana,” 

EKA WIDIAMAN 
Kepala Seksi Kedaruratan BPBD 

Kabupaten Sukabumi
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Istri Anies Juga Diserang
PENGUKUHAN Fery Farhati, istri Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan, sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) tidak terlepas dari serangan pembuat hoax. Salah satu 
penyebarnya adalah akun Twitter el diablo (@digembok). 

Pada 21 November lalu, dia mem-posting sebuah kolase 
foto. Isinya, screenshot berita Anies Kukuhkan Fery Farhati 
sebagai Bunda PAUD DKI Jakarta, screenshot anggaran 
bantuan operasional PAUD DKI Jakarta, dan sebuah tulisan 
berjudul Anggaran Paud Rp 86 Miliar, Bininya Dijadiin 
Ketua PAUD, Nepotisme Bagian Dari Korupsi.

Hingga kemarin, kicauan el diablo itu di-retweet 597 kali dan 
di-like hingga 297 kali. Banyak yang termakan isu. Misalnya, 
akun Jagal Abilowo (@JagalAbi2017) yang menanggapi dengan 
kalimat, ’’Selamat untuk kemunduran jaman…’’. 

Penyebutan nepotisme dalam pengukuhan Fery Farhati 
jelas keliru. Sebab, istri kepala daerah memang biasanya 
menyandang beberapa jabatan. Mulai ketua Tim Penggerak 
PKK, ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah 
(Dekranasda), hingga pembina bunda PAUD.

Aturan soal pembinaan dan pengawasan  PAUD ada dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 
84/2014. Pemprov DKI Jakarta juga memiliki Peraturan 
Gubernur No 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dalam bab I, pasal 1, angka 40 disebutkan, bunda PAUD adalah 
predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan 
(gubernur, wali kota/bupati, camat, kepala desa, lurah) atas peran 
sertanya dalam mengembangkan program PAUD di wilayahnya.

Pergub No 194 Tahun 2014 itu ditandatangani oleh Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok. Istri Ahok juga pernah menjabat 
bunda PAUD DKI Jakarta. Jadi, jangan termakan hasutan 
orang-orang yang belum sembuh dari konflik pilkada DKI 
Jakarta, ya. (gun/eko/c4/fat) 

Sensitifnya Hoax 
Penganiayaan Ustadah

SIAPA yang tidak geram jika 
mendengar kabar seorang 
ustadah dihajar gara-gara cera-
mah tentang bahaya PKI di 
Indonesia. Apalagi jika kabar 
itu disebar lewat media sosial, 
kemudian disertai foto perem-
puan berhijab yang wajahnya 
babak belur. Entah benar-benar 
terjadi atau tidak, pasti hal itu 
langsung memicu kemarahan.

Itu pula yang terjadi pada 
posting-an kabar milik akun 
Facebook Aflah dan akun 
Instagram Husnul Khatimah. 
Keduanya mengunggah gambar 
seorang berjilbab dengan muka 
lebam, kelopak mata meng-
hitam, dan beberapa luka akibat 
penganiayaan. 

Gambar itu disertai keterangan 
yang mudah memantik emosi. 
”Ustd Dra Hj Siti Marfuah dia-
niaya babak belur oleh beberapa 
orang tidak dikenal setelah 
menyampaikan ceramah dan 
membahas sejarah PKI. Keja-
dian nya tadi malam di wilayah 
Bekasi selatan,” tulis akun Aflah.

Tulisan itu langsung viral. 
Dari satu akun saja sudah ter-
sebar hingga 3.990 kali. Belum 
lagi respons melalui komentar 
atau emoticon. Maklum, PKI 
dan Islam sedang menjadi ma-
teri yang sangat laris digoreng 
tukang hoax.

Namun, kebenaran kabar peng-
aniayaan seorang ustadah itu 
langsung terklarifikasi. Pe milik 
gambar adalah Watiey Abdullah, 
seorang make-up artist dari 
Malaysia. ”Err.. This sfx (special 

FAKTA

Kabar penganiayaan 
terhadap seorang 
ustadah di Bekasi 

karena memberikan 
ceramah tentang 
PKI adalah hoax. 

Foto wajah 
lebam dan luka 

yang disebarkan 
merupakan hasil 

dari special eff ect 
make-up artist. 

effects, Red) make up goes viral 
the 2nd time. How do I explain
this? Its just make up,” tulisnya 
dalam akun Instagram.

Pemilik akun Instagram 
makeupbyasmawati itu juga 
mem-posting ulang video 
pembuatan special effect 
dalam foto tersebut. Video 
juga diser tai penjelasan 
bahwa wajah perempuan 
dengan luka dan lebam yang 
ada di foto bukanlah akibat 
penganiayaan. 

”So here I am again reposting 
this sfx make up video to clarify 
to you guys that those viral 
news saying I was beaten, 
robbed, abuse and stuff is all 
fake,” tulisnya.

Sfx merupakan make-up yang 
memberikan efek tertentu pada 

wajah. Biasanya sfx digunakan 
dalam film yang wajah pe-
mainnya banyak di-remake. 
Misalnya wajah dibikin seram 
atau nyeleneh, tapi tetap ber-
bentuk wajah manusia. Bisa 
juga wajah dibuat lebih tua 
dengan membuat kerutan.

Beragam respons muncul 
akibat posting-an tersebut. Ti-
dak sedikit yang akhirnya 
mencemooh pembuat posting-
an setelah tahu bahwa itu ada-
lah kabar hoax. Bahkan, ada 
yang membuat larangan 
berteman dengan akun tertentu 
yang menyebarkan kabar 
tersebut. Alasannya, menye-
barkan kabar palsu ustadah 
dianiaya sangat meresahkan.

Hoax ustadah dianiaya juga 
membuat citra Indonesia di 

kalangan netizen luar negeri 
buruk. Salah satunya komentar 
dari  hanafrhnaa  saat 
makeupbyasmawati meng-
klarifikasi kabar tersebut. ”Hus-
nul Khatimah perempuan 
indon ni memang selalu curi 
gmba orang, lepastu minta byk 
like dn komen,” katanya.

Husnul Khatimah memang 
salah satu akun yang ikut mem-
posting kabar penganiayaan 
seorang ustadah tersebut. 
Selama ini akun itu memang 
sering mem-posting kabar yang 
tidak benar. Salah satu sasar-
annya adalah mendulang klik 
dan komentar. Meski sudah 
sering mem-posting kabar 
palsu, akun tersebut masih ada 
sampai sekarang. (eko/gun/
c17/fat)

NASIONAL
WAJ Didenda Rp 466 M

Gugatan Kasus Karhutla, 
KLHK Menang

JAKARTA - Direktur Jenderal 
Penegakan Hukum Kement-
erian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Rasio Ridho Sani 
menyambut baik putusan Pen-
gadilan Tinggi Jakarta yang 
menolak upaya banding PT 
Waringin Agro Jaya (WAJ).

Menurutnya, dengan peno-
lakan banding tersebut dengan 
sendirinya hakim menguatkan 
gugatan perdata KLHK dalam 
kasus kebakaran hutan dan 
lahan sebesar Rp 466 miliar.

‘’Putusan ini diharapkan dapat 
memberikan efek jera kepada 
para pelaku pembakaran hutan 
dan lahan,’’ kata Dirjen Gakkum 
KLHK, Rasio Ridho Sani dalam 
keterangan persnya, kemarin 
(28/11).Rasio mengatakan, 
meski nilai putusan tidak sebe-
sar nilai gugatan, namun pu-
tusan tersebut membuktikan 
telah terjadi pelanggaran yang 
dilakukan perusahaan.

“Upaya hukum ini membuk-
tikan keseriusan KLHK me-
lindungi masyarakat dari siksa 
bencana asap akibat Karhutla,” 
katanya. KLHK menggugat PT 
WAJ di PN Negeri Jakarta pada 
18 Juli 2016 lalu. Gugatan itu di-
layangkan setelah terjadi kasus 
kebakaran lahan di Kecamatan 
Pampangan, Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, Sumatera Selatan 
seluas 1.802 ha. Dalam gugatan-
nya, KLHK menuntut PT WAJ 
membayar ganti rugi dan biaya 
pemulihan sebesar Rp 758 mili-
ar. Pengadilan Negeri Jakarta Se-
latan menerima gugatan KLHK 
dan memerintahkan PT WAJ 
untuk membayar ganti rugi dan 
biaya pemulihan sebesar Rp 466 
miliar. Tidak terima terhadap 
putusan PN Jakarta, PT WAJ 
mengajukan banding. Namun, 
Pengadilan Tinggi Jakarta pada 
2 November 2017, memperkuat 
putusan PN Jakarta Selatan 

dengan memerintahkan PT 
WAJ untuk membayar ganti rugi 
dan biaya pemulihan sebesar 
Rp 466 miliar.

Selama ini sudah ada sejum-
lah kasus yang dimenangkan 
oleh KLHK terkait tuntutan 
ganti rugi akbat karhutla yang 
disebabkan oleh perusahaan. 
Gugatan KLHK untuk kasus 
kebakaran hutan-lahan lainnya 
yang dikabulkan pengadilan an-
tara lain: gugatan atas PT Kallista 
Alam; PT Merbau Pelalawan 
Lestari; PT Selat Nasik Indok-
warsa dan PT Simpang Pesak 
Indokwarsa; PT National Sago 
Prima; PT Jatim Jaya Perkasa; 
PT Bumi Mekar Hijau; dan PT 
Waimusi Agroindah.

Saat ini ada tiga kasus yang 
sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap (inkracht van 
gewijsde) untuk dieksekusi 
dengan nilai ganti rugi dan 
biaya pemulihan mencapai Rp 
16,6 triliun, yaitu terhukum PT 
Kalista Alam (Rp 366 miliar), PT 
Merbau Pelalawan Lestari (Rp 
16,2 triliun) dan PT Selat Nasik 
Indokwarsa-PT Simpang Pesak 
Indokwarsa (Rp 32 miliar).

Direktur Penyelesaian Seng-
keta Lingkungan Hidup, Gak-
kum KLHK, Jasmin Ragil Uto-
mo, menjelaskan saat ini telah 
dibentuk satuan tugas yang 
melibatkan berbagai kement-
erian dan lembaga untuk per-
cepatan pelaksanaan eksekusi. 
Gugatan KLHK ini bertujuan 
untuk meningkatkan efek jera 
bagi pelaku pembakaran hu-
tan dan lahan. Selain melaku-
kan upaya hukum baik pidana 
maupun perdata, pemerintah 
juga mengeluarkan berbagai 
regulasi perlindungan gambut, 
memberlakukan siaga darurat 
dan sistem terpadu penanga-
nan Karhutla dari pusat hingga 
ke daerah.(jpnn)

DPR PASTIKAN SEGERA PANGGIL 

MANAJEMEN PERTAMINA

JAKARTA -  Wakil Ketua 
Komisi VII DPR Satya 
Widya Yudha memasti-
kan dalam waktu dekat 
akan segera memanggil 
m a n a j e m e n  P T  P e r-
tamina.  Pemanggilan 
i t u  d i l a ku k a n  t e rk a i t 
k e r u g i a n  k e h i l a n g a n 
pendapatan yang dider-
ita Pertamina sebesar 
Rp 19 triliun yang diala-
mi dari periode Januari-
September 2017.

S a t y a  m e n j e l a s k a n , 
d a l a m  p e m a n g g i l a n 
t e r s e b u t ,  K o m i s i  V I I 
akan meminta Pertam-
ina melakukan efisiensi 
sekal igus  audit  inves-
tigasi  terkait  kerugian 
yang dialami  oleh pe-
rusahaan yang saat ini 
dipimpin oleh Elia Massa 
Manik.  “Itu pasti ,  dar i 
situ kami bisa meminta 
Pertamina untuk melaku-
k a n  e f s i e n s i ,  m i s a l n ya 

seperti  biaya distr ibusi  dan 
transportasi BBM, biaya stor-
age dan juga biaya refinery,” 
ungkap Satya.

Menurut Satya, bagian yang 
perlu dilakukan audit inves-
tigasi  adalah distr ibusi  dan 
transportasi  BBM, dan seb-
againya.

S e l a i n  i t u ,  Sat ya  ju ga  m e -
n y a r a n k a n  a g a r  P e r t a m i n a 
melakukan keterbukaan dalam 
penghitungan struktur harga 
BBM dan elpiji 3 kg. Hal itu, 
lanjut dia, diperlukan untuk 
mengetahui dengan pasti kom-
ponen mana yang membuat 
harga BBM dan elpiji 3 kg tidak 
menjadi kompetitif.

“Tugas direksi untuk segera 
m e n g g e n j o t  e f i s e n s i  d a l a m 
pengadaan BBM dan epiji  3 
kg,”  pungkas Politisi  Golkar 
ini.(chi/jpnn)

ILUSTRASI: 
Kantor 

Pertamina 
tampak depan.

FT:DOK.JPNN

FT: FOR JPNN.COM

LINGKUNGAN: Tampak kerusakan lahan akibat kebakaran.
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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. 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

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Eksekusi Hak Tanggungan pada bank bjb 
Cabang Sukabumi akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, atas asset property berupa :

1. Debitur an. Reni Anggraeni, berupa :
Tanah darat seluas 300 M2 beserta bangunan
seluas 85 M2 yang terletak di blok Limbangan Desa
Limbangan Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi sesuai
dengan SHM No. 1596/2014  an. Reni Anggraeni.
Harga Limit Rp. 100.000.000,-
Uang Jaminan Rp.  30.000.000,-

2. Debitur an. Ali Sopyan, berupa :
Tanah darat seluas 103 M2 beserta bangunan  seluas 
125 M2 yang terletak di blok Gunungjaya Desa
 Gunungjaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi sesuai
dengan SHM No. 376/2005 an. Ali Sopyan.
Harga Limit Rp. 150.000.000,-
Uang Jaminan Rp.  45.000.000,-

3. Debitur an. Ende Lukman, berupa :
Tanah darat seluas 168 M2 beserta bangunan seluas 
100 M2 yang terletak di blok Cisaat Desa Cisaat
Kec. Cisaat Kab. Sukabumi sesuai dengan SHM 
No. 443/1990 an.  Dedeh binti H. Lukman.
Harga Limit Rp. 130.000.000,-
Uang Jaminan Rp.  39.000.000,-

4. Debitur an. Nanu Supriatna, berupa :
Tanah darat seluas 375 M2 beserta bangunan
seluas 150 M2 yang terletak di blok Ciparay Desa
 Cikahuripan Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi sesuai
dengan SHM No. 67/2002 an. Najid Suhara.
Harga Limit Rp. 255.000.000,-
Uang Jaminan Rp.  76.500.000,-

5. Debitur an. Yanti Sofiyanti, berupa :
Tanah darat seluas 140 M2 beserta bangunan
seluas 294 M2 yang terletak di blok Cibeureum
Desa  Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi sesuai
dengan SHM No. 721/1995 an. Yanti Sofiyanti.
Harga Limit Rp. 475.000.000,-
Uang Jaminan Rp. 142.500.000,-

6. Debitur an. Bebah Mahbubah, berupa :
Tanah darat seluas 527 M2 beserta bangunan seluas 
100 M2 yang terletak di Kp. Babakan Bandung  Rt.
03\01 Kel. Subangjaya Kec. Cikole Kota. Sukabumi 
sesuai dengan SHM No. 01897/2014 an. Ruslan.
Harga Limit Rp. 300.000.000,-
Uang Jaminan Rp.  90.000.000,-

7. Debitur an. Taufiqurrohman, berupa :
Tanah darat seluas 125 M2 beserta bangunan
seluas 100 M2 yang terletak di blok Gang Munajat
Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi sesuai
dengan SHM No.1673/2014 an. Taufiqurrohman.
Harga Limit       Rp. 160.000.000,-
Uang Jaminan  Rp.   48.000.000,-

8. Debitur an. Hardi Tanujaya, berupa :
Tanah darat seluas 135 M2 beserta bangunan seluas 
105 M2 yang terletak di blok Sriwidari Kel. Sriwidari 
Kec. Gunungpuyuh Kota. Sukabumi sesuai dengan
SHM No. 1516/2012  an. Hardi Tanujaya.
Harga Limit Rp. 850.000.000,-
Uang Jaminan Rp. 255.000.000,-

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :
1. Setiap peserta harus menyetorkan uang jaminan ke reken-

ing KPKNL Bogor PT. BNI Tbk Cabang Bogor No. Rek
0003904821 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksa-
naan lelang telah efektif diterima, dengan mencantumkan
nama penyetor/peserta lelang No. SHM dan atas nama
pemilik objek yang diminati pada slip setoran. Contoh:
Zamzam Mubaroq / SHM No. 1516/2012 a.n  Hardi Tanujaya

2. Ketentuan pembayaran setoran uang jaminan berlaku untuk 
satu objek yang dilelang.

3. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (Lima) hari 
kerja setelah pelaksanaan lelang.

4. Kondisi Tanah dan Bangunan yang akan dijual dalam kondisi
sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan 
kekurangannya, peserta lelang wajib melihat mengetahui
dan menyetujui aspek legal dari objek yang akan dilelang.

5. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran paling
sedikit sama dengan limit dalam hal peserta lelang tidak
melakukan penawaran sebagaimana dimaksud dikenakan 
sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama tiga
bulan di wiliyah kerja KPKNL Bogor.

Sukabumi,  29 November 2017
Bank bjb Kantor Cabang Sukabumi

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK

6. Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga
semakin meningkat atau naik-naik.

7. Para peminat lelang diwajibkan mempunyai NPWP.

8. Syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang.

9. Keterangan lebih lanjut hubungi Bank BJB  Cabang Sukabumi 
kepada:

Yusup Budiman Telp. (0266) 223803 Ext. 401 / 085723038687.

Tansa Ardila Telp. (0266) 223803 Ext. 401 / 08562309227.

Lelang akan dilaksanakan pada 

Hari/Tanggal : Rabu/13 Desember 2017
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : KPKNL Bogor

Jl. Veteran No. 45 Bogor 

KPKNLCabang Sukabumi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT BNI (Persero) Tbk., 
Regional Remedial & Recovery Bandung dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Bogor akan melaksanakan lelang melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang 
secara tertutup (close bidding), terhadap aset jaminan debitur sebagai berikut:
1. Iwan Sofyan

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 53 atas nama Iwan Sofyan , Luas 
Tanah 155 M2  terletak di Jl. Zamrud Raya No. 24 Blok II Perum Baros Kencana RT.02 RW.12 
Baros, Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat. 
(Harga Limit Rp. 383.000.000,- ; dan Setoran Uang Jaminan Rp.114.900.000,-).

2. Susi Noprianti Sadeli
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 820 atas nama Hj. Nunung Bt. 
Muhammad Soleh, Luas Tanah 735 M2  terletak di Jl. Goalpara Kp. Nyalindung No. 37 RT.02 
RW.08 Desa Sukaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat.
(Harga Limit Rp. 932.500.000,- ; dan Setoran Uang Jaminan Rp.279.750.000,-).

3. Rudi Heryanto
a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 258 atas nama Pepen Supendi, 

Luas Tanah 105 M2  terletak di  Jl. Jampang Kulon Kp. Sabda Tegas, RT.16/06 Desa Jampang 
Kulon, Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat. 
(Harga Limit Rp. 134.000.000,- ; dan Setoran Uang Jaminan Rp.40.200.000,-).

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 347 atas nama Pepen Supendi, 
Luas Tanah 145 M2  terletak di Jl. Jampang Kulon Kp. Sabda Tegas, RT.16/06 Desa Jampang 
Kulon, Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat. 
(Harga Limit Rp. 228.500.000,- ; dan Setoran Uang Jaminan Rp.68.550.000,-).

c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 73 atas nama Pepen Supendi, Luas 
Tanah 740 M2  terletak di Jl. Jampang Kulon Kp. Sabda Tegas, RT.16/06 Desa Jampang Kulon, 
Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat 
(Harga Limit Rp. 686.300.000,- ; dan Setoran Uang Jaminan Rp.205.890.000,-).

d. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 358 atas nama Pepen Supendi, Luas 
Tanah 45 M2  terletak di Jl. Jampang Kulon Kp. Sabda Tegas, RT.16/06 Desa Jampang Kulon, 
Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat 
(Harga Limit Rp. 97.900.000,- ; dan Setoran Uang Jaminan Rp.29.370.000,-).

Lelang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu / 13 Desember  2017
Jam  : Waktu Penawaran s/d 11.00 Waktu Server ALI sesuai WIB
Tempat : KPKNL Bogor, Jl. Veteran No. 45, Panaragan, Kota Bogor

Syarat dan Ketentuan Lelang
1. Lelang dilakukan dengan penawaran tertutup tampa kehadiran peserta (close bidding) yang

ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat domain https://www.lelangdjkn.
kemenkeu.go.id/. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” 
dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaft-
arkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi ALI pada alamat domain di atas dengan merekam 
softcopy (scan) KTP, NPWP (file *jpg,*png) dan nomor rekening tabungan atas nama sendiri.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama 
dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus dan harus 
efektif diterima oleh KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan 
lelang.

4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) para peserta lelang yang dapat dilihat 
pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan 
valid.

5. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan harga limit dengan menggunakan token yang akan 
dikirim secara otomatis dari alat domain di atas kepada email peserta lelang setelah menyetor 
uang jaminan.

6. Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta. Pemenang lelang wajib 
melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan 
lelang. Apabila tidak dilunasi, Pembeli dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke Kas 
Negara.

7. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya (as is), calon peserta diharapkan telah melihat dan
mengetahui obyek yang akan ditawarnya, berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari 
pihak lain/debitur sesuai lelang, pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL 
Bogor dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., termasuk juga bila terjadi pembatalan/
penundaan lelang.

8. Persyaratan lelang dan ketentuan lain ditetapkan sebelum pelaksanaan lelang di mulai. Info hubungi
PT BNI (Persero), Tbk., Regional Remedial & Recovery Bandung No. Telp. (022) 88884114/ Sdr. 
Agus Saputra HP. No. 08111101375.

Bandung, 29 Nopember 2017
ttd.

PT BNI (Persero), Tbk.
Regional Remedial & Recovery Bandung

KPKNL Bogor

Jalur Lingsel Rawan Kriminal
ASSALAMUALAIKUM, mimbar publik Radar Sukabumi. Kema-

rin sore (Sabtu Malam red) saya dia di warung pinggir jalan Lingkar 
Selatan, tiba-tiba ada orang yang bertanya dan menawarkan barang 
kepada saya dengan alasan untuk ongkos, anehnya barang yang 
ditawarkan tidak dia bawa dan katanya ada disebalah sana. Merasa 
curiga, saya berhati-hati dalam menjawab ketika saya ditanya punya 
uang berapa. 

Setelah saya sebutkan punya uang berapa dirinya mengajak saya 
untuk melihat barang yang ia akan jual, namun saya menolah anehnya 
dia maksa-maksa untuk ikut. Rasa curiga kemudian muncul ketika 
orang yang butuh uang ongkos kok maksa menjual barang yang tidak 
dibawanya. Setelah saya tidak nyaman saya memanggil teman saya 
dan kemudian orang tersebut ketika ada teman saya dia langsung pergi 
takut ketahuan akan melakukan pemerasan, terima kasih

089507916339

Dewan 
Prihatin 
Kasus Ija 

Minta Dinsos-Dinkes 
Turun Tangan 

KETUA  Fraksi Demokrat DPRD Kabu-
paten Sukabumi,  Badri Suhendi mengaku 
prihatin melihat kondisi Ija (15), remaja 
asal Kampung  Cigadog,  RT 001/004, Desa 
Kertajaya,  Kecamatan Simpenan yang 
harus dikurung akibat keterbatasan fi sik. 
Ija juga berasal dari keluarga tak mampu.  

 Kepada Radar kemarin, Badri berharap 
pihak desa,  instansi yang menangani 
masalah sosial harus lsbih sigap mere-
spon masalah tersebut. Dalam hal ini, ia 
ingin Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten 
Sukabumi bisa cepat melakukan tindakan. 
Tak hanya itu, ia menyoroti kinerja Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi 
untuk membantu memulihkan psikologis 
remaja tersebut.   

 “Masyarakat juga harus cepat melapork-
an manakala ada kasus seoerti itu.  Ini agar 
bisa cepat ditangani,”  kata politikus yang 
juga tokoh nelayan Palabuhanratu ini. 

 Informasi terakhir,  bocah kelahiran 21 

April 2002  yang sempat dikurung hingga 
8 tahun ini mendapatkan perawatan dari 
keluarga Deni Solang di kediamannya 
di Kampung Cangehgar,  Kelurahan/
Kecamatan Palabuhanrtu,  Kabupaten 
Sukabumi. Kasusnya mencuat manakala 
Ija kerap ditemukan memakan (maaf ) 
kotorannya sendiri selama masa pen-
gurungan. 

Kini kondisinya sudah membaik dan 
mulai belajar berkomunikasi dengan 
orang-orang di sekitar.  Sesekali,  Ija 
berteriak kecil pertanda meminta sesuatu.  

 Ketua Panti Asuhan Welas Asih (AWA),  
Deni Solang mengatakan,  anak itu seb-
etulnya tidak sakit jiwa.  Tetapi,  ia hanya 
keteebatan fi sik akibat tuna rungu dan 
tuna wicara.  “Anak ini merupakan anak 
berkebutuhan khusus. Pertumbuhan 
tubuhnya kurang normal seperti bocah 
setahun yang baru belajar berjalan dan 
bicara,”  papar Deni. (ryl)

BIKIN HEBOH : Ija (15), remaja asal Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan 
bersama keluarganya.  

Sikapi Pelabuhan Regional, 
DPRD Bakal Turun Tangan 

MESKI Proyek Pelabuhan Laut Pengumpan 
Regional (PLPR) di Pantai Karang Pamulang, 
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, kerap 
menuai kecaman dari berbagai pihak akibat 
sejumlah permasalahan, namun proyek itu 
masih terus berjalan.  Yang terbaru, muncul 
persoalan baru yakni lahan pembangunan 
pelabuhan tersebut sampai sekarang masih 
dalam proses persidangan. 

 Ketua Komisi II Bidang Pembangunan 

DPRD Kabupaten Sukabumi,  Budi Azhar 
Mutawali menyebutkan,  pihaknya baru me-
nyerap infornasi jika pelaksanaan kegiatan 
pembangunan pelabuhan itu bermasalah.  
Namun,  DPRD belum melakukan penga-
waaan langsung.  

 “Rencana kita memang akan turun. Namun, 
kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu 
dengan Dinas Perhubungan. Setelah itu baru 
kita ke lokasi,” ulasnya kemarin.  

Ia menuturkan, persoalan sebagian lahan 
yang bermasalah lantaran masih menjalani 
proses persidangan perdata di pengadilan. 
Ini terjadi menyangkut pembebasan lahan 
yang difasilitasi Kementerian Perhubungan. 
Hanya, politisi Golkar ini ogah merinci secara 
detail persoalan tersebut. 

 Di tempat lain, Ketua Fraksi Partai De-
mokrat Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi 
juga mengungkapkan, terlepas adanya 

persoalan, pembangunan nampaknya 
harus terus berjalan. Sebab, jika pelabuhan 
itu rampung, maka aksebilitas transpor-
tasi laut di Palabuhanratu bisa mudah 
diakses.   

 “Sepengetahuan saya,  pembangunanya 
tetap berlajut.  Kita berharap,  PLPR itu bisa 
selesai dibangun dan masyarakat yang 
berhubungan langsung dengan PLPR bisa 
terakomodir,”  harapnya. (ryl)

BELUM RAMPUNG : Pengerjaan proyek Pelabuhan Laut Pengumpan Regional (PLPR) di Palabuhanratu.

ADVETORIAL DPRD KABUPATEN SUKABUMI

DPRD Soroti Kenakalan Pelajar
KETUA Komisi IV DPRD Kabupaten Suka-

bumi, Badri Suhendi menyoroti maraknya 
fenomena kasus tawuran pelajar. Ia men-
gaku prihatin kenakalan pelajar sudah di 
luar batas. Padahal berdasarkan hasil rapat 
koordinasi tahun lalu, pemerintah sudah 
melakukan langkah konkrit yang optimal 
untuk mengantisipasi terjadinya tawutan 
pelajar. 

 ”Pemerintah sudah membentuk PTKP, 
melakukan sosialusasi,  pemberian pemaha-
man bahaya tawuran dan narkoba. Menam-
bah jam ekstrakurikuler,  bahkan melibatkan 
aparat penegak hukum dan TNI, “ kata Badri 
kepada Radar Sukabumi.  

 Orang nomor 1 di Demokrat Kabupaten 
Sukabumi ini menilai,  kenakalan hingga 
prilaku kriminal oknum pelajar ini akibat 
dinamika pergaulan pelajar.  Sehingga 
ia meminta seluruh elemen ikut terlibat 

dalam menyelesaikan masalah itu. “Tidak 
menjadi tanggungjawab pemerintah saja. 
Unsur masyarakat juga harus proaktif,” 
tegasnya.   

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik)  Kabu-
paten Sukabumi,  Maman Abdurachman 
mengaku pihaknya sudah maksimal 
melakukan pencegahan hingga pembi-
naan.  Di antaranya membentuk Tim PTKP 
yang di dalamnya melibatkan unsur Dinas 
Pendidikan, kepolisian,  Satpol PP dan TNI.  
Sedangkan untuk pembinaan,  dirinya 
mengaku telah melakukan kerja sama 
dengan TP2TPA Kabupaten Sukabumi.  

 “Masalah tawuran ini menjadi fenom-
ena masyarakat.  Masalah ini bukan hanya 
menjadi pekerjaan dinas pendidikan saja.  
Tetapi menjadi tugas bersama.  Minimal,  
saat mendengar atau melihat adanya yang 
tawuran,  dilakukan pencegahan oleh 

bersama-sama,”  harapnya.  
 Ia juga meyakini,  terjadinya kasus tawuran 

itu di antaranya ada keterlibatan alumni.  
Penyebab-penyebab terjadinya kekerasan 

pelajar inilah terus dibidik.   “Kita juga sudah 
mengantongi organisasi tanpa bentuk (OTB). 
Rata-rata,  mereka bertikai karena masalah 
saling ejek,” akunya. (ryl)

DINASIHATI : 
Petugas 
Babinsa di 
Kecamatan 
Cikembar 
nampak 
menghukum 
sejumlah pelajar 
yang kedapatan 
pesta minuman 
keras belum 
lama ini. DPRD 
menyoroti 
tingginya angka 
kenakalan 
pelajar.



se-Jabodetabek dalam forum 
Apresiasi Guru Nasional Bank 
Permata Kamis lalu (23/11). Dia 
berputar-putar dengan bertumpu 
pada kedua tangannya.

 Sebentar kemudian, Hikmat 
membalik badan dengan hanya 
bertumpu pada satu tangan. 
Penonton bersorak. Penampil 
breakdance satu ini adalah 
seorang tunadaksa yang kehilan-
gan kedua kakinya sejak kecil.

 Sepanjang waktu Hikmat selalu 
membawa skateboard. Bukan in-
gin ngetren, memang itulah satu-
satunya benda yang membuatnya 
bisa bergerak bebas. Meski begitu, 
Hikmat berpenampilan layaknya 
seorang eksekutif muda: berke-
meja dan berjas. Dengan rambut 
spiky yang tegak ke atas. Namun, 
di forum Hikmat tegas men-
gatakan bahwa dirinya adalah 
seorang guru dan pekerjaan itu 
adalah kebanggaannya. ”Sejak 
sebelum kuliah, saya sudah men-
gajar,” ucapnya di depan forum 
dengan suara lantang.  Hikmat 

dan Hamid adalah dua guru di 
SLB yang mendapatkan penghar-
gaan dari Bank Permata dalam 
program Guruku Permataku. 
Hamid yang tunanetra mengajar 
di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 
Sedangkan Hikmat di Sukabumi, 
Jawa Barat. Dengan skateboard 
kesayangannya, Hikmat men-
jalani hidup sehari-hari. Dia 
bahkan bisa menjelajah hampir 
semua tempat dan fasilitas umum 
tanpa bantuan orang lain. Menu-
rut Hikmat, skateboard lebih 
ringan dan praktis. ”Kalau pakai 
kursi roda nyusahin orang. Apa-
lagi kalau jalan menanjak atau di 
gang sempit,” katanya.

 Dengan skateboard itu pula, 
Hikmat menyusuri koridor-kori-
dor kampus Universitas Islam Nu-
santara (Uninus) Bandung, tem-
patnya menempuh studi di juru-
san pendidikan sekolah luar biasa 
(SLB). Sejak 2012, sesudah lulus 
dari SMA, Hikmat telah mengajar 
di SLB Bhakti Pertiwi Sukabumi. 
”Saat itu baru muncul kecintaan 
saya terhadap anak-anak berke-
butuhan khusus (ABK),” ujarnya.  

Hikmat mengungkapkan, hanya 
orang yang memiliki anggota 
keluarga, tetangga, atau orang 
dekat ABK yang bisa mengerti. 
ABK selama ini cenderung diper-
lakukan tidak pas di masyarakat. 
”Kadang terlalu diistimewakan, 
bahkan dikasihani. Padahal, 
mereka bisa sendiri,” tuturnya.  
Hikmat akhirnya memutuskan 
untuk mengabdikan hidupnya 
bagi dunia pendidikan luar biasa. 
Kuliah dia tempuh. Sepeda mo-
tor Yamaha Byson miliknya dia 
bongkar dan modifi kasi menjadi 
beroda tiga. Dengan koneksi rem 
dan gas yang disesuaikan dengan 
keterbatasannya. ”Naiknya biasa 
saja, Sukabumi–Bandung paling 
tiga jam,” terangnya.

 Sambil kuliah, Hikmat juga 
mengajar di SLB Az Zakiyah Kota 
Bandung. Untuk tambah-tambah 
uang kuliah, dia bahkan menjadi 
sopir mobil rental. Dia bisa men-
gendarai mobil matik maupun 
manual. ”Saya bikin alatnya, sam-
bungan rem dan gas,” ceritanya.

 Saat ini Hikmat resmi mengajar 
di SLB Budi Nurani Sukabumi. 

Dalam kesehariannya, dia beru-
saha menjadi sosok sahabat dan 
pembimbing sekaligus orang tua 
bagi para muridnya. Contohnya 
saat berteman dengan murid-
muridnya di media sosial milik 
mereka. ”Mereka posting, saya ko-
mentari.”  Tapi, ada pula saat Hik-
mat membatasi dan memosisikan 
diri sebagai seorang pembimbing 
yang harus dipatuhi. Misalnya 
saat si murid menelepon untuk 
mengajak ngobrol pada malam 
hari. ”Saya stop pembicaraannya 
dan saya suruh belajar,” ucapnya.

 Kata Hikmat, menjadi guru, 
terutama bagi ABK, harus di-
lakukan orang yang benar-benar 
terpanggil jiwanya. Bagi dia, 
selain sumber ilmu dan pen-
galaman, mengajar merupakan 
ladang pahala. ”Anak difabel itu 
anak pilihan Tuhan. Meski tidak 
semua orang mau peduli sama 
mereka,” tuturnya.  Sebagai guru, 
Hamid Basuki juga berusaha 
menciptakan suasana belajar 
menyenangkan di kelasnya. Ha-
mid adalah seorang guru musik. 
Semua muridnya adalah anak 

tunanetra. Namun, kemampuan 
harmonisasi mereka sudah bisa 
diacungi jempol. Kemarin grup 
angklung mereka berhasil meny-
elesaikan lagu Heal the World mi-
lik raja pop Michael Jackson. ”Itu 
lagu sulit. Banyak pola nadanya,” 
ungkap dia.  Setiap memulai 
kelas, Hamid tidak lantas meme-
gang spidol ataupun menyuruh 
membuka buku pelajaran. Dia 
mengajak seisi kelas bernyanyi. 
Dia pun tidak memaksa setiap 
murid mencapai standar yang 
dibuat. Tapi menyuruh mereka 
mengenali musik kesukaannya. 
”Saya tanya suka musik apa, lagu 
apa, ayo nyanyi bareng,” kat-
anya menirukan ucapan kepada 
muridnya.  Kecintaan Hamid 
pada musik tidak diraih dengan 
mudah. Hamid sudah tidak bisa 
melihat dari kecil. Dia menden-
garkan keindahan musik hanya 
lewat suara. Dia harus menguasai 
alat musik lebih sulit daripada 
orang normal. ”Tapi, saya belajar 
musik dari SD sampai SMA tidak 
masalah,” kenangnya.  Tantangan 
justru datang saat Hamid men-

gambil mata kuliah musik di kam-
pusnya. Banyak materi tentang 
notasi dan nada yang diajarkan 
dosennya. Tak ada tabulasi yang 
ditulis lewat huruf braille. Dia 
kemudian memunculkan solusi 
untuk merekam seluruh pem-
bicaraan dan praktik instrumen 
dari dosen. ”Saya rekam, terus 
saya bawa pulang. Saya pelajari 
di rumah,” ujar dia.  Di rumah 
Hamid lantas mendengarkan lagi, 
menemukan kunci-kunci nada, 
dan menuliskan notasi dengan 
huruf braille agar nanti mampu 
memainkan lagu tersebut. Hanya, 
ketika ujian semester, dia tidak 
bisa membaca soal. Juga tidak 
bisa menuliskannya. ”Saya bawa 
orang ke ruang ujian untuk mem-
bacakan soal dan menuliskan 
jawabannya,” cerita dia. Tentu 
saja dengan izin sang dosen.  Di 
sekolah pun Hamid berusaha 
membikin sebuah modul yang 
semua tabulasi musiknya di-
tuliskan dengan huruf braille. 
Tujuannya, nanti para muridnya 
bisa memainkan dan mengenali 
lagu dengan mudah. (*/c9/oki)
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kegiatan di kampus tersebut tak 
lantas serbaserius. Ada kompe-
tisi yang cukup nyeleneh. Yakni, 
kontes pantat terbaik.

 Tahun ini kompetisi itu di-
menangkan Vita, seorang ma-
hasiswi jurusan hukum. Dia din-
yatakan menang setelah dapat 
menguasai 25 persen total suara. 
Foto Vita berdiri di samping 
pohon oak di Homerton College 
dinilai bagus. Para pemilih bilang, 

si model di foto tersebut punya 
tubuh oke. Padahal, Vita merasa 
tak pede dengan tubuhnya.

 ’’Jangankan menang, aku ng-
gak mikir bakal masuk 10 besar. 
Rasanya bangga banget. Lebih 
bangga daripada ketika diterima 
masuk ke Cambridge,’’ canda 
Vita sebagaimana dikutip The 
Tab, harian terbitan Cambridge 
University.  Saat pemotretan, dia 
sempat deg-degan. Sebab, cuaca 
dingin dan lokasinya dekat la-
pangan bola. Vita malu kalau ada 

yang melihat. ’’Yang lebih parah, 
lokasinya dekat rel kereta. Tiap 
ada kereta yang lewat, temanku 
yang memotret akan melempar 
jaket. Untung nggak ketahuan,’’ 
ujarnya.  Gara-gara kemenangan 
itu, Vita jadi tenar. ’’Kalau masih 
ada yang bilang anak Cambridge 
cupu, pikir-pikir lagi deh,’’ tu-
turnya. Jadi, kalau ada yang bilang 
bahwa perempuan berpantat 
wow itu tak punya otak, mung-
kin dia memang sedang kurang 
piknik. (Metro/fam/c14/na)
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Kontes Pantat Terbaik di Cambridge

Semua Honorer Diangkat, Kemendikbud Bubar

Letusan Gunung Agung Diprediksi Sangat Dahsyat Banjir-Longsor ‘Kepung’ Sukabumi

SK Demokrat Sudah, Tinggal PKS

638/SK/DPP.PD/XI/2017 yang 
resmi mengusung pasangan calo-
nnya Achmad Fahmi dan Andri 
Hamami (Faham).

 SK sendiri ditandatangani lang-
sung oleh Ketua Umum DPP 
Demokrat, Susilo Bambang Yud-
hoyono dan Sekjen, Hinca Pan-
jaitan. Dengan begitu pasangan 
Faham yang diusung oleh ko-
alisi Demokrat dan PKS sudah 
mantap menyambut perhelatan 
demokrasi lima tahunan ini. “Iya 
betul, SK pasangan sudah keluar 
untuk Faham. Pak Wali (Muraz) 
dan Pak Andri yang menjemput-
nya ke DPP. Dengan begitu, jelas 
Pak Wali tidak akan mencalonkan 
kembali,” tegas Sekretaris DPC 
Demokrat Kota Sukabumi, Henry 
Slamet saat dihubungi koran ini, 
kemarin.  Dengan terbitnya SK 
pasangan itu kata Henry, tentu-
nya memberikan jawaban dan 
kejelasan kepada masyarakat 
yang sempat khawatir dan resah 
mengenai langkah Paslon Faham 
dalam mendapatkan SK. Langkah 
kedepannya, DPC Demokrat akan 
melakukan konsolidasi partai un-
tuk memperkuat jaringan dalam 
rangka memenangkan Pilwalkot 
2018 mendatang. “Sudah jelas 
dong kita akan lakukan konsoli-
dasi. Apalagi mungkin sebagian 
orang ada yang ragu dengan SK 
Faham, kini sudah terjawab,” 
akunya. Untuk saat ini, paslon Fa-

ham merupakan pasangan yang 
sudah siap bergerak dan maju di 
Pilwalkot 2018. Apalagi, Faham 
ini merupakan pasangan per-
tama yang mendapatkan SK dari 
partai pengusung. “Kita terdepan. 
Tentunya akan semakin matang 
untuk melangkah menyambut 
pilkada,” ujarnya.

 Pria yang akrab disapa Apung 
itu mengaku, saat ini tinggal 
menunggu SK pasangan yang 
akan dikeluarkan oleh partai 
koalisinya. Mudah-mudahan, SK 
pasangan itu bisa secepatnya ke-
luar untuk semkain memperjelas 
arah usungan dan kolaisi partai 
menjelang Pilwalkot. “Memang 
katanya kan nunggu SK Demokrat 
dulu, setelah itu baru PKS. Mu-
dah-mudahan bisa secepatnya,” 
harapnya.

 Sementara itu, Balon Wakil Wa-
likota Sukabumi, Andri Hamami 
mengaku dengan adanya SK pas-
angan ini, tidak lagi ada keraguan 
untuk masyarakat yang akan 
mendukung Faham di Pilwalkot 
2018 mendatang. Saat ini, dirinya 
dengan Achmad Fahami sudah 
resmi menjadi calon Walikota 
dan Wakil Walikota 2018. “Tinggal 
mendaftarkan saja ke KPU, karena 
koalisi PKS dan Demokrat sudah 
memenuhi syarat untuk mengu-
sung pasangan Faham,” ucapnya.

 Andri pun akan mempercepat 
proses deklarasi untuk koalisi dan 
pasangan calon tersebut. Namun 
hanya saja, Andri menunggu dulu 

SK yang dikeluarkan oleh PKS. 
“Mudah-mudahan dalam minggu 
ini bisa keluar juga dan deklarasi 
bisa secapatnya terlaksana,” jelas-
nya.  Mantan Ketua DPD Golkar 
Kota Sukabumi berharap, den-
gan SK pasangan Faham ini bisa 
memberikan manfaat kepada 
masyarakat Kota Sukabumi untuk 
melanjutkan dan meningkatkan 
pembangunan lebih baik lagi. 
“Semoga ini menjadi berkah un-
tuk masyarakat Kota Sukabumi. 
Niatan tulus saya untuk berkontri-
busi membangun Kota Sukabumi 
dilancarkan. Semoga Faham ini 
memberikan kemaslahatan untuk 
masyarakat,” ucapnya.

 Sementara itu, Ketua DPD 
PKS Kota Sukabumi, Asep Takjul 
mengatakan, keluarnyta SK DPP 
Demokrat itu memperjelas koalisi 
Faham untuk maju di Pilwalkot 
2018. DPD PKS sendiri akan 
segera mengeluarkan SK pasan-
gan secepatnya. “Sekarang sedang 
di proses di DPP, ajuan dari DPD 
sudah disampaikan jauh-jauh 
hari,” ungkapnya.

 Asep berharap, pasangan per-
tama yang bisa maju di Pilwalkot 
nanti itu, membuktikan bahwa 
kesiapan Demokrat dan PKS su-
dah jelas dan siap memenang-
kan Pilwalkot. “Alhamdulillah 
ini pasangan pertama di Pil-
walkot, kesiapan paling awal 
ini bisa memenangkan pesta 
demokrasi lima tahunan ini,” 
pungkasnya. (bal)
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guru honorer di Indonesia ada 
736 ribu orang. Untuk mengang-
kat mereka, negara harus butuh 
anggaran sekira Rp 40 triliun. Se-
dangkan anggaran Kemendikbud 
hanya Rp 37 triliun. “Kalau angkat 
seluruh guru honorer bisa bubar 
Kemendikbud,” kata Muhadjir di 

depan para kepsek se Kabupaten 
Bogor, kemarin (28/11).

 Dia menambahkan, pemerin-
tah punya rencana mengangkat 
guru honorer menjadi PNS dan 
Pegawai Pemerintah dengan Per-
janjian Kerja (P3K). Dia berharap 
rencana tersebut bisa terealisasi 
tahun depan. “Dari 736 ribu guru 
honorer tidak sampai 30 persen 

yang memenuhi syarat. Nah yang 
sekira 30 persen itulah yang kami 
ajukan ke MenPAN-RB,” terang-
nya.  Dia menambahkan, ratusan 
triliun uang negara habis untuk 
membayar gaji pegawai termasuk 
guru. Itu sebabnya, negara tidak 
bisa mengangkat seluruh guru hon-
orer menjadi PNS karena beban 
negara makin berat. (esy/jpnn)
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mantauan Rendang kepada Bali 
Express, kemarin (28/11).

 Dia menjelaskan, melihat 
kondisi tersebut diprediksi bahwa 
magma dengan volume yang 
besar sudah menjadi lava dan 
mengisi permukaan kawah. “Di-
prediksi magma dengan volume 
signifi kan sudah tampak di per-
mukaan,” paparnya.

 Menurutnya, sejak kemarin 
malam lava sudah beranjak 
memenuhi lantai kawah. Sehing-
ga pancaran cahaya api makin 

membesar. Selain itu, saat ini en-
ergi Gunung Agung masih sangat 
tinggi. Sehingga berpeluang ter-
jadi letusan secara eksplosif. “Hal 
ini ditunjukkan dengan adanya 
hujan batu dengan intensitas pa-
nas mencapai 500 derajat celcius,” 
ungkapnya.

 Dengan melihat adanya hujan 
batu ini pihaknya memprediksi 
akan terjadi letusan yang sangat 
dahsyat pada Gunung Agung. 
“Ada dua letusan yang kemung-
kinan akan terjadi, pertama letu-
san efusif di mana magma cepat 
memenuhi kawah dan meluber 

keluar gunung menjadi lahar 
panas dan diikuti dengan awan 
panas guguran,” katanya.

 Namun ditanya kapan akan 
terjadi letusan puncak, pihaknya 
belum bisa memprediksi dengan 
pasti. Namun, Suantika juga tak 
menampik adanya kemungkinan 
letusan puncak terjadi dalam 
waktu dekat dan tidak sampai 
satu bulan sejak letusan magmatik 
sesuai pengalaman letusan tahun 
1963. “Kalau kondisinya mening-
kat, bisa dalam waktu dekat, tidak 
sampai satu bulan,” pungkasnya. 
(bx/gus/bay/yes/jpr)
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Data sementara yang tercatat 
d i  B a d a n  Pe n a n g g u l a n g a n 
Bencana Daerah (BPBD) Kabu-
paten Sukabumi, 20 kecamatan 
yang mengalami bencana pada 
Selasa 28 November 2017 yak-
ni,  Kecamatan Nyalindung, 
Tegalbuleud, Kalapanunggal, 
Cidolog, Sagaranten, Carin-
gin,  Nagrak,  Curugkembar, 
Bantargadung, Parakansalak, 
Gunungguruh, Purabaya, Ciba-
dak, Pabuaran, Palabuhanratu, 
Cisolok, Ciracap, Lengkong, 
Parungkuda dan Cidolog.

 “Adapun banj ir  bandang 
hanya terjadi di Kecamatan 
Cidolog dan Tegalbuleud. May-
oritas bencan memang terjadi 
akibat hujan deras dan debit 
air yang meluap. Para relawan 
sudah diterjunkan ke setiap 
titik lokasi bencana,” jelas Ke-
pala Seksi Kedaruratan BPBD 
Kab u p a t e n  S u k a b u m i ,  E k a 
Widiaman Kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (28/11). 

 Akibat bencana itu, akses, 
tebing dan fasi l tas  lainnya 
mengalami kerusaka. Mayori-
tas yang mengalami keruskan 
adalah jalan lingkungan. “Ada 
delapan jalan yang terganggu, 
m a u  i t u  a n j l o k ,  r u s a k  d a n 
tertutupi. Sisanya jembatan 
d a n  l a h a n  p e r t a n i a n  y a n g 
terancam,” sebutnya.

 S e l a i n  i t u ,  s e d i k i t n ya  4 0 
kepala keluarga (KK) dan 78 
jiwa terdampak akibat ben-
cana tesebut. Adapun rumah 
yang terdampak dengan je-
nis keruskan berpartisipasi, 
sebanyak 80  unit .  “Alham-
dulil lah data sementara t i-
dak memakan korban jiwa, 
h a n y a  s a j a  a d a  d u a  o r a n g 
yang mengalami luka ringan,” 
terangnya. 

 Eka mengimbau kepada ma-
syarakat untuk tetap waspada 
terhadap cuaca ekstrim yang 
m e l a n d a .  “ K a m i  s a r a n k a n 
agar warga tetap berhati-hati 
dan siap siaga.  Jika terjadi 
s e s u at u ,  s e g e ra  l a p o rk a n ,” 
Eka.

 Bencana banjir dan longsor 
seperti yang terjadi di Kam-
pung G empol,  RT 002/007, 
Desa Cikadu, Kecamatan Pal-
abuhanratu. Sedikitnya ada 
tiga rumah tertimbun longsor. 
Akibatnya,  dua rusak berat 
dan satu rusak ringan.  

 Ketiga rumah itu yakni mi-
l ik  Ajidin (55) rusak berat, 
Mak Yayah (60)  juga r usak 
berat dan rumah milik Kohar 
(50) hanya rusak ringan. Di 
w i l a y a h  K e l u r a h a n / K e c a -
matan Palabuhanratu, banjir 
menerjang Kantor Kelurahan 
d a n  U P T D  Pu s k e s ma s  Pa l -
abuhanratu, kemarin (28/11) 
sekira pukul 03.00 WIB.

 Selain itu, banjir juga meren-
dam jalan di dekat pintu ger-
bang Ciletuh Geopark Palabu-
hanratu, Pantai Palangpang, 
D e s a  C i w a r u ,  K e c a m a t a n 
Ciemas.  Bahkan, informaai 
yang dihimpun, Jembatan Ci-
bareno yang menghubungkan 
Palabuhanratu dengan Kabu-
paten Lebak Provinsi Banten 
roboh diterjang banjir. Jalan 
yang menghubungkan Desa 
C i k a h u r i p a n  d e n g a n  D e s a 

Gunungtanjung nyaris putus. 
Akibatnya, antrean panjang 
kendaraan tak bisa dielakan.

 Sedangkan di wilayah Ban-
targadung, bukit kecil ping-
gir jalan di Kampung Ling-
gamanik,  Desa/Kecamatan 
Bantargadung juga mengalami 
longsor hingga menutup seba-
gian jalan.

 Ketua RT 3/3,  Kelurahan 
Palabuhanratu,  Baenuri me-
nyebutkan, akibat banjir dari 
luapan Sungai Ciranca yang 
melintasi (mengepung) Kantor 
Kelurahan,  UPTD Puskesmas 
d a n  p e mu k i ma n  w a r ga  i n i 
mengakibatkan bangunan-
bangunan itu terendam air 
bercampur lumpur dan pasir. 
“Ada 18 rumah, satu masjid, 
satu war ung,  kantor  UP TD 
Puskesmas, kantor kelurahan 
dan UPK Kecamatan Palabu-
hanratu yang terendam ban-
jir,” kata Baenuri.

 Baenuri menyebutkan, ben-
cana banjir ini sudah menjadi 
l a n g g a n a n .  B a h k a n  d a l a m 
setahun dua kali terjadi. “Bi-
asanya November atau De-
sember dan Februari.   Saya 
harap sungainya bisa segera 
dikeruk,” harapnya.

 Sementara di  Kecamatan 
Tegalbuled, tepatnya di Kam-
p u n g  P u n c a k p a r i ,  R T  8 / 3 , 
Desa Sirnamekar, tanah long-
sor  hingga menutupi  ja lan 
desa sepanjang 20 meter dan 
lebar 2, 5 meter. Begitu juga 
di Kampung Cibangoak, RT 
7/3, Desa Calingcing, banjir 
bandang akibat luapan dari 
sungai hingga merendam tiga 
rumah warga,  dan di  Kam-
pung Rambay RT 2/1, Desa 
Rambay,  Kecamatan Tegal-
b u l e d ,  s e b anyak 15 rumah 
warga terendam banjir setinggi 
70 cm. Di Kecamatan Kalapa 
Nunggal, Kampung Cisalak, 
RT 19/7, tanah longsor akibat 
hujan deras dan tanah labil. 

 Kecamatan Cidolog, Kam-
pung/Desa Mekarjaya, dilanda 
banjir bandang setinggi seki-
tar satu meter. Di Kecamatan 
Sagaranten, Desa Curug Luhur, 

Kampung Puncak Awitemen, 
jalan yang berstatus jalan ka-
bupaten amblas sepanjang 20 
meter dengan lebar sekitar 1,5 
meter. di Kampung Ciherang, 
RT 3/1, Desa Hegarmanah, ta-
nah longsor hingga menerjang 
jalan lingkungan sepanjang 
dua meter dan tinggi sekitar 
satu meter dan lebar 1,5 meter. 
Selain jalan amblas, bencana 
tersebut juga telah mengan-
cam sekitar lima rumah warga 
dan di Kampung Cikadu, RT 
1/4, Desa Cibaregbeg, jalan 
amblas akibat diterjang long-
sor. 

 Di  Kecamatan/Desa Car-
i n g i n ,  Ka m p u n g  S e u s u p a n 
Cicurug, RT 1/7, tanah long-
sor telah menyebabkan lahan 
pertanian ambles dan satu 
tempat untuk penggilingan 
p a d i  t e ra n c a m  l o n g s o r.  D i 
Kecamatan Nagrak, Kampung 
Kalaparea, RT 3/9, tanah long-
sor, hingga menyebabkan jalan 
lingkungan sepanjang 4 meter 
dan lebar satu meter ambruk. 

 Hingga kini, belum diketahui 
berapa nilai kerugian akibat 
bencana alam yang menerjang 
belasan kecamatan yang ada di 
wilayah Kabupaten Sukabumi 
ini. Sementara itu, Komandan 
Pos SAR Basarnas Sukabumi, 
Aulia Solihanto mengatakan, 
setelah ia mendapatkan lapo-
ra n  d a r i  B P B D  Ka b u p a t e n 
Sukabumi, pihaknya langsung 
terjun ke lokasi kejadian den-
gan membawa peralatan air 
lengkap menggunakan rescue 
car carrier dan perahu rafting.

 “Info dari Tim Pos Sar Suka-
bumi yang terjun kelapangan, 
katanya banjir yang melanda 
Desa Jayanti dan Cidadap su-
dah surut. Sementara, banjir 
Di Kecamatan Tegalbuled saat 
ini,  sudah berangsur surur. 
Hanya saja,  banjir  di  Desa 
Ciwaru, air masih merendam 
sejumlah pemukiman warga. 
Ba h k a n ,  s e ja k  p u ku l  1 7 . 3 0 
WIB ketinggian air masih se 
leher dewasa,” bebrnya. 

 Hasil pantauan Tim Pos SAR 
Sukabumi dilokasi, bencana 
banjir yang menerjang Desa 
Mekarsakti, Ciwaru, kondisi 
air masih dalam ketinggian 
sekitar 50 cm. “Banjir disini, 
telah memutuskan akses ja-
l a n  a k i b a t  d a r i  l u a p a n  a i r 
sungai. Selain itu, kondisi ini 
diperparah dengan adanya 
pemadaman listrik yang su-
dah berlangsung dua har i . 
Karenam tower suppleu PLN 
rubuh. Untuk itu, tim pos SAR 
Sukabumi membantu warga 
untuk menyebrang di  jalan 
yang terputus oleh banjir ini,” 
pungkasnya.

 S e m e n t a r a  i t u ,  K e  l i m a 
l o k a s i  longsor itu meliputi 
Kampung Cisereh RT3/5 Kelu-
rahan Karang Tengah; Perum 
Cibereum Permai di Kelurahan 
Babakan; satu titik di Kelurah-
an Cisarua, tepatnya di wilayah 
RW 15 dan dua titik lainnya 
berada di Kelurahan Subang-
jaya. “Ada lima titik longsor, 
namun dapat dipastikan tidak 
ada korban jiwa dalam serang-
kaian peristiwa tersebut,” ujar 
Ketua Pelaksana BPBD Kota 
Sukabumi Asep Suhendrawan.
(sbh/cr13/cr15/e)

DATA SEMENTARA...
KECAMATAN GUNUNGGURUH
- Banjir bandang di Kampung Jatimekar Desa 

Sirnaresmi

KECAMATAN PURABAYA
- Tanah Longsor di Kampung Selakopi Desa 

Cimerang

KECAMATAN CIBADAK 
- Tanah longsor Kampung Hegarmanah RT 03/12 

Desa Sekarwangi
- Tanah longsor Kampung Cibatuhilir RT 01/11 Desa 

Sekarwangi
- Tanah Longsor di Kampung Sekarwangi RT 

03/018 Kelurahan Cibadak

KECAMATAN PABUARAN
- Pergerakan Tanah di Kampung Darmawangi RT 

12,13,17/07 Desa Sirnasari 
- Tanah Longsor Kampung Nagrak RT. 14/03 Desa 

Ciwalat

KECAMATAN PALABUHAN RATU
- Tanah Longsor di Kampung Gentong RT 2/7 Desa 

Cikadu 

KECAMATAN CISOLOK
- Tanah Longsor di kampung Empuk RT. 01/01 Desa 

Gunungtanjung

KECAMATAN CIRACAP 
-  Jembatan putus di Kampung Purwasedar Desa 

Purwasedar

KECAMATAN LENGKONG 
- Tanah Longsor di kampung Cibuluh RT 05/01 Desa 

Langkapjaya

KECAMATAN PARUNGKUDA
- Tanah longsor di Kampung Sukasirna RT 03/04 

Desa Parungkuda

KECAMATAN CIDOLOG
- Angin kencang di Kampung Malimping RT 28/08 

Desa Cikarang 

Total Kepala Keluarga terdampak : 40 KK
Total Jiwa yang terdampak : 78 Jiwa
*Sumber : Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi
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PRESTASI

PERISTIWA

Jenazah TKW Asal Cirebon Dipulangkan

Penerbangan Bandung - Bali Ditunda
BANDUNG - Pihak otori-

tas Bandara Internasional I 
Gusti Ngurah Rai Denpasar, 
Bali masih memperpanjang 
penutupan operasi pener-
bangan memperpanjang 
penutupan operasi pener-
bangan hingga esok pagi, 
Rabu (29/11) pukul 07.00 
WITA. Bidang Hubungan 
Masyarakat Bandara In-
ternasional I Gusti Ngurah 
Rai memastikan, seluruh 
landasan atau ruang udara 

masig tertutupi abu vul-
kanik dari letusan Gunung 
Agung sejak 2 hari lalu.

 Dengan adanya kepu-
tusan tersebut, 12 jadwal 
penerbangan menuju Den-
pasar Bali dari Bandara Hu-
sein Sastranegara Bandung 
dinyatakan belum beroper-
asi, begitupun dengan arah 
sebaliknya. “Ada 4 mas-
kapai penerbangan tujuan 
Bali yang batal terbang. 
Seluruhnya untuk operasi 

penerbangan keberangka-
tan dan kedatangan  dari 
Bali,” ujar Operation Ser-
vice Manager PT Angkasa 
Pura II, Bandara Internasi-
onal Husein Sastranegara, 
Zainun Mansyur, Selasa 
(28/11).

 Ia merinci, terdapat 12 
jadwal penerbangan yang 
masih mengakami pembat-
alan, antara lain,  GA (Ga-
ruda Indonesia) 334/335 
Bandung -DenpasarBand-

ung pada pukul 06.30 dan 
14.15. Kemudian Air Asia 
7913/7912 Denpasar-Band-
ung-Denpasar pada pukul 
07.55 dan 13.15. 

 S e m e n t a r a  C i t i l i n k 
8 8 8 / 8 8 9  D P S - B D O -
D P S   u nt u k  k e b e ra n g -
katan pada pukul 08.35 
dan 15.05. Serta Lion Air 
904/905 BDO-DPS-BDO 
p a d a  p u k u | 1 0 . 2 0  d a n 
14.40. dan  JT 902/903 tu-
juan BDO-DPS-BDO pada 

p u ku | 1 6 . 4 0  d a n  2 0 . 5 0 . 
Sesuai dengan evaluasi 
data dari  Vulcanic Ash 
Advisory Center (VAAC) 
di Darwin, Australia, sem-
buran abu vulkanik Gu-
nung Agung telah men-
capai ketinggian 30 ribu 
kaki dan bergerak ke arah 
selatan-barat daya dengan 
kecepatan 5-10 knot dan 
masih mengarah ke Ban-
dara I Gusti Ngurah Rai.

 Kendati sampai pukul 

00.00 WITA, pengujian abu 
gunung telah dilakukan 
dan hasilnya nihil di ban-
dara, namun dipastikan 
ruang udara bandara masih 
diselimuti abu  dari erupau 
gunung Agung.

 Sementara ini,  sejak-
penutupan operasional 
penerbangan pada Senin 
(27/11) sampai Selasa pagi, 
sebanyak 445 jadwal pen-
erbangan domestik dan 
internasional mengala-

mi pembatalan.Otoritas 
bandara mengupayakan 
reroute bagi para penum-
pang, tak sedikit juga yang 
melakukan refund atau 
pengembalian uang. “Ses-
uai dengan lokasi pertama 
pembelian, para penump-
ang yang batal berangkat 
dapat melakukan reroute, 
reschedule dan refund,” 
kata M. Widi Siswanto, Di-
rector Sales Marketing Citi-
link Area Bandung. [nif ] 

C I R E B O N  -  J e n a z a h  Te n a g a 
Kerja Wanita (TKW) asal Cirebon, 
almarhumah Susilawati Binti Da-
klan yang meninggal di Malaysia, 
Selasa (28/11) siang ini diberang-
katkan dari Jakarta menuju rumah 
duka di  Jalan Kandang Perahu 
No. 3, RT 4/2 Sicalung Kelurahan 
Ka r ya mu l ya,  Ke c a mat a n  Ke s a -
m b i ,  Ko t a  C i re b o n .  A l ma rhu m 
Susilawati,  perempuan kelahiran 
Cirebon tanggal 10 April 1979 ini 

bekerja di Malaysia seki-
tar hampir 2 tahun yang 
lalu. “Padahal berdasar-
kan perhitungan di bulan 
Desember 2017 nanti, su-
dah pulang karena habis 
masa kontrak kerjanya,” 
kata Lurah Karya Mulya 
kec Kesambi, Tarmat Wi-
jaya, Selasa (28/11).

 Susilawati  meninggal 
karena sakit  di  tempat 

b e k e r j a  y a k n i  s e b a g a i 
pegawai rumah makan di 
Malaysia. Awalnya, lan-
jut Lurah, mendapatkan 
infor masi  dar i  melalui 
media sosial  (Medsos), 
b e b e r a p a  h a r i  k e m u -
d i a n  t u r u n  s u r a t  d a r i 
Kedutaan Besar Repub-
lik Indonesia (KBRI) di 
malaysia melalui Dinas 
Te n a g a  k e r ja  C i re b o n , 

l a n t a s  d i t i n d a k l a n j u t i 
oleh kelurahan.  “Kami 
melayangkan surat per-
m o h o na n  k e p a d a  Wa l i 
Kota Cirebon agar jen-
azah dapat dipulangkan,” 
ungkap Tarmat.

 Hasi l  dar i  per moho-
nan surat tersebut, imbuh 
Tar mat,  Wali  Kota me-
minta surat permohonan 
pemulangan dari keluarga 

jenazah ditujukan kepada 
pemerintah daerah hingga 
ke pemerintah provinsi 
dan pusat agar dapat di-
f a s i l i t a s i .  B e rd a s a rk a n 
keterangan dari  Lurah, 
yang bersangkutan me-
ninggal dunia pada tang-
gal 28 Oktober 2017 yang 
lalu dan Al-Marhumah 
meninggal dunia dikare-
nakan sakit. [nif ]

BERDUKA: Suasana duka di kediaman almarhumah Susilawati Binti Daklan yang meninggal di Malaysia, Jalan Kandang Perahu No. 3, RT 4/2 Sicalung Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, 
Kota Cirebon.

Angka TB dan HIV Tinggi
TASIKMALAYA - Sejum-

lah penggiat kesehatan 
dari Aisiyah Kabupaten 
Tasikmalaya mendesak ke-
pada Pemkab Tasikmalaya 
melalui DPRD Kabupaten 
Tasikmalaya membuat Per-
aturan Daerah (Perda) pen-
anggulangan TB dan HIV. 
Hal ini disebabkan lanta-
ran tingginya penderita 
Tubercolosis (TB) dan HIV 
di Kabupaten Tasikmalaya

 Kordinator TB dan HIV 
Aisiyah, Andi Legiana men-
gatakan di tahun 2016 ada 
sekitar 2.300 kasus. Hingga 
akhir tahun ini, lanjut Andi 

pihaknya sudah bisa men-
jaring sekitar 5.000 pen-
derita TB. “Bahkan yang 
multi drug resisten atau 
pengobatan TB lebih dari 
dua tahun itu cukup ban-
yak sekitar 15 pasien,” kata  
Andi sesuai  menggelar 
audiensi dengan Komisi IV 
DPRD Kabupaten Tasikma-
laya, Selasa (28/11).

 Perda ini, lanjut Andi 
dibutuhkan berkaitan den-
gan anggaran dari pemer-
intah daerah untuk penan-
ganan TB dan HIV dirasa 
masih kurang. Sementara 
itu Kepala Bidang Pengen-

dalian dan Pemberantasan 
Penyakit (P2P) Dinas Ke-
sehatan (Dinkes) Kabu-
patan Tasikmalaya Atang 
Sumardi yang hadir dalam 
audiensi mengatakan pen-
anganan dua penyakit yak-
ni TB dan HIV itu harus 
dikolaborasikan. “Karena 
penderita TB kemungkinan 
juga terjangkit HIV dan itu 
sebaliknya,” tandasnya.

 H i n g g a  t a h u n  2 0 3 0 
mendatang, lanjut Atang 
Pemerintah pusat meminta 
kepada Pemkab Tasikma-
laya untuk mengeliminasi 
kasus TB dan HIV. [nif ]

KOMPAK: Penggiat kesehatan dari Aisiyah Kabupaten Tasikmalaya mendesak Pemkab Tasikmalaya melalui 
DPRD Kabupaten Tasikmalaya membuat Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan TB dan HIV.

DPRD Minta Klinik 
PT Dean Shoes Ditutup

KARAWANG  -  Ketua Komisi A 
DPRD Karawang, Teddy Lutfiana 
meminta Satuan Polisi  Pamong 
Praja (Satpol PP) sebagai penegak 
peraturan daerah (Perda) untuk me-
nutup kegiatan klinik milik PT Dean 
Shoes. Pasalnya, disinyalir praktek 
dokter dan izin yang dimiliki itu 
tidak sesuai dengan yang dimiliki. 
“Jika ada pelanggaran maka Satpol 
PP bersama Dinkes jangan tinggal 
diam. Segera lakukan tindakan tegas 
dengan menyegel kegiatan di klinik 
PT Dean Shoes tersebut,” kata Teddy, 
Selasa (28/11).

 Menurut Teddy, jika dinas kes-
ehatan sudah menemukan adanya 
pelanggaran izin, maka harusnya 
jangan hanya meminta penghentian 
kegiatan, tapi harus ada tindakan 
tegas dengan memberikan sanksi 
kepada perusahaan. 

“Jika tidak maka pemerintah dae-
rah tidak memiliki kehormatan, se-
bab pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh pengusaha hanya 
dibiarkan saja,” katanya.

 Dijelaskan, pihaknya juga sudah 
mendapat informasi dari Komisi D 
jika pada saat sidak izin yang dimiliki 
dan praktek itu berbeda. Maka kede-
pan pihaknya bersama komisi D akan 
memanggil perusahaan dan dinas 
terkait untuk memberikan penjela-
san. “Kami akan segera memanggil 
pihak-pihak terkait,” katanya.

 Sebelumnya, PT Dean Shoes ter-
ancam mendapat sanksi didenda  
Rp 1 miliar karena disinyalir telah 

melanggar undang-un-
dang nomor 29 tahun 
2004 tentang praktek 
dokter. Pasalnya, klinik 
di perusahaan itu telah 
mempekerjakan dokter 
yang tidak memiliki Su-
rat Izin Praktek (SIP). 
“ Ka m i  s u d a h  m e n e r-
junkan tim ke lapangan 
dan hasil penelusuran 
tim menyimpulkan ad-
anya dugaan pelang-
garan di klinik PT Dean 
Shoes karena SIP tenaga 
medisnya tidak sesuai,” 
ujar Kepala Dinas Kese-
hatan, Yuska Yasin. [nif ] 

Jika tidak maka 
pemerintah daerah 

tidak memiliki 
kehormatan, sebab 

pelanggaran-
pelanggaran yang 

dilakukan oleh 
pengusaha hanya 

dibiarkan saja,”

TEDDY LUTFIANA
Ketua Komisi A DPRD 

Karawang

TEDDY LUTFIANA

Bandung Barat Raih 
Swasti Saba Wistara

BANDUNG - Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia kembali memberikan penghargaan 
kepada Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai 
Kota/Kabupaten sehat. Kali ini, Bandung Barat 
dinilai memenuhi lima penilaian dan berhak 
meraih Swasti Saba Wistara. Penghargaan itu 
diserahkan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek 
kepada Bupati Bandung Barat, Abubakar di Ru-
angan Sasana Bahakti Praja Kemendagri Jalan 
Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Selasa 
(28/11).

 Swasti Saba Witarsa adalah penghargaan ter-
tinggi yang diraih setelah memenuhi lima tatanan 
yang dinilai oleh tim penilai dari Kemendagri 
dan Kemenkes beberapa bulan yang lalu. Lima 
tatanan tersebut meliputi kehidupan masyarakat 
sehat yang mandiri, kawasan pemukiman sarana 
dan prasarana umum, kawasan pariwisata sehat, 
kawasan sarana lalulintas yang tertib dan pelay-
anan transportasi, ketahanan pangan dan gizi. 
“Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat 
Bandung Barat, ini semua berkat partisipasi kita 
menjadikan Bandung Barat lebih baik dan lebih 
sehat,” ujar Abubakar, melalui siaran pers Setda 
Humas KBB, Selasa(28/11).

 Abubakar menilai, raihan prestasi kabupaten 
sehat ini tak lepas dari peran Forum KBB Sehat 
yang dipimpin Elin Suharliah Abubakar. “Keber-
hasilan ini berkat kerja keras, kerja cerdas dan 
kerja sama semua jajaran kesehatan dan seluruh 
stakeholder terkait,” tambah Abubakar.

 Bandung Barat sebelumnya pada 2015 telah 
meraih penghargaan yaitu Swasti Saba Wiwerda 
dengan tiga tatanan yang dinilai. Pada tahun 2013 
Bandung Barat Juga mendapat penghargaan 
Swasti Saba Padapa dengan dua tatanan yang 
dinilai. Selama Elin S. Abubakar menjabat sebagai 
Ketua Forum Kabupaten Sehat, penghargaan 
demi penghargaan terus diraih. [adv] 

Truk Terguling 
Timpa Angkot

BANDUNG - Truk itu melaju dari arah arah 
Jatiluhur menuju Bandung. Di pertigaan 
Sasak Beusi, diduga mengalami rem blong. 
Tak pelak, di turunan sekaligus tikungan itu, 
kendaraan bernopol T 9289 AA itu tergul-
ing. Nahas, Angkot bernopol T 1925 F yang 
melintas tertimpa truk tersebut. Demikian 
diungkapkan, Sopian (28) salah seorang 
Warga yang menyaksikan kejadian yang 
mengakibatkan truk pengankut benang dari 
PT Indorama itu melintang dalam posisi 
setengah terbalik, Senin (27/11) malam.

 Sementara, Pengemudi truk yang tercatat 
sebagai warga Pangandaran, Heryana (21) 
mengatakan, “Remnya blong pak, tiba-tiba 
blong. Padahal setelah keluar dari pabrik 
masih jalan cuma pas jalan menurun tiba-
tiba saja tidak berfungsi,” ujar Heryana usai 
dievakuasi oleh warga ke sisi jalan.

 Ia berangkat bersama teman kecilnya, Yudi 
Heryawan (18). Keduanya membawa ?bahan 
benang dengan bobot 20 ton tujuan Bandung. 
“Pas turunan Bunder, tiba-tiba rem tidak 
berfungsi sama sekali. Saya usaha buat ber-
hentiin truk, jadi saya banting supaya tidak 
korban pengendara motor,” ujar Heryana.

 Sopir truk yang sedang memarkirkan kend-
araannya langsung dievakuasi ke RSUD Bayu 
Asih Purwakarta karena mengalami luka-
luka. Kendaran derek milik PT Jasa Marga 
Cabang Tol Purbaleunyi sudah disiagakan 
untuk menarik truk yang terguling. Hingga, 
kabar ini ditulis belum didapat keterangan 
dari pihak kepolisian setempat. [gus] 

MEMBANGGAKAN: Kabupaten Bandung Barat (KBB) 
menerima penghargaan Swasti Saba Wistara dari 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Ruangan 
Sasana Bahakti Praja Kemendagri Jalan Medan 
Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
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Gomez Syarat Pengalaman

Roberto Carlos 
Mario Gomez 

PERSIB Bandung akhirnya memiliki pelatih 
baru untuk kompetisi musim 2018 mendatang. 
Manajemen Maung Bandung julukan Persib 
resmi mengontrak Roberto Carlos Mario Gomez 
sebagai arsitek anyar. Pelatih asal Argentina yang 
pernah menangani klub Malaysia, Johor Darul 
Ta’zim itu akan menangani Maung Bandung 
dengan durasi dua tahun.

 Mario Gomez pun sudah memantau pemain 
Persib yang akan dipertahankan dan mulai 
bekerja mencari pemain baru. Mario Gomez saat 
ini berada di Argentina untuk mengurus segala 
persyaratan guna bisa datang ke Indonesia.

 Pelatih berusia 60 tahun itu akan tiba di Band-
ung dan diperkenalkan kepada Bobotoh pada 
awal Desember 2017. Mario Gomez punya 
prestasi cemerlang. Dia menukangi Johor Darul 
Ta’zim, Malaysia, mulai April 2015 hingga Januari 
2017 dan membawa klub tersebut juara Liga 
Super Malaysia pada 2015. Berkat prestasi itu, dia 
menjadi Pelatih Terbaik Liga Malaysia 2015-2016.

 Dia juga pernah meraih prestasi bersama Johor 
Darul Ta’zim dalam ajang Piala AFC 2015. Johor 
Darul Ta’zim dibawanya mencatat sejarah men-
jadi klub Asia Tenggara pertama yang menjuarai 

ajang tersebut. Mario Gomez lahir di Mar del 
Plata pada 27 Februari 1957. Pengalamannya di 
kepelatihan internasional juga dalam.

 Dia pernah menjadi asisten pelatih Hector 
Cuper saat menukangi Lanus. Cuper merupakan 
mantan pelatih Valencia dan Internazionale Mi-
lan. Beberapa klub elite Argentina juga pernah dia 
tukangi mulai dari Gimnasia La Plata, Gimnasia 
Jujuy, dan Quilmes. Mario Gomez juga pernah 
menjadi arsitek klub Spanyol, Mallorca.

 Kiprahnya di Asia dimulai saat menukangi 
klub Hong Kong, South China pada 2014-2015. 
Dia kemudian melatih Johor Darul Ta’zim pada 
2015-2017. Dan, kini dia menjadi arsitek Maung 
Bandung. 

 Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar men-
gatakan, pelatih anyarnya ini akan diperkenalkan 
pada pekan depan.  “Dikenalkannya minggu 
depan,” kata Komisaris PT Persib Umuh Muchtar 
kepada Radar Bandung (grup pojokbandung), 
kemarin (28/11).

 Manajemen memilih mantan pelatih klub 
Malaysia, Johor Darul Ta’zim, itu karena dianggap 
bisa memberikan warna lain di Persib Bandung. 
Berdasarkan rekam jejaknya, manajemen tidak 

ragu untuk mengon-
traknya. “Dia (Mario 
Gomes) sudah pu-
nya nama. Di Malay-
sia dia bawa timnya 
juara, mudah-mudahan 
bisa menular ke Persib,” 
ujarnya.

 Untuk mendapatkan jasa 
Gomes, Umuh mengaku tidak 
perlu proses panjang. Hanya 
saja mantan asisten Hector Cuper 
itu perlu pertimbangan matang. 
“Tidak lama kok,” tegasnya.

Umuh mengakui, manajemen 
tidak menargetkan apa-apa untuk 
tahun pertama Gomes melatih. “Kalau 
bisa juara ya alhamdulillah,” harapnya. 
Komisaris yang akrab disapa Pak Haji itu 
belum mengetahui apakah Gomes akan 
membawa asisten atau tidak. Ia menyerahkan 
semuanya kepada manajemen. “Saya tidak tahu 
itu. Cuma nanti akan ada rekomendasi pemain 
yang diberikan kepada Gomes,” kata manajer 
berkumis ini. (pra)

Peluang Gaet 
Igbonefo Terbuka

PERSIB Bandung punya peluang untuk 
mendapatkan jasa pemain naturalisasi, 
Victor Igbonefo untuk menggantikan 

Vladimir Vujovic yang heng-
kang pascaLiga 1 2017 be-

rakhir. Kabar teranyar, 
Igbonefo telah mem-
bantah dirinya akan 
berlabuh ke Bali United 
dan PSM Makassar.

 Igbonefo saat ini me-
mang menjadi salah 

satu pemain yang sangat 
dicari klub Liga 1 untuk 

musim depan. Tiga tim besar 
mengincar jasa pemain kelahiran Enugu, 
Nigeria itu. Tercatat, selain Persib dan 
Bali United, PSM Makassar juga meminati 
jasanya.  Sebelumnya, Igbonefo mengakui 
berminat gabung dengan Bali United. Pun 
demikian dengan Owner Bali United Pieter 
Tanuri yang ingin mendatangkan mantan 
pemain Arema FC yang saat ini masih 
berseragam klub Liga Thailand Nakhon 
Ratchasima. Tapi, rumor itu semakin lama 
semakin meredup. Hingga saat ini pun be-
lum ada kejelasan dari pihak Manajemen 
Bali United terkait siapa yang akan direkrut 
musim depan. “Tidak benar. Saya tidak ada 
pembicaraan atau kontak dengan pihak 
Bali United. Begitupun dengan PSM. Sama 
sekali saya tidak ada kontak,” ujar Igbonefo.

 Bisa jadi nilai kontrak yang menjadi ken-
dala. Mahar sebesar Rp 2,6 miliar harus 
disiapkan Manajemen Bali United. Namun 
harga tersebut wajar karena Igbonefo ber-
main konsisten bersama Nakhon Ratcha-
sima. Apalagi dia beberapa kali sempat 
menjadi best XI. (JPR/pojokbandung)

Jersey Persib 
Paling Laris

PERSIB Bandung mengklaim jersey mereka 
selalu menjadi buruan pemain tim lain pada 
setiap pertandingan Liga 1 2017.  Berdasarkan 
data, rata-rata ada belasan kostum Persib 
habis dalam ritual tukar jersey antar pemain 
setelah pertandingan.  "Melalui data yang 
dihimpun dari bagian peralatan tim Maung 
Bandung, rata-rata 11 potong jersey Persib 
diminati pemain lawan dalam setiap laga 
Liga 1 2017 ini," bunyi pernyataan dalam 
situs resmi Persib Bandung. "Jumlah bertu-
kar jersey paling banyak dalam sebuah laga 
terjadi saat Persib berhasil menaklukkan 
Sriwijaya FC dengan skor 4-1 di Palembang 
pada pekan ke-23, 4 September 2017. Total 
ada 21 jersey Persib ditukar pemain lawan 
dan diminta suporter dalam laga tersebut," 
lanjut pernyataan tersebut.

 Kondisi tersebut memang bisa dipahami 
mengingat dalam setiap lini di dalam skuat 
Persib Bandung hampir semua pemain 
berstatus pemain nasional. Belum lagi 
ada sosok Michael Essien yang musim 
2017 menjadi marquee player bagi Maung 
Bandung.  (net)

Selamat Persebaya Juara Liga 2Selamat Persebaya Juara Liga 2
BANDUNG - Persebaya Surabaya 

keluar sebagai juara Liga 2 2017 usai 
mengalahkan PSMS pada laga pun-
cak yang digelar di Stadion Gelora 
Bandung Lautan Api, Bandung, Se-
lasa (28/11).

Duel puncak kasta kedua Liga 
Indonesia musim ini berlangsung 
ketat. Kedua tim memeragakan per-
mainan terbuka dan saling mengejar 
angka.  Persebaya mampu unggul 
lebih dulu saat laga baru berusia dua 
menit lewat gol Rishadi Fauzi. Tem-
bakan keras Rishadi di kotak penalti 
sukses menjebol gawang PSMS yang 
dikawal Abdul Rohim.

 Euforia keunggulan Persebaya 
tak berlangsung lama. Sebab, enam 
menit berselang tim berjuluk Ayam 
Kinantan mampu menyamakan 
kedudukan lewat eksekusi penalti 
I Made Wirahadi. Penalti didapat 
PSMS setelah tangan salah satu bek 
Persebaya mengenai bola di kotak 
terlarang. Wirahadi yang maju se-
bagai eksekutor berhasil mengecoh 
penjaga gawang Miswar Saputra.

 Skuat arahan Djadjang Nurdja-

man justru berbalik ung-
gul di menit ke-38. Ten-
dangan bebas jarak jauh 
Roni Fatahillah lebih dulu 
membentur pemain lawan 
sehingga bola berbelok 
arah sekaligus mengoyak 
gawang Persebaya.

 Suporter Persebaya yang 
lebih mendominasi tribune 
GBLA kembali bersorak di 
menit ke-40. Mendapat hadiah 
penalti, Irfan Jaya yang bertindak 
sebagai algojo berhasil menunaikan 
tugasnya dengan baik meski sempat 
diblok Abdul Rohim.

 Pemain PSMS sempat memprotes 
keputusan wasit yang memberikan 
penalti kepada Persebaya. Rendi 
Irwan dianggap melakukan diving 
di kotak penalti. Namun, keputusan 
wasit tak bisa diganggu gugat. Skor 
imbang 2-2 bertahan hingga turun 
minum.

 Intensitas tinggi kembali ter-
saji di babak kedua. Baik Perse-
baya maupun PSMS saling bertukar 
ancaman. Penyerang Persebaya 

Oktavianus Fernando 
m e n d a p a t  p e l u a n g 
bagus di menit ke-59, 
sayang tembakannya 
masih melambung.

 PSMS juga sempat 
m e n g a n c a m  l e w a t 
skema serangan balik. 
Umpan silang Wirahadi 

sudah ditunggu rekan-
rekannya di kotak penalti, 

namun bola di udara masih bisa 
diamankan Miswar Saputra.

 Kendati demikian, kedudukan 
sama kuat 2-2 tetap bertahan hingga 
wasit meniup peluit panjang. Per-
tandingan pun dilanjutkan ke babak 
tambahan waktu 2x15 menit. Perse-
baya mampu membuat kejutan 
dengan mencetak gol cepat di awal 
babak tambahan waktu, tepatnya di 
menit ke-92. Adalah Irfan Jaya yang 
jadi petaka bagi PSMS.

 Berawal dari manuver dari sisi 
sayap kemudian diteruskan kepada 
Ricky Kayame yang berada di kotak 
penalti. Tanpa egois, Ricky men-
girimkan bola kepada Irfan yang 

berdiri bebas di sisi kanan. Dengan 
mudah Irfan menyontek bola yang 
tak lagi bisa dijangkau Abdul. Skor 
3-2 untuk Persebaya.

 Stadion GBLA bergemuruh setelah 
Irfan Jaya sukses mencetak gol 
keunggulan bagi Persebaya untuk 
mengubah skor menjadi 3-2 atas 
PSMS. Persebaya memiliki dua 
peluang emas di menit ke-97 dan 
99 dari Ricky Kayame dan Irfan Jaya. 
Sayang, tembakan dari jarak dekat 
yang dilepaskan kedua pemain 
mampu diblok oleh Abdul Rohim 
yang tampil gemilang.

 PSMS nyaris membuat kedudu-
kan kembali imbang andai Dimas 
Drajad mampu memanfaatkan bola 
kemelut di kotak penalti. Sayang, 
tembakannya masih membentur 
lawan. Kendati demikian, baik PSMS 
maupun Persebaya sudah resmi 
mengantongi tiket promosi tampil 
di Liga 1 musim depan. Satu tempat 
lainnya diraih PSIS Semarang yang 
sukses mengalahkan Martapura 6-4 
di laga penentu tempat ketiga. (jun/
cnn/net)

di re

PSMS 2 VS PERSEBAYA 3
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PEMAKAIAN vape di masyarakat 
emang sedang ngetren. Buktinya, 1 
di antara 10 Zetizen pernah mencoba 
vape. Sebanyak 35 persen Zetizen di 
antaranya beralasan bahwa vape lebih 
aman daripada rokok. Hmm, apa 
benar ya? Well, vape atau rokok elektrik 
sebenarnya merupakan inovasi dari 
rokok konvensional. Bahkan, menurut 
dokter dr. Prastuti Wulaningrum 
dari Rumah Sakir Universitas 
Airlangga, Sura baya , vapor dibuat 
untuk menerapi pe rokok akut. Sa-
yangnya, 23 persen Zetizen lainnya 
malah menganggap vape sebagai 
salah satu bagian dari lifestyle.

Padahal, harga satu set vape 
nggak murah. Lebih dari 50 persen 
Zetizen yang pernah pakai vape 
mengeluarkan biaya sekitar Rp 
200 ribu. Bahkan, ada yang sampai 
Rp 500 ribu. Harga yang sebenarnya 
cukup mahal buat pelajar.

Banyak sekali pro-kontra terkait 
dengan penggunaan vape. Kalau 
dilihat dari keuntungan, vape lebih 
ramah lingkungan ketimbang rokok 
tembakau karena menggunakan 
likuid yang memiliki aroma sedap. 
Vape nggak mengandung tar, tapi 
mempunyai sedikit nikotin. Vape 
juga bukan barang sekali pakai. 
Saat habis, baterai atau likuidnya 
bisa diisi ulang lagi.

Tapi, di balik itu semua, tentu 
banyak hal yang membuat vape 
masih masih sama bahayanya dengan 
rokok. Likuid pada vape adalah hasil 
pencampuran beberapa bahan yang 
terdiri atas prop ylene glycol (PG), 
vegetable glycerin (VG), nikotin, dan 
perasa food grade. PG juga digunakan 
sebagai bahan aditif (memperbaiki 
penampakan, cita rasa, tekstur, flavor, 
serta memperpanjang daya simpan) 
makanan olahan. Vegetable glycerin 
dapat menghasilkan efek asap yang 
sangat banyak. Vegetable glycerin 
diekstrak dari lemak atau minyak. 
Vege table glycerin membantu 
memberikan perasa pada likuid.

’’Meski bahan-bahannya memang 
layak dikonsumsi, sesuatu yang 
melewati pembakaran dan 
menghasilkan asap merupakan 
sesuatu yang sangat tidak baik. 
Sebab, produk karbon yang 
dihasilkan mengandung radikal 
bebas yang tinggi,’’ ujar Prastuti.

Seiring dengan berjalannya waktu, 
muncul banyak argumen yang 
menyatakan bahwa vape sebenarnya 
berbahaya. Berbagai argumen itu 
muncul karena cara kerja rokok elektrik 
yang membakar zat kimia. Jadi, likuid 
yang mengandung nikotin sama 
berbahayanya dengan rokok tembakau. 
Nikotin cair atau likuid pada vape 

dapat menimbulkan masalah adiksi. 
Akibatnya, kenaikan kadar plasma 
nikotin akan meningkatkan adrenalin 
dan tekanan darah pengguna. Juga, 
meningkatkan kadar plasma karbon 
monoksida dan frekuensi nadi yang 
dapat mengganggu kesehatan. Efek 
lainnya juga menambah kadar nitrit 
oksida udara ekshalasi dan 
terganggunya pernapasan.

Efek samping yang cukup 
berbahaya adalah paru-paru 
mengalami iritasi. Cairan jenis 
likuid yang berubah menjadi uap 
itu bakal menjadi karbonil yang 
bisa me nimbulkan penyakit kanker. 
Makin tinggi pengaturan suhu 
pada vape, akan makin banyak 
pula zat karbonil yang diproduksi 
di dalamnya. Asap buatan yang 
dihasilkan likuid tersebut me-
ngandung zat aerosol yang sangat 
berisiko untuk kesehatan paru-
paru manusia pada umumnya.

Di Amerika Serikat, The American 
Association of Poison Control Centers 
(AAPCC) melaporkan terjadinya 
peningkatan keracunan akut akibat 
nikotin rokok elektrik hingga 
mencapai 3.784 laporan pada 2014 
dan terus bertambah 14 kali lipat 
hingga kini. Jadi, kamu masih yakin 
vape aman? Coba pikir-pikir dulu 
deh. (nao/c14/grc)

Vaporizer
Anatomy of A

3. ATOMIZER
Ini nih bagian paling vital. Sebab, 
atomizer merupakan mesin utama 
vaporizer. Tugas utamanya adalah 
merombak likuid menjadi uap yang 
diisap melalui drip. Di dalamnya 
terdapat komponen penting seperti koil 
dan sumbu. Sumbu yang terbentuk dari 
untaian kawat akan menghasilkan 
panas jika dialiri listrik yang didapat dari 
baterai. Panas tersebut mengubah 
likuid menjadi uap atau asap.

5. LIKUID
Likuid merupakan bahan bakar utama vapor. Bahan 
dasar pembentuknya adalah propylene glycol (PG), 
vegetable glycerin (VG), dan aroma perasa. ’’VG atau 
gliserol yang didapat dari tumbuhan bisa berasal dari 
hasil samping produksi biodiesel ,’’ ungkap Kepala 
Departemen Kimia ITS Prof Dr Didik Prasetyoko MSc.

6. BATERAI
Benda yang satu ini merupakan satu-satunya sumber daya vapor. 

Pemilihan baterai juga nggak bisa sembarangan nih. Harus 
memperhatikan power, ampere, dan beratnya.  Bahanya nih kalau 
terlalu panas baterai bisa melembung dan meledak.  (erc/c22/grc)

4. MOD
Biasa berbentuk tabung 
atau boks tempat 
menampung baterai dan cip 
elektronik. Tempat 
keluarnya listrik yang 
kemudian dialirkan ke koil. 
Ada dua tipe mod, yaitu 
mekanik alias mods mecha 
dan mods elektrik. 

1. DRIP ATAU
    DRIP TIP

Bagian paling ujung vape yang digunakan untuk 
menghirup uap yang dihasilkan atomizer. Drip tip 

berbentuk pipa kecil dengan ukuran diameter yang 
berbeda-beda. Namun, pada umumnya, ukuran 
diameter disesuaikan dengan jenis dan ukuran 

bodi vape itu sendiri. Logam, keramik, atau nikel 
menjadi bahan dasar pembuatan drip.

2. TUBE ATAU
     TANK
Bagian badan vapor 
yang berfungsi 
sebagai tempat 
penampung likuid  
beragam rasa. Biasa 
disebut tube atau 
tank. Disesuaikan 
dengan bentuk 
vaporizer
itu sendiri.

BANYAK yang bilang vapor atau lebih 
dikenal rokok elektrik dapat membantu 
para pecandu rokok tembakau berhenti 
dari kebiasaan buruk tersebut. Tapi, ternyata 
nggak sama sekali loh! 

Cairan liquid vapor ini berbahan dasar 
propylene glycol yang berfungsi memproduksi 

uap air. Efek dari menghirup propylene 
glycol adalah iritasi saluran pernapasan 
bagi yang aktif menggunakan vapor.

Selain itu, ada kandungan nikotin yang 
ditemukan pada vapor. Yakni, 0–100 mg/ml 
dalam satu rokok elektrik. Komponen lain 
adalah tobacco-specific nitrosamine (TSNA).
Makin tinggi kadar nikotin, makin tinggi pula 
kadar TSNA. Selain TSNA, ditemukan 
kandungan senyawa logam seperti kromium, 
nikel, dan timah.

Para vapor pasif pun ternyata kena efeknya 
loh. Misalnya, Dio Rizkitriansyah yang merasa 
sangat terganggu. ’’Kebanyakan menghirup 

asapnya bikin sesak napas. Aku juga khawatir 
kalau keseringan menghirupnya bisa 
membuat fisikku turun pada saat bermain 
basket,’’ kata pemain basket SMAN 61 
Jakarta tersebut.

Ternyata dampak vapor pasif dirasakan 
Annisa Cahya yang pernah terkena sakit 
mata akibat asap yang ditimbulkan vapor. 
’’Emang wangi asap yang dihasilkan 
pengguna vapor itu enak, tapi nyatanya 
mataku justru perih. Kayak debu masuk 
ke mata gitu. Karena khawatir berdampak 
buruk, aku segera pergi dari lingkungan 
yang banyak asap tersebut,’’ ucap siswi 

MAN 3 Jakarta tersebut.
Well, kalian yang masih 

suka nge-vape 
mendingan stop mulai 
sekarang deh. Selain 
nggak baik untuk 
tubuh sendiri, vapor 
aktif bisa membuat 
orang di sekitar 
mendapatkan efek 
negati f.  Udah 
merugikan diri sendiri, 
merugikan orang lain pula. 
(hth/c14/grc)

Vape,
Yakin Aman?

35
persen Zetizen 

beranggapan bahwa 

vape lebih aman 

daripada rokok. Hmm, 

yakin? Sementara itu, 

23 persen Zetizen 

pakai vape buat 

gaya-gayaan aja.

Waduh!

Tapi, untungnya Zetizen di Kalimantan Timur, 

Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan memilih 

menjauh saat ada orang yang menggunakan vape. 

Sebab, menurut mereka, itu berbahaya.

1 di antara 

10 Zetizen 
pernah pakai 
vape. Asapnya

Wangi sih, 
tapi..
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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 ESEELABLABLABININTIN NAANANA KMKMKM 7 UKSUKKABABUABUMM

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 anananannnannaannnaa aaaaaaaaaa
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Brio 
Dp 14 Jtan

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

ALAMAT :
 Jl. Jendral Sudirman No. 64

UMRAH
Plus

TURKI 
12 HARI

Tlp :      ( 0266 ) 213300
Hp :       085647500568 
               085797496691

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

HP/Whatsapp : 0858 7236 8179

ssgcorner.sukabumi@gmail.com

ssgcornersukabumi @ssgcornersukabumi

*  Yaris DP 16 Jt

*  Avanza DP 18 Jt

* Sienta DP 18 Jt

* Agya DP 20 Jt

*  Calya DP 20 Jt

*  Rush DP 23 Jt

* Innova DP 37 Jt

* Fortuner 70 Jt

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

NGNGARARIUIUUNNG BBAREENG AUAU 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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FFD Bank Mandiri 
Area Sukabumi Meriah

PERERAT SILATURAHMI: PERERAT SILATURAHMI: 
Area Head PT Bank Mandiri (Persero) Area Head PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. Area Sukabumi Nana, panitia Tbk. Area Sukabumi Nana, panitia 
dan para peserta melepas ikatan dan para peserta melepas ikatan 

balon tanda dimulainya Family Fun balon tanda dimulainya Family Fun 
Day (FFD) di Santa Sea Water Park Day (FFD) di Santa Sea Water Park 

Sukabumi, Sabtu (25/11).Sukabumi, Sabtu (25/11).

S U K A B U M I  -  R i b u a n 
karyawan PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. Area Suka-
bumi beserta keluarganya 
mengikuti  serangkaian 
acara seru, dalam Fam-
ily Fun Day (FFD) di Santa 
Sea Water Park Sukabumi, 
Sabtu (25/11).

Kegiatan yang merupakan 
rangkaian puncak peray-
aan HUT Bank Mandiri ke-
19 itu berlangsung meriah. 
Sejumlah doorprize men-
arik untuk seluruh peserta 
FFD dan beragam hadiah-
hadiah hiburan  dibagikan 
panitia kepada pemenang 
Fun Games.

Area Head PT Bank Man-
diri (Persero) Tbk. Area 
S u k a b u m i  Na n a  m e n -
gatakan, Family Fun Day 
(FFD) ini sebagai bentuk 
apresiasi dari manajemen 
yang bertujuan untuk men-
jalin keakraban dan mem-
pererat tali  silaturahmi 
antar sesama karyawan be-
serta keluarganya. Dengan 
begitu, dapat meningkat-
kan semangat dan produk-
tivitas dalam bekerja.

“Kami mengajak 1.240 
karyawan dan keluarganya 
untuk mengikuti acara ini, 
kami berharap bisa terja-
lin hubungan baik antar 

sesama karyawan di bawah 
naungan Bank Mandiri 
Area Sukabumi, sehingga 
bisa mempunyai satu se-
mangat dan tujuan yang 
sama,” ujar Area Head PT 
Bank Mandiri (Persero)
Tbk.  Area Sukabumi Nana 
didampingi Area Transac-
tion and Funding Manager 
(ATFM) Neneng Siti Hajar 
kepada Radar Sukabumi.

Disampaikannya, terhi-
tung sejak 18 September 
2017, di Kota Sukabumi 
telah dibentuk PT. Bank 
Mandiri  (Persero) Area 
S u k a b u m i  y a n g  m e m -
bawahi 23 kantor cabang 
yang tersebar di wilayah 
Cipanas, Cianjur, Kota dan 
Kabupaten Sukabumi.

Di HUT-nya ke-19, Nana 
mengaku sangat optimis 

Bank Mandiri akan menjadi 
bank terbaik kebanggaan 
Indonesia dan terkemuka 
di ASEAN, sesuai dengan 
tema Family Fun Day “Satu 
Hati Satu Mandiri  Menuju 
Indonesia’s Best, Asean’s 
Prominent”.

Tidak hanya itu, menu-
rut Nana, perseroan juga 
mendukung kebijakan Bank 
Indonesia (BI) dan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dalam 
meningkatkan transaksi 
non-tunai dalam mewujud-
kan cashless society. Perse-
roan juga ikut mendorong 
pertumbuhan sektor riil, 
melalui penyaluran Kredit 
dan berkontribusi mening-
katkan ekonomi masyarakat.

“Tentunya dengan bert-
ambahnya usia dan Spirit 
M e m a k m u r k a n  N e g -

eri, Bank Mandiri terus 
melakukan inovasi dan 
meningkatkan kuali tas 
pelayanan demi kepua-
san nasabah, semua lini 
berkontribusi  memaju-
kan Mandiri hingga saat 
ini dan waktu yang akan 
datang,”tandasnya.

Kinerja terus ditingkatkan.
“Kami juga menjaga kon-

sistensi dalam mendukung 
program-program pemer-
intah. Baik untuk penguatan 
ekonomi, maupun untuk 
meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat,” tuturnya.

“Secara umum, kinerja 
Bank Mandiri dari tahun 
ke tahun menunjukkan 
hasil positif. Baik dari sisi 
funding hingga pertumbu-
han transaksi dari mobile 
banking,”terangnya.

Bank Mandiri menjadi 
salah satu bank dengan jar-
ingan elektronik (e-channel) 
yang paling banyak digunak-
an masyarakat di Tanah Air.

“Dari seluruh e-chan-
nel, transaksi paling besar 
dgunakan adalah di jarin-
gan Mandiri ATM. Selain 
ATM, jaringan elektronik 
yang juga menjadi favor-
it nasabah kami adalah 
Mandiri Internet Bisnis, 
Mandiri Mobile/Mandi-
ri Online serta  jaringan 
Electronic Data Capture 
(EDC),”paparnya.

Di samping Mandiri ATM 
dan EDC, jaringan elektron-
ik perseroan juga dilengkapi 
oleh fi tur SMS Banking, lay-
anan Mandiri Mobile/On-
line, serta produk alat pem-
bayaran elektronik, yang 

terdiri dari Mandiri Kartu 
Kredit, kartu debit, kartu 
prabayar e-Money, dan uang 
elektronik berbasis server 
Mandiri e-cash.

Sementara itu, suasana 
FFD benar-benar seru. Para 
karyawan dan keluarganya 
cukup antusias dan menik-
mati arena wahana air tema-
tik terlengkap di Sukabumi.

“Senang banget ikut Family 
Fun Day/FFD ini, kita bisa 
bersilaturahmi dan yang tak 
kalah pentingnya permain-
an di sini membuat kami 
bahagia dan segar kem-
bali, sehingga saat bekerja 
tampil dalam performa 
terbaik,”ulas peserta FFD 
yang juga Branch Operation 
Manager Bank Mandiri Ca-
bang Sukabumi Sudirman, 
Eko Sri Wahyuni.(*/sri)

Rayakan HUT ke-19, Optimis 
Jadi Bank Terkemuka di Asean

FT:IST
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Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kota Sukabumi bersama seluruh 

jajaran dan staff mengucapkan Hut KORPRI 

ke 46

Alot, Penetapan Jadwal Musda KNPI 

Warga Harus Berkepribadian Budaya 

CITAMIANG - Rapat Pimpinan Daerah 
atau Rapimda Komite Nasional Pemuda 
Indonesia (KNPI) Kota Sukabumi dengan 
agenda membahas jadual pelaksanaan 

Musyawarah Daerah (Musda) yang di-
gelar di Santa Sea, Selasa (28/11), harus 
berjalan alot. 

 Tidak hanya itu saja, forum para pimpi-

nan organisasi kepemudaan (OKP) itu 
pun sempat diwarnai aksi Walk Out oleh 
sejumlah perwakilan OKP. Akibat tinda-
kan tersebut, rapat sempat mengalami 

ketertundaan untuk beberapa saat 
lamanya. Meski terasa berliku, namun 
forum rapat rapimda akhirnya berhasil 
menetapkan jadual pelaksanaan musda.

 Ketua Panitia Rapimda Wingwing Suh-
endar menjelaskan sejumlah peristiwa 
yang mewarnai jalannya rapat rapimda 

FOTO:IST

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menyapa warga dalam sebuah kegiatan reses di Sukabumi, baru-baru ini.

LEMBURSITU – Anggota 
Komisi IX DPR RI Ribka Tjip-
taning mengajak warga Suka-
bumi untuk berkepribadian 
dalam budaya. Salah satu per-
wujudannya yakni dengan 
menggelar seni budaya di 
setiap momen apapun yang 

melibatkan orang banyak.
 Dengan cara inilah, maka 

kebudayaan Sunda akan tetap 
terpelihara. Selain berke-
pribadian dalam budaya, 
warga juga harus lebih ber-
dikari dalam ekonomi serta 
berdaulat dalam berpolitik. 

“Jika seluruhnya berjalan 
selaras maka Indonesia akan 
menjadi bangsa yang kuat 
tanpa bisa diintervensi, ter-
masuk oleh budaya luar seka-
lipun,” jelas Ribka.

 Menurutnya ajak untuk 
berkepribadian dalam ber-

budaya tersebut telah diwu-
judkannya dalam beberapa 
kegiatan reses yang telah 
dijalaninya selama lebih dari 
dua pekan terakhir, salah satu-
nya di Kampung Cibeas, Desa 
Sangrawayan, Kecamatan 
Simpenan. Di lokasi terse-

but, Ribka beserta sejumlah 
pejabat BKKBN disuguhkan 
kesenian lokal. “Saya benar-
benar menikmati suguhan 
tersebut, diharapkan setiap 
momen pertemuan diselingi 
kesenian lokal,” tegasnya.

Muraz Raih Swasti Saba Wistara

Enam SKPD Didead-Line 
SEKRETARIS  monitoring dan evalu-

asi (monev) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau (DBHCHT) Kota Sukabumi 
Apriliana mengimbau agar enam intansi yang 
mendapatkan anggaran DBHCHT segera 
melaporkan progres kegiatannya sampai 
dengan bulan oktober lalu.

Pelaporan tersebut sangat penting guna 
mengukur tingkat pelaksanaan program. 
Dengan demikian akan memudahkan untuk 
proses evaluasi, terutama mendeteksi segala 
indikator yang dimungkinkan untuk lebih 
ditingkatkan lagi dalam pencapaiannya.

“Ini segera memasuki akhir tahun, jadi kami 
selaku monev DBHCHT akan mudah untuk 
mengetahui mana saja yang sudah berjalan 
atau masih menyisakan kegiatan. Dengan 
evaluasi tersebut, segela kekurangan dalam 
penerapan kegiatan bisa segera teratasi,” kat-
anya kepada Radar Sukabumi, kemarin (28/11).

 Disebutkan Apriliana terdapat enam in-
tansi yang menjalankan program DBHCHT, 
antara lain Dinas Koperasi Perdagangan 
dan Industri (Diskopdagrin) dengan dana 
sebesar Rp141.500.000, RSUD Syamsudin 
Rp2.022.615.800, Dinas Kesehatan, Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komuni-
kasi dan Informatika (Diskominfo) masing-
maisng sebesar Rp110 juta dan terakhir 
adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
(Sat Pol PP) sebesar Rp250 juta.

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Sekretaris monev DBHCHT Kota Sukabumi Apriliana 
tengah melakukan evaluasi DBHCHT untuk enam SKPD 
di Kota Sukabumi.

CIKOLE - Walikota Sukabumi 
M.Muraz kembali meraih predi-
kat Kota Sehat dengan penghar-
gaan Swasti Saba Wistara untuk 
yang ke tiga kalinya. Penghar-
gaan tersebut merupakan kat-
egori tertinggi yang diberikan 
pemerintah pusat untuk kabu-
paten dan kota yang memenuhi 
kriteria sembilan tatanan sesuai 
potensi pada daerahnya. 

Penyerahan sertifi kat dan tropi 
bagi 104 kabupaten dan kota 
serta provinsi yang menerima 
penghargaan Swasti Saba 2017 
tersebut diberikan langsung oleh 
Menteri Kesehatan Nila Djuwita 
F. Moeloek dan Sekjen Kemend-
agri Hadi Prabowo dan Sekjen 
Kementerian Kesehatan dr. Un-
tung Suseno Sutarjo, M.Kes.

Penetapan penerima penghar-
gaan Kota Sehat melalui proses 
verifi kasi sebanyak dua tahapan. 
Dalam ajang ini Kementerian 
Kesehatan  menetapkan  sembilan 

FOTO:IST

Walikota Sukabumi M.Muraz saat menerima penghargaan Swasti Saba Wistara 
dari Kementerian Dalam Neger, di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam 
Negeri, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

129 Bencana 
Terjang Sukabumi

CIKOLE - Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Sukabumi mencatat se-
lama periode Januari hingga November 2017 
ini, telah terdapat 129 kejadian bencana alam. 
Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah 
mengingat saat ini telah memasuki musim 
penghujan.

 Berdasarkan data rekapitulasi BPBD secara 
berurutan waktu menunjukan, pada bulan Jan-
uari terdapat dua kejadian kebakaran, empat 
bencana tanah longsor, dua angin topan, dua 
gempa bumi,dan dua kejadian cuaca ekstream. 
Sedangkan di bulan Februari terdapat satu 
kebakaran, empat bencana banjir,tujuh tanah 
longsor, dua bencana angin topan, lima gempa 
bumi, empat cuaca ekstream. 

 Memasuki bulan Maret terdapat satu keba-
karan, empat banjir, enam tanah longsor, tiga 
gempa bumi,tiga cuaca eksream. Di bulan 
April terdapat dua kebakaran, delapan banjir, 
17 tanah longsor, dua gempa bumi,tujuh cuaca 
eksream. Sedangkan di bulan Mei ada peristiwa 
satu kebakaran, bencana tanah longsor seban-
yak satu kejadian, dua bencana gempa bumi 
dan dua untuk bencana jenis cuaca ekstrem. 
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Setahun, Puskesmas Sukabumi 
Sabet 3 Penghargaan

CIKOLE - Pretasi yang diraih oleh Kepala Puskesmas 
Sukabumi Drs. Suhendro Rusli patut diacungi jempol. 
Dalam satu tahun dokter gigi tersebut mampu menyabet 
tiga penghargan mulai tingkat kota provinsi hingga 
nasional.

 Pertama prestasi akreditasi utama dari kementrian 
kesehatan pada 17 Juni. Penghargaan kedua, pembina 
sekolah sehat tingkat nasional pada 18 Agustus dan 
terakhir dalam lomba Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama 
tingkat nasional pada 12 November.

 Dengan terlaksananya pelayanan kesehatan dasar 
paripurna bagi masyarakat di wilayah kerja sesuai visi 
Puskesmas Sukabumi yaitu masyarakat di Wilayah kerja 
Puskesmas Sukabumi terlindung dari masalah kesehatan 
Puskesmas Sukabumi. Menggalang Peran Serta Masyara-
kat (PSM), Lintas Sektor, dan Swasta dalam mewujudkan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Mewujudkan 
lingkungan kerja yang kondusif dengan mengedepankan 
pelayanan yang Ramah, Kreatif, dan Inovatif didukung 
oleh kesejahteraan staf yang memadai.

 Keberhasilan itu juga karena Puskesmas Sukabumi 
melahirkan sembilan inovasi. Pertama inovasi Prima on 
air atau Memorandum of Undersranding (MoU) untuk 
sosialisasi program puskesmas dan menampung 
aspirasi. Serta menjawab keluhan masyarakat dengan 
radio. Kedua, tentang Scrining pra nikah. Program ini 
membangun kerjasama antara puskesmas dengan Kepala 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole. Kemudian 
Inovasi MCU-Catin atau skrining pra nikah Puskesmas 
Sukabumi diadopsi oleh Komisi Penanggulangan AIDS 
(KPA) Kota Sukabumi dan Komisi Penanggulangan AIDS 
Nasional (KPAN).

 Selanjutnya, Mitra Himpunan Paud Indonesia 
(HIMPAUDI), MoU Puskesmas HIMPAUDI Kecamatan 
Cikole dengan tujuan menjaring batita dan balita yang 
tidak hadir di posyandu. “Ada Mitra Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM). MoU puskesmas dengan Kelura-
han perihal Pembinaan Program Kelurahan sehat. Baik 
dikelurahn Kebonjati, Subangjaya, dan Cisarua,” ujarnya.

 Inovasi ke lima Pos Pembinaan Terpadu Penyakit 
Tidak Menular (Ponsbindu PTM) Tatanan sekolah. MoU 
dengan sekolah setingkat SMA. Dalam hal tersebut 
membentuk posbindu PTM di (SMAN 3 Kota Sukabumi). 

Skrining kesehatan guru-guru setahun dua kali. Ke enam 
sentra keprawatan. MoU dengan Stikes Kota Sukabumi. 
Difasilitasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi 
membentuk sentra keperawatan.

 Ketujuh, Ikatan Kader Posyandu (IKP) Subangjaya-
Cisarua-Kebonjati (SUCIATI BINANGKIT). “Ke delapan, 
Sistem Informasi Kesehatan Siswa Online (SIMKESWA), 
aplilasi informasi kesehatan siswa dalam jaringan. Yang 
bisa diakses oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
(P&K), Dinkes dan stake holder UKS yang terkait. Yang 
terakhir atrian pasien Electronical Visual Audio (EVA), 
baik dalam pengambilan nomor antrean pendafataran 
pasien,” terangnya.

 Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 
Sukabumi, Dr  Ritanneny mengucapkan rasa syukur dan 
bahagia atas keberhasilan dan prestasi yang telah diraih 
Puskesmas Sukabumi. Keberhsilan tersebut menurutnya 
adalah peran serta dari seluruh elemen baik pemerintah, 

swasta maupun masyarakat.
 “Dengan segala keterbatasan fi sik bangunan puskes-

mas, namun dengan inovasi yang luar biasa Puskesmas 
Sukabumi mampu meraih juara Kinerja Puskesmas 
terbaik kedua tingkat Nasional. Ini kebanggan menurut 
saya,” jelasnya.(cr11/t)

Biodata
Nama Lengkap   : drg. Suhendro Rusli
Tmpt/Tgl Lahir    : Sukabumi, 30 Desember 1961
Jenis Kelamin      : Pria
Pekerjaan      : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan      : Kepala Puskesmas Sukabumi
Alamat      : Jalan Nyomplong no 38 Kelurahan 
            Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, 
        Kota Sukabumi

Pendidikan
1. SD Persatuan Sukabumi Tahun 1974
2. SLTP Kristen Sukabumi Tahun 1977
3. SLTA Mardi Yuana Sukabumi Tahun 1981
4. Universitas Trisakti Jurusan Kedokteran Gigi Tahun 1986

Pendidikan Informal

1. Pelatihan Manajemen Puskesmas
2. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan 
    Barang/Jasa

Riwayat Pekerjaan

1. CPNS Tahun 1989 
2. PNS Pangkat Penata Muda Tahun 1992
3. PNS Pangkat Penata Muda Tk I Tahun 1993
4. PNS Pangkat Penata Tahun 1998
5. PNS Pangkat Penata Tk I Tahun 2002
6. PNS Pangkat Pembina Tahun 2005
7. PNS Pangkat Pembina I Tahun 2008

Pengalaman Jabatan

1. Kepala UPT Puskesmas Tipar Tahun 1998 - 2000
2. Kepala UPT Puskesmas Sukabumi Tahun 2000 
    sampai sekarang

Tanda Jasa

1. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun pada Tahun 
    2003
2. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun pada Tahun 
    2012

Kepala Puskesmas 
Sukabumi Drg. Suhendro 
Rusli beserta Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Sukabumi 
Dr.Ritanenny menerima 
penganugerahan pemenang 
juara 2 LSS Tingkat Nasional 
dari Kementrian Kesehatan 
Republik Indonesia (RI).

Kepala Puskesmas Sukabumi, Drg. Suhendro Rusli, dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 
Sukabumi, foto bersama usai menerima penghargaan terbaik kedua kinerja puskesmas Nasional 

beberapa waktu lalu

Kepala Puskesmas 
Sukabumi Drg. 

Suhendro Rusli 
menerima penghargaan 

pemenang juara 
pertama Fasilitas 

Kesehatan Tingkat 
Pertama  (FKTP) 2017 

dari Gubenur Jawa 
Barat Ahmad Heryawan

 Selanjutnya di bulan Juni 
ada dua kebakaran, dua 
gempa bumi,dua cuaca 
ekstream. Bulan Juli, ada tiga 
kebakaran, Agustus empat 
kebakaran. Berikutnya bu-
lan September tercatat satu 
kebakaran, tiga kejadian 
tanah longsor, dua bencana 
gempa bumi dan satu cuaca 
eksream. Pada bulan Okto-
ber terdapat dua kebakaran, 
satu banjir, satu tanah long-
sor, satu bencana gempa 
bumi, enam cuaca eksream. 
Sementara pada Nopember 
ini, ada dua kasus cuaca 
ekstream, dua longsor dan 
dua kebakaran.

 Kepala Seksi Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan, BPBD 
Kota Sukabumi Zulkarnain 

Barhami mengatakan dari 
ratusan kasus itu yang pal-
ing mendominasi adalah 
tanah longsor. Rinciannya 
secara keseluruhan bencana 
tanah longsor mencapai 41 
kejadian. “Sisanya adalah 
bencana cuaca ekstrem se-
banyak 28 kasus, kebakaran 
sebanyak 21 kasus, gempa 
bumi sebanyak 18 kasus. 
Selain itu bencana banjir 
bandang sebanyak 17 kasus 
dan angin topan seban-
yak empat kasus,” ungkap 

Zulkarnain Barhami kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(28/11).

 Menurutnya kasus ben-
cana alam tersebar di tu-
juh kecamatan. Di mana 
kejadian bencana terban-
yak terdapat di Kecamatan 
Cikole yakni 35 kali peristiwa 
bencana. Di wilayah terse-
but terjadi 14 kali longsor, 
sebelas kasus kebakaran, 
lima kasus banjir, empat ka-
sus cuaca ekstrem dan satu 
kasus angin topan.

 “ U n t u k  re k a p i t u l a s i 
kerugian yang diperoleh 
oleh BPBD kota Sukabumi 
pada bulan januari hing-
ga November mencapai 
2.134,150.000. korban akibat 
bencana 72 anak,478 orang 
dewasa,24 manula,” jelas-
nya. (cr11/d) 
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 Secara keseluruhan total 
anggaran DBHCHT untuk 
enam satuan kerja perang-
kat daerah (SKPD) ini men-
capai Rp Rp4.175.194.000. 
Apriliana mengatakan se-
jauh ini progres kegiatan 
DBHCHT sudah berjalan 

dengan baik di enam in-
tansi tersebut, hal itu ter-
bukti dengan ditambahnya 
anggaran tersebut setiap 
tahunya rata-rata sekitar 
7%. “Dana bagi hasil dari 
sektor ini hampir setiap ta-
hunnya selalu mengalami 
kenaikan,” ungkapnya. 

 Rencanannya untuk tahun 

2018 mendatang akan ada 
penambahan satu instansi 
lagi yang akan menjalank-
an DBHCHT, yaitu Dinas 
Tenaga Kerja (Disnaker). 
Namun pengalokasian dana 
untuk penambahan satu 
intansi tersebut akan ber-
sumber dari APBD murni 
2018. (cr11/d).

indikator yang diperlomba-
kan yakni kawasan pemuki-
man sarana dan prasarana 
umum sehat, kawasan sarana 
lalu lintas tertib dan pelay-
anan transportasi, kawasan 
pariwisata sehat, kawasan 
industri dan perkantoran se-
hat, kawasan pertambangan 
sehat, kawasan hutan sehat, 
ketahanan pangan dan gizi, 
kehidupan masyarakat sehat 
yang mandiri, dan kehidupan 
sosial yang sehat.

 Walikota Sukabumi M. Mu-
raz menyebutkan penghar-
gaan kali ini merupakan kali 
ketiga yang diterima oleh Kota 
Sukabumi. Dua penghargaan 
sebelumnya diraih pada ta-
hun 2013 dan tahun 2015. 
“Untuk dapat meraih predikat 
Kota Sehat tahun ini kami 
mengajukan tujuh tatanan, 
sebelumnya hanya enam 
tatanan. Idealnya tatanan 
yang harus tercapai adalah 

delapan,” ungkap Muraz.
 Adapun keenam tatanan 

atau indikator yang dipenuhi 
tahun 2013 dan 2015 terdiri 
dari tercapainya wajib belajar 
9 tahun,angkat melek huruf 
yang naik, pendapatan perka-
pita domestik yang meningkat, 
angka kematian bayi per-1.000 
kelahiran hidup menurun, 

angka kematian balita per-
1000 kelahiran hidup yang 
menurun, dan angka kematian 
ibu melahirkan per-100.000 
kelahiran turun.

 Tatanan tersebut untuk ta-
hun ini ditambah dengan ta-
tanan RTRW (Rencana Tata 
Ruang Wilayah). Sedangkan 
tatanan Kedelapan adalah 

adanya program dana sehat 
dan jaminan sosial nasional 
bagi masyarakat miskin. “Den-
gan sudah adanya RTRW 
pada penilaian Kota Sehat Ta-
hun 2017 ini, Kota Sukabumi 
mengajukan 7 tatanan serta 
diharapkan dapat memper-
tahankan predikat Kota Sehat 
Level III,” paparnya. (cr11/d)
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 Dalam kegiatan reses pada 
akhir tahun 2017 ini, politisi 
PDIP tersebut memanfaat-
kannya untuk menyosialisasi-
kan soal program Komunikasi 
,informasi dan edukasi (KIE) 
bidang kesehatan terutama 
berkaitan dengan keluarga 
berencana (KB). 

 “Program KIE ini memiliki 

tujuan untuk meningkat-
kan pengetahuan, sikap 
dan praktek KB serta mem-
berikan informasi yang sej-
elas- jelasnya tentang aspek 
medis kontrasepsi,” kata 
mantan Ketua Komisi IX 
DPR RI priode lalu ini.

 Unang , salah seorang tokoh 
masyarakat Sukabumi men-
gaku program sosialisasi KIE 
yang diusung dalam agenda 

reses Ribka Tjiptaning ini, 
dirasakan sangat berdampak 
pada peningkatan pengeta-
huan warga akan dunia kes-
ehatan, utamanya dalam hal 
membentuk keluarga yang 
sehat.  “Melalui kegiatan itu 
warga diajak untuk berkata 
tidak pada pernikahan dini, 
katakan tidak pada seks di-
luar nikah serta katakan tidak 
pada narkoba,” ulasnya. (ton)

129 Bencana Terjang Sukabumi

DOK/RADARSUKABUMI

Agar lebih optimal dalam menanggulangi bencana, BPBD Kota Sukabumi mendapatkan bantuan pakaian anti panas 
dari Anggota DPR RI Deasy Ratnasari

Enam SKPD Didead-Line

Muraz Raih Swasti Saba Wistara

sambungan dari Hal 9

Warga Harus Berkepribadian Budaya

merupakan dinamika dalam 
menegakan demokerasi di 
internal organisasinya, terle-
bih lagi rapat tersebut mem-
bahas agenda yang sangat 
penting bagi KNPI.

 Diakuinya selama rapat 
berlangsung sejumlah pe-
serta rapimda menghendaki 
adanya pengunduran agenda 
rapat pembahasan musda. 
Namun karena secara may-
oritas lebih banyak peser-
ta yang bersepakat untuk 
tetap melanjutkan rapimda, 
akhirnya ditetapkan jadual 
pelaksanaan musda pada 11 
Desember 2017 mendatang.  
“Rapimda kali ini khsuus 
untuk membahas penetapan 
pelaksanaan Musda. Meski 

sempat diwarnai beberapa 
pendapat yang berbeda, na-
mun rapat ini menyepakati 
bahwa Musda akan digelar 
pada 11 Desember menda-
tang,” paparnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (28/11).

 Menurutnya, saat ini ia 
maupun jajaran panitia 
tengah merumuskan lang-
kah tepat agar pelaksanaan 
musda nanti dapat berjalan 
lancar dan kondusif. Untuk 
mencapai hal itu, paling tidak 
harus diawali dengan kesepa-
katan bersama tentang jadual 
pelaksanaannya.

 “Kami menghargai bebera-
pa rekan yang memutuskan 
untuk walk out dalam rapat 
ini. Namun forum ini telah 

menghasilkan kesepakatan 
bersama, sehingga diharap-
kan mereka dapat memahami 
dan menghargai keputusan 
rapimda,” ujarnya.

Dengan berakhirnya pelak-
sanaan Rapimda, kepengu-
rusan KNPI periode saat ini 
bisa mengawal agar jalannya 
musda dalam waktu dekat 
ini dapat berjalan kondusif 
dan tidak ada halangan apa-
pun. “Pada akhirnya seluruh 
elemen KNPI akan bersatu 
padu saling mendukung un-
tuk kesuksesan acara mus-
da agar bisa menghasilkan 
kepengurusan organisasi 
yang jauh lebih baik lagi,” 
ujar Han, aktifi s salah satu 
OKP. (sbh/t) 

Alot, Penetapan 
Jadwal Musda KNPI

FOTO: IST

Sebanyak 104 perwakilan kepala daerah se Indonesia mendapatkan foto bersama usai menerima sertifikat penghargaan 
Kota Sehat.

Rekapitulasi Bencana Alam 
Kota Sukabumi

1. Tanah Longsor (TL) : 41 kasus

2. Cuaca Ekstream (CE) : 28 kasus.

3. Kebakaran(K)  : 21 kasus.

4. Gempa Bumi(GB) : 18 kasus. 

5. Banjir(B)  : 17 kasus.

6. Angin Topan(AT) : 4 kasus

Sumber : BPBD Kota Sukabumi

Jalan A Yani Perlu Ditata
CIKOLE  - Menjelang 

berakhirnya masa bhakti 
Walikota Sukabumi Moha-
mad Muraz dan wakilnya 
Achmad Fahmi, masih ada 
satu pekerjaan yang belum 
terselesaikan. Ironisnya sisa 
pekerjaan itu hingga kini 
masih dinanti oleh sebagian 
besar warga, tak lain adalah 
penataan pusat perkotaan.

 Hingga kini warga masih 
terus mengeluhkan soal 
tidak tersedianya lagi fasili-
tas bagi para pejalan kaki di 
pusat pertokoan yang ada di 
Jalan Ahmad Yani. Hampir 
seluruh trotoar di kawasan 
tersebut nyaris habis digu-
nakan oleh para pedagang 
kaki lima. Akibat hal terse-
but, tidak jarang arus lalu 
lintas di sepanjang jalur itu 
kerap dilanda kemacetan.

 Hal itu lebih disebabkan 

banyaknya warga yang ter-
paksa berjalan kaki diatas 
jalan raya. Pasalnya trotoar 
yang ada di tepian jalan 
tidak bisa digunakan lagi 
karena dimanfaatkan oleh 
para pedagang. 

 Salah seorang pejalan 
kaki, Daryana mengaku 

perlu adanya tindakan tegas 
dari pemerintah daerah soal 
penataan perwajahan kota, 
terutama yang berada di 
daerah perbelanjaan di Ja-
lan Ahmad Yani. “Inginnya 
sih tersedia lintasan bebas 
tanpa hambatan bagi para 
pejalan kaki. Saya harap 

Pak Walikota bisa menata 
ulang wilayah di kawasan 
pertokoan,” ujarnya.

 Sementara itu Pemer-
hati sosial yang juga dosen 
ilmu komunikasi di STISIP 
Widyapuri Sukabumi, M 
Akasah mengungkapkan 
menjamurnya para peda-
gang kaki lima di sepanjang 
tepian jalan, lebih dikare-
nakan faktor tidak adanya 
ruang yang disediakan 
pemerintah daerah bagi 
para pedagang.

 “Tidak menutup ke-
mungkinan, banyaknya 
PKL di setiap pinggiran ja-
lan ini buntut dari tidak ad-
anya Pasar Pelita. Padahal 
selama ini para pedagang 
banyak terfokus berjualan 
di sekitar pusat perbelan-
jaan tradisional tersebut,” 
jelasnya. (cr11/d)

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

SEMBRAUT: Pejalan kaki, PKL dan pengendara di Jalan Ahmad Yani 
Kota Sukabumi, berbaur membuat keadaan jalan tidak kondusif, belum 
lama ini.

FOTO:SUBHAN/RADARSUKABUMI

DINAMIKA: Suasana Rapimda KNPI membahas penetapan jadwal pelaksanaan Musda. 



 Olimpiade yang sifatnya 
terbuka ini juga diperun-
tukan untuk seluruh ma-
hasiswa di Indonesia dan 
tidak dipungut biaya. Ter-

catat sebanyak 752 peserta 
dari 114 Perguruan Tinggi 
di Indonesia mengikuti 
seminar dan berbagai lom-
ba yang diadakan.

 Diketahui, selama tiga 
hari, kegiatan yang dise-
lenggarakan adalah Semi-
nar Auditing, Focus Group 
Discussion (FGD) ten-

tang kurikulum audit sek-
tor publik, lomba cerdas 
cermat, lomba debat au-
diting, lomba praktikum 
a u d i t i n g ,  l o m b a  k a r y a 
tulis terkait auditing, serta 
lomba kar ya publikasi . 
Pengumuman pemenang 
dan pemberian hadiah 
akan diumumkan pada 30 
November 2017.

 Dijelaskan Bahrullah, 
selain kegiatan lomba, 
seminar, dan diskusi, BPK 
Audination didukung oleh 
pameran foto, galeri pen-
getahuan, bazar,  music 
corner oleh pemusik jala-
nan, dan penayangan film 
“Sang Penjaga” produksi 
BPK. “Harapannya selu-
ruh rangkaian kegiatan 
Olimpiade Audit diharap-
kan dapat menjadi nilai 
tambah bagi mahasiswa 
calon-calon auditor se-
belum mereka terjun ke 
dunia kerja,” pungkasnya. 
(dms/JPC)
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SMP Plus Nurul Huda Gelar LDKS

Mulyawan Ukir Prestasi 
Tingkat Nasional

FOTO: IST

MEMBANGGAKAN: Guru madrasah bidang pengawas Kemenag 
Kabupaten Sukabumi berprestasi Muyawan S Nugraha.

SUKABUMI -- Pengawas 
Madrasah Aliyah, Kemen-
trian Agama (Kemenag) 
Kabupaten Sukabumi, Mu-
lyawan S Nugraha berhasil 
menyandang juara harapan 
2 Guru Berprestasi tingkat 
nasional yang diselengga-
rakan Kementrian Pendidi-
kan dan Kebudayaan (Ke-
mendikbud) Republik In-
donesia (RI) di Tangerang 

Selatan (Tangsel), belum 
lama ini. 

Dari informasi yang di-
peroleh, Radar Sukabumi, 
Mulyawan terpilih sebagai 
guru berprestasi setelah 
m e l a l u i  p ro s e s  s e l e k s i 
panjang, seperti mengi-
kuti tes tertulis, wawan-
cara, penilaian portofolio, 
penilaian praktek dan pre-
sentasi.  “Alhamdulillah 

saya bisa mewakili Provinsi 
Jawa Barat maju ke tingkat 
nasional. Meski capaian 
di nasional hanya meraih 
juara harapan 2, “ kata 
Pengawas Madrasah Aliyah 
Kemenag Kabupaten Suka-
bumi, Mulyawan S Nugraha 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (28/11).

Kendati demikian, Mulya-
wan mengaku puas karena 

sudah berusaha semaksimal 
mungkin dalam proses per-
aihan juara tersebut. Raihan 
terbaiknya ini akan dijadi-
kannya sebagai pemacu dan 
pemicu semangatnya dalam 
berkarya. 

“Saya akan terus berupaya 
memperbaiki yang kurang 
dan meningkatkan yang 
sudah baik,” paparnya.

Ia berharap ke depan ban-

yak guru di Kabupaten Suka-
bumi yang mendapatkan 
prestasi, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas pen-
didikan di setiap sekolah. 
“Guru harus bisa berinovasi 
dalam melakukan tugas po-
koknya, membuat pembe-
lajaran apilikatif yang dapat 
memudahkan para pelajar 
dalam memahami pelajar ,” 
pungkasnya. (cr16/t)

SUKABUMI -- Guna menanamkan 
jiwa kepeminpinan kepada para 
pelajar, SMP Plus Nurul Huda Kam-
pung Pondokleungsir Desa Cisande 
Kecamatan Cicantayan Kabupaten 
Sukabumi, mengadakan Latihan 
Dasar Kepemimpinan Siswa

 (LDKS) di Gedung Widaria Ken-
cana (GWK) Kota Sukabumi, belum 
lama ini. Selain itu, kegiatan LDKS 
ini pun merupakan ajang pema-
haman tentang dasar organisasi 
sekolah. Misalnya, Organisasi Siswa 
Intra Sekolah (OSIS) dan kepramu-
kaan. 

“Sebanyak 76 pelajar mengikuti 

kegiatan LDKS ini. Tujuan-
nya untuk mempersiap-
kan peserta didik dalam 
membentuk pribadi yang 
berkarakter dan memiliki 
jiwa kepemimpinan,” kata 
Pembimbing LDKS SMP 
Plus Nurul Huda, Agung 
Ramadhan Hidayat  kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(28/11).

  Dijelaskan dia, pela-
tihan tersebut memiliki 
peranan penting dalam 
membangun karakter pe-
lajar  menjadi  pemimpi 

di masa depan, sehingga 
dapat memberikan kon-
tribusi terbaik untuk ke-
luarga dan masyarakat. 
“ L D K S  m e r u p a k a n  t a -
hap yang wajib  di ikuti 
sebelum menjadi anggota 
OSIS,” paparnya.

 Berbagai tantangan yang 
dihadapi setiap pelajar ten-
tunya memiliki sifat mem-
bangun karakter yang posi-
tif. Dalam melaksanakan 
tugas kepengurusan, diper-
lukan adanya pembinaan 
atau latihan dasar untuk 

para pengurus OSIS agar 
bisa memahami tugas po-
kok dan tanggung jawab 
yang diembannya. “Berb-
agai materi yang diajarkan 
mencakup kemampuan 
siswa dalam kecakapan 
mental, mampu berbicara 
di depan orang banyak, 
mengeluarkan pendapat, 
hingga pemikiran men-
genai seorang pemimpin 
yang bijaksana,” terangnya.

Sementara, pembinaan 
dirancang sedemikian rupa 
oleh pembina OSIS ses-

uai dengan tujuan yang 
diharapkan. Ia berharap, 
melalui  LDKS tersebut 
diharapkan para pelajar 
mampu menjadi pemimpin 
yang tangguh serta terus 
mengembangkan inova-
si dan kreativitas untuk 
menggapai cita-cita mer-
eka di  masa yang akan 
datang. 

“Kami harap, para pelajar 
dapat menerapkan semua 
pengetahuan dan ilmu yang 
sudah diperoleh dalam 
LDKS,” harapnya. (cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

LDKS: Puluhan peserta didik saat mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa di Gedung Widaria Kencana (GWK) Kota Sukabumi, belum lama ini.

BPK Gelar Olimpiade Audit
JA K A RTA--  Untuk kal i  per ta-

manya Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) menggelar Olimpiade 
Audit Untuk Negeri. Kegiatan yang 
berlangsung pada 27 hingga 30 No-
vember 2017 itu diselenggarakan di 
Pusdiklat BPK, Jakarta.  

 Tujuanya adalah memberi edu-
kasi  dan sosial isasi  i lmu audit 
pemerintahan dan profesi auditor 
dalam bentuk kegiatan Olimpiade 
Audit untuk kalangan mahasiwa. 

“Itulah sebabnya BPK merasa 
p e r l u  u n t u k  m e m b u a t  s e b u a h 
ajang yang dapat  menciptakan 
harmonisasi di antara keduanya. 
Melalui  BPK Audinat ion,  kami 
yakin akan terjadi interaksi lebih 
lanjut antara BPK, auditor BPK, 
d e n g a n  d u n i a  k a m p u s ,”  j e l a s 
Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar 
dalam keterangan tertulisnya, ke-
marin (28/11).

 Ba h r u l l a h  m e nu t u rk a n ,  BP K 
Audination merupakan rangkaian 
perlombaan dan kegiatan terkait 
p e m e r i k s aa n  ( au d i t i n g )  a nt a r-
perguruan tinggi baik negeri dan 
swasta di seluruh Indonesia. 

SEREMONIAL: (kiri-kanan) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Wakil Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar dan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna memukul bedug saat 
membuka Olimpiade Audit Untuk Negeri di Jakarta.

Muhadjir Sebut Kemendikbud Bisa Bubar
BOGOR - Tuntutan ratusan ribu 

guru honorer menjadi CPNS bakal 
terganjal.  Pasalnya, pemerintah 
tidak memiliki kecukupan dana 
untuk mengangkat guru honorer 
seluruhnya.

Menurut Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Muhad-
jir Effendy, jumlah guru honorer di 
Indonesia ada 736 ribu orang.

 U n t u k  m e n g a n g k a t  m e r e k a , 
n e g a r a  h a r u s  b u t u h  a n g g a r a n 
sekira Rp 40 triliun. Sedangkan 
anggaran Kemendikbud hanya Rp 
37 triliun. “Kalau angkat seluruh 

guru honorer bisa bubar 
Kemendikbud,” kata Mu-
hadjir di depan para kep-
sek se Kabupaten Bogor, 
Selasa (28/11).

 D i a  m e n a m b a h k a n , 
pemerintah punya ren-
cana mengangkat  gur u 
h o n o r e r  m e n j a d i  P N S 
dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja 
(P3K). Dia berharap ren-
cana tersebut bisa tereal-
isasi tahun depan. “Dari 
736  r ibu gur u honorer 

tidak sampai 30 persen 
yang memenuhi syarat. 
Nah yang sekira 30 persen 
itulah yang kami ajukan ke 
MenPAN-RB,” terangnya.

 Dia menambahkan, ra-
tusan triliun uang negara 
habis untuk membayar 
gaj i  p e gawa i  t e r ma s u k 
guru. Itu sebabnya, nega-
ra tidak bisa mengangkat 
s e l u r u h  g u r u  h o n o r e r 
menjadi PNS karena be-
ban negara makin berat. 
(esy/jpnn) Muhadjir Effendy, Mendikbud

1,6 Juta Guru 
Belum Sertifi kasi 

JAKARTA -- Sebanyak 1.625.141 guru dari total 
3.017.296 guru di Indonesia per Juni 2017, belum 
bersertifi kasi. Hal itu menunjukkan penuntasan 
sertifi kasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
guru di Indonesia masih belum signifi kan.

 Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) 
Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Ha-
mid Muhammad mengungkapkan, total guru 
yang sudah melakukan sertifikasi sebanyak 
1.392.155 guru. Adapun yang belum sertifi kasi ter-
diri atas 308.888 guru pegawai negeri sipil (PNS), 
sebanyak 596.888 guru tetap yayasan (GTY), dan 
guru tidak tetap (GTT) sebanyak 719.354 guru. 
“Kalau GTT ini, memang tidak memenuhi syarat 
jadi belum disertifi kasi,” jelas Hamid, kemarin 
(28/11).

 Hamid menjelaskan, sertifi kasi guru melalui 
PPG tersebut memang ditujukan untuk guru 
yang berstatus PNS atau GTY. Sehingga, jika 
tanpa Surat keterangan (SK) GTY, guru akan sulit 
mengikuti proses sertifi kasi karena status gurunya 
tidak jelas. “Kemudian, masih banyak guru yang 
belum berkualifikasi pendidikan Sarjana (S1) 
atau diploma empat (D-IV) dan ada juga yang 
memasuki usia pensiun, jadi tidak memenuhi 
syarat sertifi kasi,” kata Hamid menambahkan.

 Hamid menerangkan, tujuan sertifi kasi guru 
dalam mendapatkan Tunjangan Profesi Guru 
(TPG), bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan dan kesejahteraan guru. Sehingga 
para guru pun akan bisa meningkatkan kualitas 
dirinya sebagai guru.

 Selain itu, Hamid mengatakan, pembiayaan 
guru di sekolah negeri dan swasta agak berbeda. 
Pembiayaan bagi guru yang diangkat di satuan 
pendidikan yang diselenggarakan pemerintah 
seperti PNS atau pegawai kontrak pemerintah 
(PPPK), nantinya dibiayai sesuai dengan per-
aturan perundangan-undangan.

 Sedangkan, pembiayaan guru diangkat di ling-
kungan sekolah swasta, diberi gaji berdasarkan 
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 
“Hal itu menjadi upaya kami, dalam menjamin ke-
sejahteraan guru-guru,” ungkap Hamid. (rpbk/net)

FSGI Desak Gubernur 
Bayar Gaji Guru Honorer 

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia 
(FSGI) mendesak seluruh gubernur untuk 
membayar gaji guru honorer SMA/SMK. 
Sejak pelimpahan SMA/SMK ke provinsi, 
banyak guru honorer yang tidak menerima 
gaji selama berbulan-bulan. “Kami mendesak 
gubernur seluruh Indonesia untuk segera 
membayar gaji guru honorer daerah yang 
tertunda agar para guru memperoleh hak-
haknya,” kata Sekjen FSGI Heru Purnomo, 
belum lama ini.

 FSGI juga mendesak para gubernur untuk 
segera membuat SK pengangkatan kepala 
sekolah SMAN/SMKN. FSGI juga mendesak 
pemerintah membiayai pendidikan seperti 
yang tertuang dalam UUD 1945.

 FSGI juga mendukung usulan Kement-
erian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen-
dikbud) untuk mengangkat 250 ribu guru 
dengan sistem pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja (P3K). Mereka mendorong 
KemenPAN-RB untuk segera menyetujui 
usulan tersebut. (esy/jpnn)
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Jabar Belum Tandatangani NPHD

DeMul: Munaslub Tak Bisa 
Ditunda-tunda lagi

BANDUNG--  Ketua DPD Gol-
kar Jawa Barat Dedi Mulyadi 
menegaskan pergantian Ketua 
Umum Partai Golkar merupakan 
sebuah kemestian yang harus 
segera dilaksanakan dan tidak 
bisa ditunda-tunda lagi. Untuk 

itu, Dedi mengklaim mayoritas 
DPD 1 Partai Golkar sesegera 
mungkin mengusulkan terse-
lenggaranya Munaslub. “Minggu 
depan kita ajukan. Munaslub di 
awal Desember,” ujar Dedi Muly-
adi di Talkshow salah satu stasiun 

televisi, Senin (27/11).
  Kata Dedi, usuluan Mu-

naslub tersebut diajukan tanpa 
perlu menunggu proses prap-
eradilan Setya Novanto. “Tak 
ada kaitannya dengan prapera-
dilan,” ujarnya.

Sekalipun Novanto memin-
ta jajaran Pengurus Golkar 
menunggu proses praperadi-
lan yang ditempuhnya. Dedi 
menegaskan Munaslub tak 
bisa ditawar-tawar. Pasalnya 
Munasub merupakan kebu-

tuhan dimana Golkar harus 
menjawab bahwa rakyat hari 
ini menginginkan perubahan 
di Partai Golkar. “Semua orang 
memiliki pemahaman yang 
sama. Partai ini harus selamat,” 
imbuhnya. (jar)

FOTO: IST 

MENJELASKAN: Mendagri Tjahjo Kumolo pada saat memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media.

JAKARTA - Mendagri Tjahjo 
Kumolo mengatakan, seluruh 
daerah yang akan menggelar 
Pilkada 2018 telah menan-
datangani naskah perjanjian 
hibah daerah (NPHD) sebagai 
dasar pencairan anggaran bagi 
penyelenggaraan pilkada yang 
dikelola oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU). Meliputi 17 
provinsi yang akan menggelar 
pemilihan gubernur dan 154 
daerah yang akan menggelar 

pemilihan bupati/wali kota. 
“Penandatanganan NPHD 
dengan Bawaslu untuk angga-
ran pengawasan juga sudah di-
lakukan di 17 provinsi dan 133 
kabupaten/kota,” ujar Tjahjo 
pada peluncuran Indeks Ker-
awanan Pemilu (IKP) Pemili-
han Kepala Daerah (Pilkada) 
2018 yang digelar Bawaslu di 
Hotel Grand Sahid, Jakarta, 
Selasa (28/11).

  Mantan Sekjen DPP PDI Per-

juangan ini mengakui, untuk 
biaya pengamanan baru dua 
provinsi yang menandatan-
gani NPHD dengan pihak ke-
polisian. Masing-masing Jawa 
Timur dan Papua. Sementara 
untuk tingkat kabupaten/kota 
baru 12 daerah yang menan-
datanganinya. “Penyebab Ket-
erlambatan penandatangan 
NPHD antara lain, Panwas 
Kabupaten/Kota belum semua 
terbentuk. Kemudian besaran 

dana hibah belum disepakati, 
serta Pemda belum melakukan 
pembahasan usulan peny-
elenggara,” ucapnya.

 Penyebab lain kata Tjahjo, 
juga dikarenakan kepala dae-
rah tidak berada di tempat. 
Kemudian belum terpenuhinya 
dukungan koordinasi pemeli-
haraan keamanan dan ketert-
iban pilkada, dukungan teknis 
kelancaran Pilkada dan dukun-
gan peningkatan partisipasi 

pemilih. Dalam kesempatan 
kali ini Tjahjo kembali meng-
ingatkan, pilkada akan sukses 
jika partisipasi masyarakat 
meningkat dan tidak ada politik 
uang  “Dalam pilkada penting 
mengutamakan kampanye adu 
program, gagasan, ide untuk 
kesejahteraan rakyat memper-
cepat pemerataan pembangu-
nan dan menghindari ujaran 
kebencian, fi tnah dan SARA,” 
pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)

Kawal Pilkada, 
Kapolda dan Media 
Jalin Sinergitas 

BANDUNG-- Kepala Polisi Daerah (Ka-
polda) Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto 
mengajak kepada seluruh pimpinan instansi 
media elektronik, cetak, online di Jawa Barat, 
untuk bersinergi dalam mengawal Pilkada 
Serentak tahun 2018. Hal tersebut disam-
paikan Kapolda Jawa Barat saat menggelar 
silaturahmi Kapolda Jabar dengan Pimpinan 
Redaksi dan Perwakilan Wartawan, di Hotel 
Bali World Jalan Soekarno Hatta Bandung, 
Selasa (28/11).

Ia menegaskan, Pilkada serentak di Jawa 
Barat haruslah aman, damai, dan tentram, 
karena bulan Januari tahun 2018, pendaf-
taran pasangan calon sudah dimulai, dan 
bulan februari pasangan calon tersebut 
sudah disahkan oleh KPU. “Jangan sampai 
masyarakat terpecah, boleh masyarakat mau 
jadi tim sukses, akan tetapi jangan sampai 
menimbulkan perpecahan oleh setiap tim 
sukses dari masing-masing pasangan calon,” 
ujar Irjen Agung Budi dalam sambutannya.

Agung berharap, dalam proses pilkada, 
media mampu menyajikan pemberitaan 
yang berimbang dan memberikan kesejukan 
kepada masyarakat.”Memberitakan dalam 
konteks pilkada harus berimbang, terlebih 
dalam konteks menyejukan rasa persatuan 
dan kesatuan masyarakat jawa barat,” kat-
anya.

Sehingga, semakin banyak media yang 
bagus maka tingkat kecerdasan masyara-
kat akan bisa lebih baik lagi. Maka dengan  
dukungan dan bantuan dari media adalah 
yang paling penting dalam proses pilkada. 
“Dukungan dan bantuan partisipasi media 
dapat berjalan aman, lancar, kondusif, dan 
siapapun yang terpilih kita harus menghor-
mati,” pungkasnya. (bon)

PPP Dorong Uu Minta 
Doa Restu Ulama

BANDUNG-- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) me-
minta Uu Ruzhanul Ulum menemui ulama 
dan pimpinan pondok pesantren se-Jawa 
Barat jelang Pemilu Gubernur Jawa Barat 
2018. Selain untuk bersilaturahmi, Bupati 
Tasikmalaya ini juga diimbau untuk meminta 
doa restu dari pemuka agama tersebut terkait 
kontestasi Pilgub.

Ketua Bidang Pemenangan Jawa Barat 
DPP PPP Dayat Hidayat mengatakan, Uu 
harus mengunjungi satu per satu ulama 
dan pondok pesantren terkait keikutsertaan 
pada Pilgub Jabar mendatang. “Selain un-
tuk silaturahmi dan memohon doa restu, 
hal inipun harus dilakukan sebagai bentuk 
penghormatan kepada guru dan panutan 
bagi masyarakat muslim. Ulama itu ujung 
tombak, bagaimana menjadikan masyarakat 
Jawa Barat yang Islami, religi. Itu adanya di 
para ulama,” kata Dayat kepada wartawan di 
Bandung, Selasa (28/11).

Dayat menilai ulama berperan penting 
dalam mengisi pembangunan ini. Tidak 
hanya menyangkut perbaikan moral dan 
meningkatkan keimanan masyarakat, namun 
ulama juga sangat diperlukan dalam menen-
tukan arah pemerintahan. “Ulama berperan 
penting di dalam memajukan bangsa, arah 
sebuah pemerintahan,” katanya.

Oleh karena itu, jika nanti terpilih, Dayat 
berharap pemerintahan Uu bersama Ridwan 
Kamil senantiasa meminta masukan dan 
saran ulama dalam menentukan kebijakan. 
“Ini merupakan bentuk penghargaan bagi 
ulama,” katanya.

Dayat mengakui, silaturahmi ke ulama dan 
pondok pesantren ini untuk mempertegas 
bahwa Uu merupakan kandidat yang identik 
dengan kalangan tersebut. (nif)

Gerindra: Golkar 
Jauh Lebih Bagus 
Dipimpin Jokowi

JAKARTA-- Wakil Ketua 
Umum Partai Gerindra, Ari-
ef Poyuono justru setuju jika 
Presiden Jokowi menjadi ketua 
umum Golkar, menggantikan 
Setya Novanto. “Wah mantap 
sekali kalau Joko Widodo bisa 
jadi ketum Golkar,” kata Arief 
kepada Kantor Berita Politik 
RMOL melalui pesan WhatsApp, 
Selasa (28/11).

  Ia predikasi elektabilitas Partai 
Golkar terdongkrak dipimpin 
Jokowi. Bahkan partai berlam-
bang beringin itu akan sema-
kin diperhitungkan partai lain. 
“Kalau Joko Widodo jadi ketum 
Golkar untuk Golkar ya jauh 
lebih bagus,” tegasnya.

  Sedangkan bagi Jokowi, 
menurut Arief, tentunya mem-
bawa keuntungan tersendiri. 
Jokowi tidak lagi tersandera oleh 
kepentingan politik PDI Per-
juangan yang memang selama 
ini menjadi parpol pengusung 
utamanya. “Bagi Joko Widodo 
juga jauh lebih bagus artinya 
Joko Widodo tidak lagi terbebani 
atau tersandera oleh PDIP. Dan 
yang paling penting Joko Widodo 

dengan jadi ketum Golkar sudah 
punya tiket pasti untuk nyapres 
di 2019,” demikian Arief. 

  Sementara itu Ketua DPP Gol-
kar  Zainuddin Amali menang-
gapi kabar yang berhembus 
bahwa Jokowi sapaan akrab 
Kepala Negara menjadi salah 
satu kandidat Ketua Umum 
Partai Golkar menggantikan 
Setya Novanto, jika Musyawarah 
Nasional Luar Biasa (Munaslub) 
jadi diselenggarakan. Saat ini, 
dorongan Munaslub semakin 
luas pasca Setnov ditahan KPK 
sebagai tersangka kasus dugaan 
korupsi pengadaan KTP elek-
tronik.

  Wakil Sekretaris Jenderal 
DPP Partai Golkar, Sarmuji 
sebelumnya mengakui bahwa 
tokoh dari luar Golkar bisa 
diusulkan untuk menjabat ke-
tum. Apalagi, selama ini partai 
beringin memiliki kedekatan 
dengan Jokowi yang ditunjuk-
kan lewat dukungan politik 
untuk Pilpres 2019. Zainuddin 
menilai pernyataan rekannya 
Sarmuji itu hanya guyonan 
alias tidak serius. (rus/rmol)

Duet Emil - Danil Dianggap 
Cocok untuk Pilgub Jabar

BANDUNG-- Dinamika 
politik menjelang Pemilukada 
tahun 2018 yang diselengga-
rakan secara serentak di selu-
ruh Indonesia semakin ken-
cang. Termasuk Pemilihan 
Gubernur/Wakil Gubernur 
Jawa Barat serta Bupati/Wakil 
Bupati, dan Wali Kota/Wakil 
Walikota di Jawa Barat.  Salah 
satu pergerakan yang men-
arik adalah mulai munculnya 
figur-figur calon pemimpin 
muda yang diharapkan mampu 
membawa perubahan dalam 
pemerintahan. Jawa Barat seb-
agai daerah penyangga Ibukota 
dengan kepadatan penduduk 
yang cukup tinggi harus mem-
berikan terobosan baru dalam 
penyelenggaraan pemerin-
tahan yang baik. Termasuk 
dalam upaya pembaharuan 
dalam model kepemimpinan 
yang akseptibile. Untuk mewu-
judkan hal tersebut, NUJABA 
Institute, sebuah lembaga NGO 
yang mengamati kebijakan 
publik memberikan gambaran 
untuk Pemimpin Jawa Barat 
ke depan. “Idealnya keterpad-
uan antara figur pemimpin 
Priangan dan Pantura. Kenapa 
demikian? Sosok pemimpin 

dari priangan yang berkarakter 
lembut menjadi pengayom 
yang mampu mendengarkan 
aspirasi dari masyarakat untuk 
membangun Jawa Barat. Se-
dangkan fi gur pemimpin dari 
Pantura, menggambarkan pro-
gresifi tas dalam melaksanakan 
pembangunan. Keterpaduan 
karakter pemimpin inilah yang 
diharapkan akan menjawab 
tantangan pembangunan di 
Jawa Barat kedepannya,” ujar 
Direktur NUJABA Institute, Ah-
mad Baedhowie, Selasa (28/11).

  Dia menilai sosok pemimpin 
dari Priangan ada pada diri 
Wali Kota Bandung yaitu Rid-
wan Kamil (Emil), yang sudah 
mendeklarasikan diri akan 
maju pada Pemilihan Guber-
nur/Wakil Gubernur Jawa Barat 
Tahun 2018. Trackrecord kepe-
mimpinannya dapat dilihat 
dalam pencapaian pembangu-
nan di Kota Bandung yang saat 
ini beliau pimpin. Emil berhasil 
menciptakan membangun 
Kota Bandung menjadi lebih 
tertata.

  Sedang sosok yang pantas un-
tuk mendampinginya dari pan-
tura adalah Daniel Muttaqien 
Syafi uddin yang saat ini men-

jabat Anggota DPR-RI Periode 
2014-2019. Sosok Daniel bukan 
fi gur politisi muda yang instan. 
Karir politiknya dilalui dari level 
kaderisasi di Partai Golkar. Men-
jadi anggota DPRD Provinsi 
Jawa Barat Periode 2009-2014, 
dan sekarang menjadi anggota 
DPR-RI. “Kiprah kedua figur 
dalam politik dan kepemimpi-
nan inilah yang pantas untuk 
disandingkan pada Pemilihan 
Gubernur/Wakil Gubernur 
Jawa Barat pada tahun 2018 
mendatang. Keduanya saling 
melengkapi, Emil memiliki 
kapabilitas dalam memimpin 
birokrasi di pemerintahan, 
sedang Daniel memiliki bekal 
pengalaman politik di legislatif,” 
tutur Ahmad.

  Sebagai Tokoh Muda Pan-
tura, Ahmad Baedhowie me-
nambahkan, keterpaduan 
priangan dan pantura ini jan-
gan dilihat primordial kepent-
ingan politik. “Melainkan arti-
kulasi atas adanya keingingan 
bersama dari masyarakat un-
tuk menyatukan dua karakter 
masyarakat yang ada di Jawa 
Barat, yang dimanifestasikan 
dalam pembangunan di Jawa 
Barat,” tandasnya. (nif)
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Jona Janji Naikan Anggaran OKP 500 Persen

PDIP Siap Ukir Sejarah 

TAARUF: Sejumlah Bakal Calon (balon) yang akan maju di Pilwalkot 2018 mendatang terlihat hadir dalam kegiatan taaruf calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi di Taman Wisata Santa Sea Sukabumi, (28/11) kemarin.

SUKABUMI-- Bakal Calon 
(balon) dari Partai Golkar 
Jona Arizona berjanji akan 
menaikan anggaran pem-
binaan bagi para organisasi 
kepemudaan (OKP) menjadi 
500 persen dari anggaran 
yang diterima oleh OKP 
saat ini. Sebagai pemimpin 
yang berasal dari kalangan 

pemuda tentunya akan lebih 
peduli dan memperhatikan 
pemuda- pemudi Kota Suka-
bumi sudah barang tentu 
keberpihakan kepada OKP 
menjadi salah satu hal yang 
utama. “Kang Jona akan leb-
ih memperhatikan pemuda- 
pemuda lewat OKP nya. 
Dia akan melipatgandakan 

anggaran pembinaan yang 
saat ini Rp1 juta menjadi Rp5 
juta per OKP,” ujar mantan 
Ketua KNPI yang kini men-
jabat Sekretaris DPD Golkar 
Kota Sukabumi, Gundar 
Kolyubi saat penyampaian 
taaruf calon Walikota dan 
Wakil Walikota Sukabumi 
di Taman Wisata Santa Sea 

Sukabumi, kemarin.
  Menurutnya, Ketua DPD 

Golkar Sukabumi itu yang 
merupakan sosok genar-
asi muda tentunya harus 
mendapatkan apresiasi dari 
kalangan pemuda. Sosok 
muda yang memiliki kualitas 
dan kuantitas berani maju un-
tuk membangun Kota Suka-

bumi lebih baik. “Generasi 
muda merupakan tonggak 
pembangunan kepemimpi-
nan. Sudah saatnya yang 
muda yang berkarya,”katanya.

  Dijelaskan Gundar, Jona 
Arizona juga akan mem-
berikan kendaraan opera-
sional untuk DPD KNPI. 
Agar pergerakan anggota 

KNPI dalam melakukan 
tugas dan fungsinya bisa 
terlaksana dengan efektif. “ 
Insyallah kang Jona sudah 
memberikan gambaran un-
tuk alokasi anggaran untuk 
KNPI nantinya,” ujarnya.

 Lebih lanjut Gundar men-
gatakan, bahwa DPD KNPI ini 
sebagai laboratorium kader 

yang harus benar- benar 
mampu menjadi kawah 
candra dimuka sebagai  pe-
mimpin masa depan. Tak 
hanya itu pembangunan 
pemuda dalam berbagai as-
pek juga akan menjadi skala 
prioritas. “Pemuda itu men-
jadi skala prioritas Kang Jona 
nantinya,” pungkasnya. (bal)

SUKABUMI-- DPC Perjuangan 
Kota Sukabumi menegaskan bahwa 
Perhelatan Pilwalkot Sukabumi yang 
bakal digelar tahun 2018 nanti, akan 
menjadikan PDIP untuk bisa mengukir 
sejarah baru dalam pengabdiannya 
kepada masyarakat. Yakni, mengan-
tarkan Calon Walikota Sukabumi yang 
diusungnya itu menjadi orang pertama 
di Kota santri Periode 2018-2023. “Pen-
gabdian sekarang harus mengukir 
sejarah di Pilwalkot. Kita harus men-
jadikan Calon yang diusung oleh kita 
menjadi Walikota kedepan,” terangnya 
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Suka-
bumi, Tatan Kustandi kepada koran ini 
Kemarin (28/11)

 Soalnya, selama dua periode kepe-
mimpin di wilayah Kota Sukabumi 
tidak diraih oleh partai yang ber-
lambang banteng dengan moncong 
putih tersebut dengan jargon par-
tainya ‘wong cilik’ atau oleh partai 
perwakilan orang kecil. Jagoan yang 
diusung oleh PDI Perjuangan di 

Pilwalkot Sukabumi belum 
membuahkan hasil. “10 
tahun, usungan PDI belum 
memenangi Pilwalkot. 10 
tahun itu, harus menjadi 
catatan pengurus hari ini 
(sekarang,red) bisa lebih 
baik lagi,” katanya.

   Dengan visi gotong roy-
ong. Maka dari itu, dirinya 
bakal mengusung pasangan 
calon (Panslon) di Pilwalkot 

nanti yang bisa menjawab 
dan merealisasikan harapan 
dari masyarakat tersebut. 
“Tentunya, yang bisa kerja 
dan sudah teruji. Paling 
penting, bisa menangkap 
pesan dan harapan ma-
syarakat kecil. Karena, se-
jatinya pemimpin itu ada 
ditengah-tengah masyara-
kat,” paparnya.

 U n t u k  m e w u j u d k a n 

perwakilan partai ‘wong 
cilik’ menjadi orang no-
mor satu di kota polisi ini, 
dirinya mengintruksikan 
kepada semua kader di 
internal partai yang dip-
impinnya itu utuk bersatu 
padu memperjuangkan-
nya. Pasalnya, tidak ada 
istilah untuk pejuang partai 
bermain-main dalan ajang 
demokrasi lima tahunan 

sekarang. “Tidak ada lagi 
main-main, kesempatan 
kita ada di Pilwalkot seka-
rang jika masyarakat kecil 
ingin paripurna. Tahun 
depan, lain lagi ceritanya. 
Jadi,  tahun ini menjadi 
tahun perjuangan politik, 
ini wajib diperhatikan,” 
tegasnya. 

 Jika ada yang main-main, 
tentunya hal itu sudah ti-
dak sejalan dengan tujuan 
perjuangan partainya. Akan 
tetapi, dirinya merasa per-
caya diri semua kader di 
internal partainya adalah 
pejuang yang tidak pernah 
leleh untuk merealisasikan 
harapan masyarakat ke-
cil. “Saya percaya, semua 
kader akan solid. Karena, 
mereka sudah merasakan 
bagaimana rasanya kalah di 
Pilwalkot. Jadi, kekalahan 10 
tahun kemarin, jangan teru-
lang dan kita harus menang 
di Pilwalkot sekarang. Terus-
lah bekerja di tengah-tengah 
masyarakat, jangan berhenti 
karena alasan apapun,” ha-
rapnya. (sep/t)

Tatan Kustandi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sukabumi 

DPC: Sepuluh 
Tahun Kita Bersabar, 
Sekarang Saatnya

DPD Gerindra 
‘Turun Gunung’

SUKABUMI-- Untuk mengecek kesiapan 
mesin partai dalam menyambut perhelatan 
Pilkada serentak 2018, DPD Gerindra Jawa Barat 
turun langsung kesetiap DPC Gerindra se-Jawa 
Barat. Terutama melihat perkembangan keseri-
usan bakal calon Walikota atau Wakil Walikota, 
Bupati dan Wakil Bupati dari internal partai 
Gerindra. “Dalam hal ini kesiapan struktur 
partai. Kemudian jugua bisa dipastikan sayap 
satu frekuensi termasuk rekan-rekan di fraksi. 
Terpenting, saya ingin mengikuti progres reprot 
dari para kandidat,” ujar Ketua DPD Gerindra 
Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kemarin.

  Kota Sukabumi ini merupakan kota kes-
ebelas yang dikunjunginya dalam kegiatan 
road show 16 kota dan kabupaten di Jabar. 
Kunjungan itu selain untuk bersilaturahi, juga 
memastikan mesin partai di 16 kota dan kabu-
paten di Jawa Barat yang akan melaksanakan 
pilkad nanti sudah siap. “ Memang rata-rata 
daerah yang saya kunjungi ini kesiapan nya 
sudah betul-betul siap. Makanya saya men-
datangi partai kesetiap daerah tidak perlu 
waktu lama,” ungkanya.

  Termasuk kesiapan Pilwalkot Kota Suka-
bumi, Mulyadi menilai  Dedi R Wijaya layak 
maju pada Pilwalkot Sukabumi 2018 nanti. 
Dedi R Wijaya juga betul-betul sudah sangat 
siap dari berbagai hal. “Persiapannya sangat 
luar biasa. Sebagai ketua DPD, saya menga-
presiasinya,” ujarnya.

   Mulyadi mengakui berdasarkan mekanisme 
hasil  rapimcab (rapat pimpinan cabang) dan 
penjaringan di DPC Gerindra Kota Sukabumi 
sudah mengkerucut kepada Dedi R Wijaya. 
Apalagi saat ini  Dedi merupakan satu-satunya 
bakal calon yang sudah betul-betul siap ber-
tarung. “Ketika mekanisme yang dilakukan 
di daerah sudah berjalan, jadi buat DPD ini 
memudahkan karena kita tidak lagi semacam 
melakukan beauty contest di antara hasil rapim-
cab dan hasil penjaringan,” jelasnya.

  Sementara itu, Mulyadi mengatakan pada 
30 November DPD Partai Gerindra Jawa Barat 
akan melaksanakan rapat pleno untuk mem-
berikan usulan nama-nama kadidat di 16 kota 
dan kabupaten yang akan melaksanakan pilka-
da ke Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo 
Subianto. Bersamaan itu, DPD Partai Gerindra 
juga akan mengirimkan surat kepada seluruh 
kandidat untuk all aout mengikuti pilkada 
serentak nanti. “Diharapkan minggu kedua atau 
paling telat Desember, rekomendasi (dari DPP) 
sudah keluar. Idealnya sudah berpasangan. 
Tapi kalaupun kandidat belum mendapatkan 
pasangan yang nyaman untuk sama-sama 
berjuang, mungkin nanti hanya ada surat tugas 
atau rekomendasi awal supaya kandidat bisa 
deklarasi,” pungkasnya. (bal)

FOTO:IST 

KONSOLIDASI: Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Mulyadi 
pada saat mengunjungi DPC Gerindra Kota Sukabumi. 

SK Paslon Hanafi e Keluar Desember
SUKABUMI-- Sekretaris DPP PDI 

Perjuangan Kota Sukabumi, Tedi Un-
tara mengatakan bahwa Surat Kepu-
tusan (SK) pasangan calon (Paslon) 
untuk pendamping Hanafi e Zain bakal 
dikeluarkan pada awal bulan Desem-
ber mendatang. Menurut Tedi, setelah 
SK paslon itu diturunkan oleh DPP 
kepada internal partainya di wilayah 
Kota Sukabumi, dirinya mengharap-
kan semua pihak dapat menerimanya 
dengan legowo. Pasalnya, intruksi 
dari DPP itu wajib dilaksanakan oleh 
semua kader PDI Perjuangan. “Kepu-
tusannya nanti seperti apa, dari DPP. 
Kita harus menerimanya dan mem-
perjuangkannya. Karena, itu sudah 
keputusan partai dan sudah fi nal,”kata 
Sekretaris DPP PDI Perjuangan Kota 
Sukabumi, Tedi Untara kepada Radar 
Sukabumi, Minggu (27/11)

  Terpisah, Ketua DPC PKB Kota 
Sukabumi, Havidz Sutansyah men-
gungkapkan, dirinya membenarkan 
SK Paslon pendamping Hanafi e bakal 
dikeluarkan oleh partainya beserta 
dengan mitra koalisinya di awal bulan 
desember nanti. “Ia benar. Karena, SK 
yang dikeluarkan oleh kita (PKB,red) 
dan PDI P itu SK Paslon bukan SK 
perorangan. Jadi, partai kita mengelu-
arkan langsung SK Paslon,” terangnya.

 Mengenai dengan Paslon mana 

yang mendapatkan restu 
dari DPPnya, kata Havidz, 
dirinya saat ini belum dapat 
berandai-andai. Pasalnya, 
beberapa calon pendamp-
ing Hanafi e sudah diajukan 
oleh dirinya. “Kita liat saja 

nanti ya. Siapa pendamp-
ing Pa Hanafi e yang direstui 
oleh DPP. Apapun itu kepu-
tusannya, itu keinginan dari 
masyarakat. Karena, peda-
gang DPP itu hasil survei,” 
ujarnya. 

  Sementara itu, Sekre-
taris Daerah (Sekda) Kota 
Sukabumi, Hanafi e Zain me-
nambahkan paska pensiun 
menjadi Sekda dirinya akan 
nanti jadi kader partai, kerja 
politik saja sambil beriba-
dah di masyarakat, (28/11) 
Kemarin.

  Menurut Hanafi e, dirinya 
menantikan masa-sama 
seperti ini. Artinya, 24 jam 
berada ditengah-tengah 
keluarga dan masyarakat. 
Pasalnya, selama menjabat 
sebagai Sekda dirinya tidak 
banyak waktu dilewati ber-
sama masyarakat. Pasalnya, 
banyak pekerjaan yang ha-
rus dilakukan di lingkungan 
kerjanya. “Maklum kan, 
saya sekretaris. Urusan dan 
kepentingan Walikota saya 
layani. Jadi, pas kemasyara-
kat, balik lagi ke kantor. Di 
kantor ke dinas, balik lagi ke 
kelurahan dan balik lagi ke 
kantor, begitulah,” katanya.

 Ma k a  d a r i  i t u ,  k a t a 
Hanafie, dirinya mengaku 
tidak bakalan melewati wak-
tu-waktu yang hilang berada 
ditengah-tengah masyara-

kat, selama dirinya menjabat 
sebagai Sekda didua kepe-
mimpinan Walikota Suka-
bumi. Yakni, saat zaman 
(Alm) Muslih Abdulsyukur 
dan Muhamad Muraz seb-
agai Walikota Sukabumi saat 
ini. “Waktu pensiun ini akan 
saya manfaatkan dengan 
sebaik-baiknya. Karena, pas 
saya jadi sekda, saya bisa 
bercanda gurau hanya den-
gan masyarakat di tempat 
tinggal saya saja,” akunya.

 Maka dari itu, dirinya 
mengharapkan dibukakan 
pintu oleh semua lapisan 
masyarakat saat dirinya akan 
bersilaturahmi nanti. Pas-
alnya, kesempatan untuk 
bertukar pikiran dan me-
nyampaikan aspirasi untuk 
membangun Kota Sukabumi 
kedepan harus terlaksana 
dengan baik. “Membangun 
Kota Sukabumi itu, bukan 
hanya sebatas keinginan 
saya. Tapi, keinginan ma-
syarakat yang dipadukan 
dengan visi dan misi yang 
saya buat. Jadi, mari kita 
buat visi misi dengan bers-
ama-sama,” ujarnya. (sep/t)

FOTO: IST 

BEKERJA: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Hanafi e Zain atau 
HZ yang juga Calon Walikota Sukabumi yang bakal diusung oleh Partai 
PDI Perjuangan dan PKB Kota Sukabumi di Pilwalkot tahun 2018 saat 
mengecek pembangunan jalan di wilayah Kota Sukabumi beberapa 
waktu lalu.
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IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA

CV. ARGO PUTRA, Kontarktor, 
Pertambangan,  Perdagangan 
Umum dan Jual Beli Macam2 
Kayu Bayur  JL.Raya Baros 
Km.4 Sudajaya Kec.Baros SMI 
hp. 0858.7115.3111 (RS s/d 30 
November)

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

FLORIS

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

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. Bhay-
angkara 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 
November)

HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi 
kota Sukabumi (Rs s/d 30 No-
vember) 

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F -3732 -QN  An.Muri 
Mustopa

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 Menjual 
Hardware, Note-book, CCTV, 
Accessories, Printer, tablet, dll 
Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp 
(0266)222685, (0266) 7001977, 
HP 08572320 8455 Sukabumi. 
(Rs s/d 30 November)

RNY COMPUTER  ,  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

Konsumen Bisa Bikin Kopi Sendiri

Pony Ma, Raja Medsos Baru Pengganti Mark Zuckerberg

Berasal dari Sosmed hingga Aplikasi Kecerdasan Buatan
Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg boleh ber-

bangga hati dengan status raja medsos yang dis-
andangnya belakangan ini.

BERKEMBANGNYA Face-
book dengan pengguna 1,9 
miliar, ditambah lagi den-
gan anak perusahaannya 
Instagram, WhatsApp, dan 
Messenger tentu akan men-
gukuhkan namanya sebagai 
raja media sosial.

Tapi itu dulu. Sekarang 
muncul pesaingnya yang be-
rasal dari Tiongkok. Namanya 
Pony Ma. Pria ini disebut 
mengalahkan kekayaan yang 
dimiliki Mark Zuckerberg 
dengan nilai pasar media 
sosial yang dimilikinya.

Pony Ma merupakan adalah 
salah satu orang terkaya di 
daratan Tiongkok. Bahkan 
menurut majalah Forbes, 
paling terkaya dengan kekay-
aan pribadi mencapi USD 42 
miliar atau Rp 567,361 triliun.

Bisnis Pony Ma berasal dari 
sosmed hingga aplikasi ke-
cerdasan buatan. Termasuk 
perusahaan Tencent milik 
Pony Ma telah memiliki sa-
ham di perusahaan medsos 
Snapchat dan pabrikan mobil 
listrik Tesla.

Bahkan berita terbaru 

adalah perusahaan Tencent 
saat ini memiliki nilai pasar 
yang lebih besar dari Face-
book dengan harga USD 512 
miliar. Nama asli Pony Ma 
adalah Ma Huateng. Pony 
sendiri adalah julukan yang 
diambil dari nama keluar-

ganya dalam bahasa China 
berarti kuda. Lelaki ini dike-
nal tidak suka kerumunan 
wartawan dan sangat jarang 
diwawancarai.

Pony Ma memulai karier 
di dunia medsos dari bisnis 
penyeranta (pager) setelah 

lulus dari Universitas Shen-
zen tahun 1993 dengan gelar 
ilmu komputer. Tapi baru 
lima tahun kemudian Pony 
Ma mendirikan perusahaan 
Tencent yang bergerak di 
bidang komunikasi, yang akh-
irnya memboyong Tencent 
menjadi perusahaan global.

Keberhasilan Tencent tidak 
diawali dengan mudah, na-
mun dimulai dengan sejarah 
yang kelam. Tencent awalnya 
dituding hanya menjiplak 
produk barat dan menjualnya 
mentah-mentah ke pasar 
dalam negeri China. Contoh 
yang dituding jiplakan terse-
but adalah aplikasi message 
PC yang disebut-sebut me-
niru produk AOL.

Tapi sejarah kelam terse-
but berubah menjadi emas 
setelah Tencent melahirkan 
produk WeChat yaitu aplikasi 
layanan pesan untuk ponsel 
yang saat ini memiliki 1 mi-
lyar pengguna. Tidak hanya 
layanan pesan, WeChat juga 
adalah aplikasi pencarian, 
sosmed, alat pembayaran 
hingga platform permainan 
seperti Clash of Clans dan 
Honor of Kings.

Pony Ma saat ini memiliki 
saham 8,6 persen di perusa-
haan Tencent. Tahun 2016, 
Pony Ma menyumbangkan 
uang USD 2 milyar untuk 
berbagai kegiatan di bidang 
kesehatan dan pendidikan. 
Pony Ma juga dipilih menjadi 

salah satu deputi Kongres 
Partai Komunis Cina.

Publik Cina melihat Pony 
Ma ini berbeda dengan to-
koh lain yaitu pendiri pe-
rusahaan Alibaba, Jack Ma. 
Kedua orang yang tidak 
memiliki hubungan kerabat 
ini berbeda jauh karena Jack 
Ma sangat gampang diajak 
berbincang dan sering sekali 
diwawancarai dalam bahasa 
Inggris.

Tetapi Pony Ma melam-
paui Jack Ma dalam hal nilai 
pasar karena Tencent ber-
hasil mengalahkan Alibaba 
menjadi perusahaan Cina 
pertama yang mampu men-
embus nilai pasar 500 milyar 
dollar.(ant/cnn/jpnn)

FT:INT

INOVATIF: 
Pony Ma 
dikenal 
tidak suka 
kerumunan 
wartawan dan 
sangat jarang 
diwawancarai.

Bicoff ee Bar 
Promosikan 
Kopi Lokal 

SUKABUMI - Kopi mer-
ambah gaya hidup dan me-
lebur ke kalangan anak muda 
di Sukabumi. Tidak heran 
jika kedai maupun kafe-kafe 
yang menyediakan minuman 
berbahan dasar kopi, mulai 
bermunculan di sini. Masing-
masing memiliki keunggulan 
dan sajian khas, salah satunya 
yang coba disuguhkan Bicof-
fee Bar.  

Kedai kopi yang berada di 
Jalan Mochtar Obing Trip, 
Kelurahan Gunungparang, 
Kecamatan Cikole Kota Suka-
bumi ini tidak hanya menyaji-
kan kopi lokal Sukabumi den-
gan cita rasa yang beda. Tapi 
uniknya lagi, di kedai berkon-
sep bar ini para pelanggan 
dipersilahkan untuk meracik 
sendiri kopinya.

“Di sini kita tidak hanya 
menyediakan minuman 
yang benar-benar kopi, tapi 
kita juga mengajak kon-
sumen untuk memperke-
nalkan serta mengajarkan 
bagaimana sih cara mem-
buat kopi yang benar,” ucap 
salah satu owner Bicoffee 

Bar, Indra Maulana kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(28/11).

Tidak disangka, cara terse-
but ternyata mendapat re-
spon yang baik dari kon-
sumen. Rata-rata konsumen 
lebih senang meracik kopin-
ya sendiri. Karena bagi mer-
eka, membuat kopi sendiri 
menjadi pengalaman mem-
banggakan.

“ Ki t a  s u k a  m e nawa r-
kan, mau dibikinin atau 
bikin sendiri tetapi kon-
sumen lebih milih bikin 
sendiri,”jelasnya.

Biasanya, langkah pertama 
ia berikan arahan seperti 
takaran kopi, gula, susu dan 
airnya. “Karena untuk satu 
jenis kopi itu takarannya 
ada yang berbeda-beda,” 
jelasnya.

Untuk pembuatan kopi, 
diakui Indra masih menggu-
nakan manual tanpa mesin. 
Meski begitu, cita rasa yang 
ditawarkan tidak kalah den-
gan kopi yang menggunakan 
mesin.

Selain menawarkan cara 
meracik kopi sendiri, ke-
dai kopi yang baru berja-
lan enam bulan itu juga 
mencoba memperkenalkan 
kopi lokal Sukabumi salah 
satunya kopi Simadu yang 

merupakan biji kopi asli 
dari Kabupaten Sukabumi, 
tepatnya di Situ Gunung. 

“Sebenarnya untuk kopi 
semua pelanggan memiliki 

kegemaran sendiri, ada yang 
memang senang kopi Gayo 
atau kopi lainnya tetapi di 
sini kita coba kenalkan kopi 
Simadu dan Alhamdulillah 

responnya sangat baik se-
hingga banyak yang pesan,” 
terangnya. 

Untuk satu kopi, ia jual 
mulai dari harga Rp 15 ribu 

- Rp 25 ribu. Selain kopi, 
pihaknya juga menjual berb-
agai minuman dan makanan 
ringan dengan harga mulai 
dari Rp 10 ribu-25 ribu. 

“Kita targetnya memang un-
tuk pangsa pasar anak muda, 
seperti anak kuliah dan juga 
kerja, jadi harganya sangat 
terjangkau,” imbuhnya.(wdy)  

FOTO: DOK/BICOFFEE 

LAYANAN: Sejumlah konsumen senang bisa meracik sendiri kopinya di Bicoffee Bar, Sukabumi.
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Sakit Magnya Itu Membaik
dan Badannya Jadi Fit 

Kalau sudah sering mengalami perut perih, waspadai, itu mungkin adalah 
gejala sakit mag. Sakit mag memang bukan dikategorikan penyakit berbahaya, 
tapi juga jangan dianggap sepele. Sudah cukup bagi kita untuk mengetahui 
bahwa banyak yang kecele karena persoalan yang sepele. Mengatasinya sejak 
awal itu lebih bijak. Inilah yang keputusan yang diambil oleh Sandi saat mengatasi 
sakit mag yang telah mangkal di perutnya selama dua tahun itu. Dengan apa? 
Obat warung. Sembuhkah? “Berkurang tapi datang lagi. Tapi, saya khawatir obat 
kimia,” ungkap hati lelaki yang masih single alias sorangan wae ini. Cari punya 
cari, sekitar tiga bulan lalu, karyawan toko karpet di Cihideung ini menemukan 
jawabannya. Apakah lelaki 31 tahun berkenalan dengan seorang gadis untuk 
dipinang? O, bukan. Ini bukan urusan mencari calon mama tapi mencari obat 
sakit mag. Warga Jalan Leuwi Malang, RT 005 RW 006, Desa Sukamulya, Kecamatan 

Bungursari, Kota Tasikmalaya, jawa Barat, ini membaca sebuah tulisan dalam koran tentang manfaat madu 
hitam dalam kemasan MADU BIMA 99. Karena merasa klop dengan hatinya, gadis itu... eh, maksudnya, madu 
itu segera dikonsumsinya secara rutin 2x sehari. Kini, apa yang dirasakan oleh bujangan yang pernah menjadi 
Cleaning Servis di sebuah departementstore ini?“Perih jadi jarang, dan badan jadi fit gak mudah lelah. 
Angkat-angkat karpet pun tambah kuat,” ungkapnya di akhir pertemuan 21 Februari 2017 lalu. 

Sakit mag adalah sakit yang ditimbulkan oleh kelebihan asam lambung yang dapat menyebabkan iritasi pada 
selaput lendir lambung. Gejala yang dirasakan biasanya nyeri di ulu hati, perut terasa kembung dan mual, dan sering 
keluar sendawa. Lambung penderita mag bisa mengalami iritasi atau infeksi. Dengan mengonsumsi jenis makanan 
tertentu, iritasi bisa makin parah dan mengakibatkan pendarahan yang berlebihan. Bila hal ini terjadi, penderita 
makin stres. Betapa tidak. Tinja yang keluar ketika buang air besar bisa bercampur dengan darah. Dan akibat stres, 
tidak mustahil penyakit lain muncul. Di lain pihak, membiarkan perut kosong juga berbahaya. Asam dan enzim 
lambung yang tak difungsikan akan membuat iritasi makin parah. Jadi, penderita maag harus menjaga perutnya 
untuk selalu terisi dan menjaga pola makan dengan disiplin yang tinggi. Dan salah satu upaya untuk menjaga agar 
kadar asam lambung selalu normal adalah mengonsumsi madu. 

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.

SANDISANDI

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

dilakukan. Ukur dulu den-
gan tepat suhu tubuh anak 
dan ketahuilah cara menu-
runkan demam anak tanpa 
obat sebagai pertolongan 
pertama untuk si kecil. 

 Orang tua, khususnya bunda-
bunda cantik yang seringkali 
menghabiskan waktu dengan 
anaknya, terkadang bingung 
ketika melihat si kecil tiba-tiba 
demam. Pastilah karena kurang-
nya pengetahuan, banyak orang 
tua yang lantas seketika itu juga 
langsung memberikan obat 
penurun panas, berharap de-
mamnya dapat segera mereda. 
menurunkan demam anak 
tanpa obat Sebenarnya tindakan 
itu tidak benar-benar tepat, dan 
orang tua pun mestinya tidak 
perlu terlalu khawatir atau panik 
ketika mendapati buah hati kes-
ayangannya demam. Mengapa 
demikian? 

 Karena sebenarnya demam 
itu merupakan respon tubuh 
yang menandakan bahwa ia 
memiliki kekebalan yang luar 
biasa. Ayah atau Bunda harus 
tahu, bahwa demam itu meru-
pakan bukti bahwa sistem 
kekebalan tubuhnya bekerja 
dengan baik dalam memerangi 
virus, bakteri atau apapun yang 
masuk ke dalam tubuh yang 
dianggap membahayakan. 
Meski begitu, jangan anggap 
remeh atau terlalu santai juga, 
karena apabila demamnya 
mencapai 40°C atau lebih, 
maka berisiko menyebabkan 
kondisi yang lebih berbahaya 
seperti, gangguan fungsi otak 
dan kejang-kejang. Jadi kapan 
waktu yang tepat menurunkan 
demam anak?

 Untuk memastikan demam 
pada anak, langkah pertama 
yang harus dilakukan yaitu 
dengan mengukur suhu tubuh-
nya menggunakan termometer 
digital. Untuk anak 0-3 bulan 
Caranya, pertama tentu saja 
aktifkan termometer digital 
yang telah disediakan. Kemu-
dian lumasi ujung termometer 
dengan minyak kelapa atau 
gel khusus untuk memudah-
kan masuknya termometer ke 
dalam dubur. Setelah itu, ma-
sukkan termometer ke dalam 
dubur dengan memposisikan 
si kecil dalam posisi terlentang 
sambil diangkat kedua belah 
pahanya, tunggu hingga beber-
apa menit sampai termometer 
berbunyi, cabut dan lihatlah 
hasilnya.

 Untuk anak diatas 3 bulan 
dapat dilakukan pengukuran 
di daerah ketiak caranya : ak-
tifkan thermometer digital yang 
telah disediakan. Keringkan 

daerah ketiak menggunakan 
tissue atau handuk lembut. 
Kemudian letakan ujung ther-
mometer persis di tengah area 
ketiak. Rekatkan lengan ke area 
dada dan tetaplah tangan ayah 
bunda memegang tangan anak 
agar letak thermometer tidah 
berubah dan anak merasa 
nyaman. tunggu hingga beber-
apa menit sampai termometer 
berbunyi, cabut dan lihatlah 
hasilnya. 

 Untuk anak Ayah dan Bunda 
yang berumur 0-3 bulan, jika 
suhu rektalnya berada pada 
angka 38°C atau lebih tinggi 
sebaiknya segera dibawa ke 
dokter meskipun si kecil tidak 
menunjukkan gejala apapun. 

 Bagaimana Cara Menurunkan 
Demam Anak tanpa obat? beri-
kut ini langkah-langkah yang 
bisa ayah dan bunda lakukan :

1. Beri banyak asupan ASI 
atau susu formula hangat. Cai-
ran yang cukup akan membatu 
sirkulasi darah menjadi lebih 
lancar dan panas akan keluar 
dari tubuh melalui buang air 
kecil. Selain itu kecukupan 
cairan juga menjaga si kecil 
tetap terhidrasi.

2. Kompres dengan meng-
gunakan air hangat di daerah 
dahi. lipatan leher, ketiak dan 
lipatan paha. Air hangat dapat 
membantu melebarkan pori 
pori kulit sehingga panas den-
gan mudah keluar dari tubuh. 
Hindari penggunaan alkohol 
untuk mengurangi demam, 
apabila terserap kulit maka 
dapat meracuninya.

3. Ganti baju dan selimut 
dengan yang tipis dan meyerap 
keringat agar panas tubuh tidak 

terperangkap sehingga menin-
gkatkan suhu tubuh

4. Bebaskan udara di sekitar 
ruangan seperti membuka 
jendela atau pintu. Udara yang 
segar dapat membantu menu-
runkan panas tubuh.

5. Bila si kecil sudah dapat 
mencerna makanan padat, 
dapat diberikan sup hangat 
(sup ayam atau sup kaldu) atau 
makanan yang mudah dicerna 
dan mengandung nutrisi tinggi, 
seperti kuning telur, hati atau 
buah-buahan segar.

6. Peluklah si kecil dan beri 
ia kehangatan. Cara ini akan 
mengeluarkan hormon ok-
sitoksin yang akan membuat 
perasaan dan kondisinya men-
jadi lebih baik

7. Terakhir, biarkanlah si kecil 
beristirahat atau tidur di dekat 
Anda, orang tuanya. Selain 
dapat dengan mudah dipan-
tau, cara ini juga dapat lebih 
merekatkan hubungan batin 
antara Anda dengan buah hati 
kesayangan.

 Upaya diatas dapat ayah 
dan bunda coba tetapi perlu 
di waspadai jika ada tanda-
tanda berikut ditemukan se-
lain demam maka ayah dan 
Bunda sebaiknya segera meng-
konsultasikan kepada dokter. 
Tanda-tanda tersebut yaitu :

1. Kulit terlihat pucat atau 
muncul ruam-ruam merah. 

2. Terlihat sangat lesu dan 
mengantuk sepanjang hari. 

3. Kehilangan nafsu makan. 
Kesulitan bernapas. 

4. Batuk-batuk. 
5. Telinga sakit (ditandai den-

gan si kecil yang menarik-narik 
telinganya). 

6. Terlihat uring-uringan atau 
sering menangis. 

7. Muntah, diare atau gejala 
fl u lainnya. 

 Kapan diperlukan obat de-
mam? Untuk Ayah atau Bunda 
yang ingin mengobati demam 
si kecil, agar tidak salah dalam 
pemberian obat, perhatikan 
dulu penyebabnya. 

1. Apakah itu karena virus 
 Demam si kecil karena flu 

maka bila diberikan antibio-
tik maka tidak akan efektif. 
Demam karena infeksi virus, 
seperti flu, cenderung akan 
mereda setelah 2-3 hari.

2. Bakteri.
 Namun, jika akibat infeksi 

bakteri, seperti infeksi saluran 
kencing, radang otak, radang 
paru-paru, atau radang teng-
gorokan maka demam dapat 
berlangsung lebih dari 3 hari 
dan bisa lebih serius. Demam 
penyebab ini mungkin me-
merlukan antibiotik, ayah dan 
bunda perlu membawa ke 
dokter untuk menghindari 
pemberian obat yang tidak 
tepat, sebaiknya konsultasikan 
dahulu dengan dokter atau 
apoteker. Ceritakan kondisi 
si kecil, lalu mintalah saran 
tentang pemberian obat yang 
tepat untuknya. 

 Nah demikian tadi tips 
menurunkan demam tanpa 
obat dengan tetap mewaspadai 
tanda dan gejalan lain selain 
demam sehingga ayah dan 
bunda tepat menentukan ka-
pan si kecil perlu obat dan kon-
sultasi dengan dokter. Semoga 
artikel ini bermanfaat ya. Salam 
semakin sehat dari kami kelu-
arga besar RS Betha Medika.(*)

 Dansatgas Yonif 310/KK, 
Letkol Inf Cecep Kurniyawan 
mengatakan, ratusan botol 
miras ini diperoleh dari 
jajaran pos-pos di wilayah 
sektor selatan yakni Kabu-
paten Merauke pada saat 
melaksanakan operasi kend-
araan di Pos Kweel dan Pos 
Simpang PNG.

“Miras ini merupakan hasil 
operasi petugas terhadap 
kendaraan darat selama 
April sampai Juli kemarin. 
Pelaksanaan pemeriksaan 
kendaraan sendiri dilak-
sanakan oleh pos-pos Satgas 
Yonif 310/KK yang berada di 
pinggir jalan Trans Papua 
Merauke-Boven Digoel,” 

ujar Letkol Inf Cecep Kurni-
yawan.

 Diakui Cecep, pereda-
ran Miras ini memang sulit 
diberantas secara totalitas. 
Meskipun diketahui, dam-
pak dari mengkonsumsi 
Miras ini, bisa berakhir pada 
perbuatan tindak pidana. 
“Untuk itu, kami mencoba 
untuk meminimalisir pere-
darannya. Supaya tingkat 
pelanggaran hukum juga 
semakin berkurang,” pung-
kasnya.

 Sementara itu, salah satu 
tokoh masyarakat, Asiki 
Sumadi yang ikut dalam 
acara pemusnahan Miras 
mengapresiasi atas kinerja 
TNI khususnya Satgas Yonif 
310/KK yang tidak henti-

hentinya memberantas Mi-
ras di wilayah Kabupaten 
Merauke dan Boven Digoel. 
“Kami berharap unuk ke 
depannya kerjasama antara 
pihak Satgas dengan kepoli-
sian ini bisa terus terjalin 
demi menciptakan keadaan 
yang aman dan tertib, begitu 
juga untuk Satgas pengganti 
nanti agar meneruskan keg-
iatan operasi kendaraan ini,” 
ucapnya.

 Pemusnahan miras ini 
dilakukan dengan cara me-
lemparkan botol Miras ke 
lubang yang sudah dise-
diakan, kemudian dihancur-
kan dengan menggunakan 
alat berat excavator. Sejum-
lah tamu undangan pun 
turut terlibat. (ren)

Dalam Negeri, Jakarta, Se-
lasa (28/11).

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, penghar-
gaan yang diterima Mar-
wan itu penghargaan Swasti 
Saba Wiwerda pada ajang 
Penganugerahan Swasti-
saba Kabupaten/Kota Sehat 
2017. Artinya, penghargaan 
yang disabet tahun ini naik 
satu level dibanding tahun 
2016 lalu yang hanya meraih 
penghargaan Swasti Saba 
Padapa.

 Penghargaan ini diberi-
kan atas penyelenggaraan 

tatanan kawasan permuki-
man dan sarana-prasarana 
umum, kawasan sarana 
tertib lalu lintas, kawasan 
pariwisata sehat, kehidu-
pan masyarakat sehat yang 
mandiri serta ketahanan 
pangan dan gizi. “Semoga 
saja, penghargaan ini sema-
kin mendorong masyarakat 
Sukabumi untuk meningkat-
kan taraf hidup sehat den-
gan didukung lingkungan 
yang sehat,” singkat Marwan.

 Sementara itu, Wakil Gu-
bernur Jawa Barat, Deddy 
Mizwar mengatakan, ka-
bupaten dan kota sehat 
adalah suatu daerah yang 

bersih, nyaman, aman dan 
sehat untuk dihuni pen-
duduk yang dicapai melalui 
terselenggaranya pener-
apan beberapa tatanan 
dan kegiatan yang terinte-
grasi dan telah disepak-
ati masyarakat bersama 
pemerintah daerahnya. 
“Penyelenggaraan ini leb-
ih mengutamakan proses 
daripada target. Jadi berja-
lan terus menerus dimulai 
dengan kegiatan prioritas 
dalam suatu tatanan ka-
wasan dan dicapai dalam 
waktu yang sesuai dengan 
kemampuan masyarakat,” 
jelasnya. (ren)

 Ia mengatakan, pelaku 
harus mendapatkan gan-
jaran yang setimpal. Pasal-
nya, anak merupakan tunas 
bangsa yang sudah semes-
tinya dijaga dan dijamin 
kualitas kehidupannya agar 
menjadi generasi penerus 
yang aman, bukan seba-
liknya dan menjadi objek 
yang tersakiti. “Tugas utama 
kami adalah melakukan me-
diasi dan pemulihan kepada 
korban agar dapat bangkit 
dari traumanya. Untuk itu, 
tim dari P2TP2A Kabupaten 
Sukabumi langsung me-
ninjau kondisi korban,” pa-
parnya. 

 Ia berharap, kasus sep-
erti ini tidak kembali terjadi 
di wilayah Kabupaten Suka-
bumi. Ia pun menghimbau 
kepada seluruh lapisan ma-
syarakat terutama para orang 
tua agar dapat menjaga dan 
memantau perkembangan 
anak setiap harinya. “Kepada 
orang tua jangan sampai len-
gah dalam mengawasi anak. 
Tujuanya agar kasus serupa 
tidak kembali terjadi di Suka-
bumi,” tandasnya. 

 Selain itu, P2TP2A Kabu-
paten Sukabumi juga akan 
intens melakukan sosialisasi 
Undang-undang perlind-
ungan anak ke sekolah-

sekolah, menjelaskan ter-
kait keamanan anak, baik 
di rumah ataupun di luar 
sekolah. “Sekali kami tegas-
kan bahwa kami mengecam 
tindakan pelecehan sek-
sual ini. Mudah-mudahan 
pelaku bisa diberikan hu-
kuman yang sepantasnya 
agar mendapatkan efek jera 
sehingga tidak melakukan 
perbuatan itu dikemudian 
hari,” imbuhnya.

 Sementara itu, Camat Su-
kalarang, Amir Hamzah 
mengatakan, akibat peris-
tiwa tersebut, korban yang 
merupakan siswa kelas 4 
SD ini mengalami trauma. 
Sebab, saat pelaku melaku-
kan aksi bejadnya, korban 
mendapatkan ancaman 
dari pelaku. “Dari dua kor-
ban, satu di antaranya ter-

lihat seperti ada tekanan. 
Ini karena, pelaku sempat 
mengancamnya akan me-
lemparkan ke dalam sumur 
jika tidak membuka baju 
dan celananya,” jelas Amir. 

Untuk itu, pihknya akan 
secara itensif memberikan 
pendampingan kepada 
korban pelecahan seksual 
tersebut. Langkah itu dilaku-
kan menyusul terjadinya 
pengalaman traumatis yang 
dialami korban. “Kemarin 
Muspika Kecamatan Sukala-
rang sudah ke lokasi rumah 
korban. Rencananya, besok 
tim pendamping akan kem-
bali melakukan assessment 
terhadap korban. Assess-
ment dilakukan oleh tim dari 
psikolog dari Peksos Dinas 
Sosial dan lembaga lainnya,” 
pungkasnya. (cr13/t) 

tersebut, pasokan listrik 
untuk wilayah Sukabumi 
terganggu.

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, robohnya 
SUTT tersebut terjadi sekira 
pukul 04.00 WIB. Sebelum 
kejadian, wilayah tersebut 
diterjang hujan deras dise-
rati angin kencang. SUTT 
yang mengalirkan listrik 
dari PLTU Palabuhanratu 
untuk stok Jawa dan Bali 
ini pun memutus pasokan 
listrik baik Kota maupun 
Kabupaten Sukabumi. Be-
berapa teknisi PLN pun 
langsung mendatangi lokasi 
dan melakukan penanganan 
serta memindahkan aliran 
dari gardu Bandung Selatan 
dan Gardu lama Palabu-

hanratu supaya pelayanan 
tidak terganggu lama.

 Seorang warga setempat, 
Anda (54) mengatakan, 
ambruknya tower tersebut 
setelah wilayahnya dilanda 
hujan deras. Beruntung, am-
bruknya tower ini tidak sam-
pai menimpa rumah warga. 
“Itu kejadiannya sekitar pukul 
04.00 WIB. Tidak sampai 
menimpa rumah dan tidak 
ada korban jiwa,” ujar Anda 
kepada Radar Sukabumi.

 Menurut Anda, pasca ro-
bohnya tower tersebut, ia 
dan juga warga lainnya se-
makin was-was serta kha-
watir bila dikemudian hari 
kejadian serupa terjadi. Pa-
dahal, sebelum SUTT berdi-
ri, ia dan juga warga lainnya 
tidak setuju. “Kerugian ma-
teri sih tidak ada, tapi kami 

semkin was-was. Dulu saya 
minta pembangunan SUTT 
jangan di sini,” singkatnya.

 Sementara itu, Pengawas 
SUTT PLN Sukabumi, Hen-
drik mengaku, pihaknya 
langsung melakukan penan-
ganan di lapangan. Semen-
tara untuk jalurnya, SUTT ini 
mulai dari Palabuhanratu, 
Cibadak Baru hingga Bogor. 
“Kami langsung lakukan 
penanganan,” singkatnya. 

 Humas PLN Area Sukabu-
mi, Wiwin Winarti menjelas-
kan, robohnya salah satu 
SUTT menyebabkan paso-
kan listrik terganggu. Na-
mun, berkat adanya gardu 
Bandung Selatan dan gardu 
lama Palabuhanratu, pa-
sokan listrik bisa ditanggu-
langi dengan cepat. “Untuk 
Kota Sukabumi sejauh ini 

aman, sementara Kabupat-
en Sukabumi yang terkena 
bisa langsung diantisipasi,” 
timpalnya.

 Gardu lama atau PLTU 
Palabuhanratu tidak berop-
erasi karena transmisi 150 
kV mengalami gangguan. 
Kendati demikian, pasokan 
listrik sudah berjalan kare-
na ada bantuan dari gardu 
lain yang sudah disiapkan 
petugas. “Sebelumnya kita 
lakukan pemadaman, tapi 
sekarang sudah berjalan 
kembali,” katanya.

Dikatakan Wiwin, petu-
gas saat ini tengah bekerja 
keras melakukan perbaikan 
dan penormalan jaringan. 
“Meski pasokan listrik sudah 
berjalan, tapi petugas kita 
terus melakukan perbaikan,” 
pungkasnya. (ren/sbh/t)

 Menurutnya, saat ini 
pemerintah desa lebih fokus 
untuk menata infrastruk-
tur lingkungan. Sedangkan 
kegiatan pemberdayaan 
masyarakat masih dirasakan 
masih belum maksimal. 
“Pembangunan fisik me-
mang bisa menyerap tenaga 
kerja, tapi sifatnya hanya se-
mentara. Jika diberikan skill 
melalui pelatihan tentunya 
secara perlahan penganggu-

ran bakal berkurang, mau ke 
dunia kerja ataupun usaha 
mereka pasti bisa asal ada 
skill,” terangnya. 

 Dirinya yakin, jika seluruh 
desa melakukannya, jum-
lah pengangguran bakalan 
berkurang. Secara langsung 
nilai jual dan kesejahter-
aan masyarakat dipastikan 
perlahan akan meningkat. 
“Tentunya kalau setiap SDM 
sudah memiliki keterampi-
lan, mereka bisa mengem-
bangkan lewat usaha atau-

pun masuk ke perushaan, 
terutama laki-laki,” ujarnya. 

 Sementara itu, Camat Gu-
nungguruh, Erry Erstanto 
menambahkan, setiap desa 
yang ada di wilayah keca-
matannya disarankan untuk 
menggunakan dana desa 
dalam bentuk pemberday-
aan masyarakat terhadap 
suatu kompetensi. “Tahun 
ini saja, kita dorong tujuh 
desa menggandeng lembaga 
kursus untuk memberikan 
kompetensi. Nantinya, pasca 

pelatihan setiap orangnya 
akan dibina melalui usaha 
desa,” tambahnya. 

 Badan usaha milik desa 
(Bumdes) juga dilibatkan 
untuk menyerap tenaga ker-
ja disetiap desanya. Sehing-
ga secara bertahap tumbuh 
wirausahawan dari masyara-
kat. “Selain infrastruktur, 
tentunya SDM juga dipriori-
taskan. Sehingga pengang-
guran disetiap desa secara 
bertahap akan berkurang,” 
pungkasnya. (cr15/d)

“Kami berharap, insan 
media turut berperan aktif 
mendukung usaha pemerin-
tah daerah dalam mempro-
mosikan Geopark Ciletuh 

Palabuhanratu,” ujar Kepala 
Dinas Pariwisata Kabupaten 
Sukabumi, Dana Budiman.

 Diakui Dana Budiman, 
peran media sangat pent-
ing dalam hal mpromosikan 
industri wisata yang saat ini 

tengah dikembangan Pemer-
intah Kabupaten Sukabu-
mi. Ia juga mengaku, usaha 
mengembangkan Geopark 
Ciletuh Palabuhanratu sulit 
terwujud bila tidak melibat-
kan peranan media. “Mari 

kita samakan persepsi terkait 
pembangunan wisata yang 
tengah berlangsung saat ini. 
Harus diingat, konsep pem-
bangunan wisata bertujuan 
untuk mensejahterakan ma-
syarakat,” singkatnya. (ren)

SUTT Bantargadung Roboh

Dana Desa Kurangi Pengangguran

Promosi Geopark Ciletuh Digeber

Cara Menurunkan Demam Anak Tanpa Obat

Satgas Pamtas Yonif 310/KK 
Musnahkan 416 Miras

Sukabumi Raih Swasti Saba Wiwerda

P2TP2A Kecam Pelaku Cabul
ASSESSMENT: 
Muspika 
Kecamatan 
Sukalarang dan 
P2TP2A Kabupaten 
Sukabumi saat 
melakukan 
assessment 
traumatik 
kepada korban 
pelecehan seksual 
di Kampung 
Manglid, RT 4/2, 
Desa Cimangkok, 
Kecamatan 
Sukalarang.

FOTON: IST 
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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)

SUTT Bantargadung Roboh
FOTO: RENDI// RADAR SUKABUMI 

PERBAIKAN: Teknisi PLN saat berusaha memperbaiki SUTT transmisi 150 kV setinggi 400 meter di Kampung Babakan Sirna, RT 02/12, Desa Bojonggaling, Kecamatan Bantargadung, kemarin.

P2TP2A KECAM PELAKU CABUL

BANTARGADUNG  - Dua 
hari terakhir ini, hujan deras 
disertai angin kencag melanda 
wilayah Sukabumi. Akibatnya, 

selain bencana banjir dan 
longsor yang terjadi, juga Sal-
uran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) transmisi 150 kV set-

inggi 400 meter di Kampung 
Babakan Sirna, RT 02/12, 
Desa Bojonggaling, Keca-
matan Bantargadung roboh 

dan nyaris menimpa rumah 
warga. Akibat dari kejadian Pasokan Listrik 

Terganggu

SUKALARANG  -  Ketua Harian 
Pusat Pelayanan Terpadu Pember-
dayaan Perempuan dan Anak (P2T-
P2A) Kabupaten Sukabumi, Elis 
Nurbaeti mengutuk keras tindakan 

keji pelecahan seksual yang diduga 
dilakukan PP (20), warga Kampung 
Bangsri, RT 5/17, Desa/Kecamatan 
Bangsri,  Kabupaten Jepara ter-
hadap dua anak di bawah umur di 

Kampung Manglid, RT 4/2, Desa 
Cimangkok, Kecamatan Sukalarang 
akhir pekan lalu. 

“Kami mengecam keras atas per-
buatan pelaku. Tentunya kami akan 

mengawal proses hukumnya sampai 
ada putusan pengadilan,” jelas Elis 
kepada Radar Sukabumi. 

Sukabumi Raih Swasti 
Saba Wiwerda

SUKABUMI - Kabupaten Suk-
bumi kembali dinobatkan se-
bagai Kabupaten Sehat oleh 
Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) dan Kementrian Kes-
ehatan (Kemenkes) RI. Penghar-
gaan tersebut langsung diberikan 

oleh Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia, Prof. dr. Nila Farid 
Moeloek kepada Bupati Suka-
bumi, Marwan Hamami di Ruang 
Sasana Bhakti Praja Kementerian 

FOTO: IST

MEMBANGGAKAN: Bupati Sukabumi saat menerima penghargaan Swasti Saba 
Wiwerda dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Nila Farid Moeloek 
di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (28/11).

Satgas Pamtas Yonif 310/KK Musnahkan 416 Miras

DIMUSNAHKAN: Satgas Pamtas Yonif 310/KK saat 
memusnahkan 416 Miras hasil operasi kendaraan darat Trans 
Papua Merauke - Boven Digoel selama April hingga Juli silam.

MERAUKE - 416 minuman keras (Miras) berbagai 
merk dimusnahkan satuan tugas (Satgas) Penga-
manan Perbatasan Darat (Pamtas) Yonif 310/KK 
Kodam III/Siliwangi akhir pekan lalu. Ratusan 
Miras tersebut merupakan hasil operasi petugas 
dari kendaraan darat Trans Papua Merauke - Boven 
Digoel selama April hingga Juli silam.

FOTO: IST

Dana Desa Kurangi 
Pengangguran

CISAAT - Himpunan Penyelenggara Pelati-
han dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupat-
en Sukabumi meminta kepada pemerintah 
agar setiap desa menggunakan dana desa 
untuk mengentaskan pengangguran.

 Ketua HIPKI Kabupaten Sukabumi, Budi 
Raharjo mengungkapkan, dana yang dike-
lola pemerintah desa saat ini sebetulnya bisa 
digunakan untuk mengurangi angka pen-
gangguran di wilayahnya melalui kegiatan 
pemberdayaan masyarakat. “Setiap tahun-
nya, setiap desa mengelola dana sekitar satu 
miliar. Tentunya, ada kegiatan pemberdayaan 
yang dananya dialokasikan dari sana meski-
pun hanya beberapa persen. Tetapi seharus-
nya alokasi anggaran itu bisa mengentaskan 
atau mengurangi pengangguran di wilayah 
desa itu sendiri,” ungkapnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (26/11). 

Promosi Geopark 
Ciletuh Digeber

KADUDAMPIT - Dinas Pariwisata Kabu-
paten Sukabumi kembali menggelar sosia-
lisasi Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Kali 
ini, sasarannya adalah komunitas dan awak 
media wilayah Kabupaten Sukabumi, di Saung 
Geulis, Kecamatan Kadudampit, Selasa (28/11). 
Kegiatan tersebut untuk menyamakan per-
sepsi terkait pengembangan wisata yang saat 
ini tengah digenjot Pemkab Sukabumi melalui 
Dinas Pariwisata, khususnya pengembangan 
Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. 

Oleh : 
ERNA DWI RIYANTI,S.Kep,Ners
Kepala Bidang Keperawatan 
RS Betha Medika

Cara Menurunkan 
Demam Anak Tanpa Obat

ORANG tua mana 
yang tidak panik 

k e t i k a  m e l i h a t 
anaknya demam? 
Sayangnya, dalam 
kepanikan itu tak 
jarang banyak 
orang tua yang 
langsung mem-

berikan obat 
p e n u r u n 
panas. Pa-
dahal, se-
benarnya 
tindakan 
i n i  t a k 
perlu bu-
r u - b u r u 

POJOK KESEHATAN POPULER

FOTO: IST 

KOMPAK: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi foto 
bersama dengan awak media setelah kegiatan selesai.

ORANG
yang ti

k e t i k a
anakn
Sayan
kepan
jaran
oran
lang
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