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Indeks Hari Ini 

Dinkes Fogging 
40 Lokasi

Ratusan Ribu Warga 
Ngutang Pajak

“Tah kitu atuh garawe, pan 
anggarana ge gede mereun jang 
kagiatan kitu teh”

“Omong hayang negera maju, tepi 
mayar kawajiban oge meni hese 
ning”ning

PENGUMUMAN

TIDAK TERBIT

Sehubungan dengan libur nasional MAULID NABI MUHAMMAD SAW, 

Harian Pagi Radar Sukabumi tidak terbit besok atau edisi Jumat, 1 Desember 

2017. Koran Anda ini kembali terbit pada edisi Sabtu, 2 Desember 2017.

Kepada khalayak pembaca, pelanggan, pemasang iklan serta relasi diharap 

memakluminya. Untuk berita terkini seputar Sukabumi dapat diakses di 

www.radarsukabumi.com.

Aya-aya wae

 ADA...Baca Hal 4

 PEMUDA...Baca Hal 4

 LAGI,...Baca Hal 4

Veteran-veteran Perjuangan Bondowoso

Ada Tulisan Tangan Kisah Gerbong Maut dari Korban
Sebutan Gerbong Maut sudah 

khas dengan nama Bondowoso 
tercinta ini. Sayang tak ada penu-

lis yang membukukan peristiwa 
bersejarah ini. Para veteran yang 
tergabung dalam Legiun Veteran 
Republik Indonesia (LVRI) Bon-
dowoso masih menyimpan ber-
kas sejarah perjuangan. Mereka 
hanya menyimpan, mengingat, 

tapi sudah tak kuat untuk menulis 
jadi buku perjuangan.

23 NOVEMBER  telah ditetapkan 
menjadi peringatan tragedi gerbong 
maut. Peristiwa heroik tersebut men-

INGIN DIBUKUKAN: 
Ketua LVRI 
Bondowoso 
Muhjahid mencari 
dokumen perjuangan 
peristiwa gerbong 
maut.

Pemain 
Timnas 

Terlupakan

Lepas Jabatan, Hanafi e Langsung ‘Dicomot’

SUKABUMI - Kendati lazimnya 
sepak bola lebih digandrungi kaum 

adam, namun berbeda dengan Hanipa 
Halimatusyadiah Suadi (14) gadis 

asal Kampung Sekarwangi RT 2/28, 
Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak 
Kabupaten Sukabumi. Diusianya yang 
masih tergolong belia, anak pasangan 

Ati Kusmiyati dan 
Alm Iwan Juandi ini sudah 

 menorehkan prestasi yang mem-
bagakan  dengan menjadi salah satu 

pemain Tim  Nasional (Timnas) Indone-
sia sepak bola wanita usia 15 tahun.

yang

 PEMAIN...Baca Hal 4

Pengungsi 
Gunung Agung 

Sudah 43.358 Jiwa

SUKABUMI  -  Terhi-
tung 1 Desember 2017, 
Hanafi e Zain (HZ) bakal 
melepas jabatannya se-
bagai Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kota Sukabumi. 
Renananya, mantan 
Badan Perenca-
naan Pemban-
gunan Daerah 

BALI

LOMBOK NTB

JAWA
TIMUR

Gunung
Agung

Bandara
Internasional

Lombok
(ditutup)

Bandara
Internasional
Ngurah Rai
(ditutup)

JALUR UDARA BALI
TERISOLASI

Sumber: Diolah Jawa Pos

Bandara I Gusti Ngurah Rai Ditutup, 
Penerbangan Canceled

Jembrana

Buleleng

Tabanan

Badung

Bangli

Karangasem

Klungkung 

Gianyar

Denpasar

Keterangan
Arah angin

Lokasi 
pengungsian

Jumlah 
pengungsi (jiwa)

249 
Penerbangan 
Domestik

124
jadwal 
kedatangan

125
jadwal 
keberangkatan

196
Penerbangan 
Internasional

97
jadwal 
kedatangan

99
jadwal 
keberangkatan

BULELENG

3.972
9

KLUNGKUNG

3.029
31 

BANGLI

600 
1

DENPASAR

1.472
35

BADUNG

549 
5

KARANGASEM

15.758
105

TABANAN

744
7

GIANYAR

2.587
8 

JEMBRANA

312
16

Catatan: 22 desa di 5 kecamatan 
harus dikosongkan sampai 18.00 WITA

Sehari, Pariwisata Bali Rugi Rp243 M

JAKARTA  - Kepala 
Pusat Data Informasi 
dan Humas BNPB, Su-
topo Purwo Nugroho, 
mengatakan pihaknya 

 PENGUNGSI...
Baca Hal 4

 LEPAS...Baca Hal 4

Pemuda Ini Nekat 
Potong Kelaminnya 

Sendiri
ADAADA saja yang dilakukan pemuda 

asa Cibinong, Desa Bojongtipar, Kecamatan 
Jampangtengah ini. Diduga mengalami 
stres, ia nekat memotong alat kelaminnya 
sendiri, kemarin (29/11). 

FOTO: WAWAN DWI/RADAR IJEN

Lagi, Setnov 
Pamer 

Kesaktian
JAKARTA - Sidang perdana gugatan 

praperadilan yang diajukan Ketua DPR 
Setya Novanto akan digelar Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan, hari ini (30/11). 
Gugatan praperadilan yang kedua kalinya 
itu, diajukan Setya Novanto menyikapi  
penetapannya sebagai tersangka kasus 
dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP 
oleh KPK.

FOTO:DENDI/RADARSUKABUMI

MENGERIKAN : Kondisi pria yang nekat memotong 
alat kelaminnya sendiri karena diduga stres bikin ngilu.

FOTO:DOC/JAWAPOS.COM

MEMBERI KETERANGAN : Setya Novanto usai menjalani 
pemeriksaan administratif terkait penahanannya oleh KPK.

Biodata
Nama : Hanipa Halimatusyadiah Suandi
TTL : Sukabumi 24 Oktober 2003
Alamat : Kampung Sekarwangi RT 2/ 28,  
   Desa Sekarwangi 
   Kecamatan Cibadak

PRESTASI 

- Juara 2 Siliwangi Cup 2012
-  Juara 4 Magma Cup tahun 2013 
-  Juara 4 Assbi Cup 1 tahun 2013
-  Juara 1 Assbi Cup 2 tahun 2014
-  Juara 2 Danone wilayah Kota/Kababupaten 

Sukabumi & Cianjur tahun 2015
-  Juara 3 Kartini Cup di Bandung tahun 2015
-  Juara 2 Bengawan Cup tahun 2016
-  Masuk Tim Nasional Indonesia Sepak bola 

wanita U-15

Pemerintah Kota Sukabumi
MengucapkanMengucapkan

Selamat HUT KORPRI ke-46
H. MOHAMAD MURAZ, S.H.,M.M.

Walikota Sukabumi
H. ACHMAD FAHMI, S.Ag.,M.MPd

Wakil Walikota Sukabumi
Dr. H.M.N.HANAFIE ZAIN, M.Si.
Sekretaris Daerah Kota sukabumi
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Walikota Sukabumi

H. ACHMAD FAHMI, S.Ag.,M.MPd
Wakil Walikota Sukabumi Dr. H.M.N.HANAFIE ZAIN, M.Si.

Pemerintah Kota SukabumiPemerintah Kota Sukabumi
Mengucapkan

Terimakasih
Atas Pengabdian Dr. H.M.N.HANAFIE ZAIN, M.Si. selama 32 tahunAtas Pengabdian Dr. H.M.N.HANAFIE ZAIN, M.Si. selama 32 tahun

dan Dedikasi yang diberikan untuk kemajuan Kota Sukabumi selama menjabat menjadi Sekda Kota Sukabumi



NASIONAL

Tanggul Utuh 
Dibilang Jebol

TERENDAMNYA Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), 
kemarin (27/11) diikuti kabar hoax yang menyebar dengan cepat. 
Lewat pesan berantai, banjir itu disebut sebagai akibat jebolnya 
tanggul penahan lumpur. Banyak yang percaya karena banjir di Jalan 
Raya Porong kemarin mengakibatkan ruas tersebut tidak bisa dilewati.

Informasi yang tidak benar itu dicampur dengan data yang valid 
sehingga terkesan bukan berita bohong. ’’Wow, Lapindo Jebol,’’ tulis 
pembuat pesan sebagai judul berita. Isi pesannya menginformasikan 
kondisi Jalan Raya Porong yang tidak dapat dilewati. Rel kereta api 
terendam. Ada juga informasi bahwa Jembatan Porong ditutup 
sehingga kendaraan dialihkan lewat Mojosari.

Kabar tersebut langsung diklarifikasi Humas Pusat 
Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Hengki Listria Adi 
kemarin. Menurut dia, sebelum musim hujan datang, PPLS 
melakukan penguatan tanggul di sejumlah titik. Baik di sisi 
utara, selatan, timur, maupun barat. Penguatan itu dilakukan 
dengan peninggian dan penebalan tanggul. ’’Tidak ada 
tanggul yang jebol. Kabar itu hoax,’’ katanya.

Menurut Hengki, informasi yang benar adalah Jalan Raya Porong 
terendam air sampai tidak bisa dilewati. Bahkan, kereta api tidak dapat 
melintas. Kondisi tersebut disebabkan curah hujan yang deras, elevasi 
Kali Porong dan Sungai Ketapang tinggi, serta posisi Jalan Raya Porong 
yang terus menurun. Berdasar hasil pengukuran PPLS, tanah di Jalan 
Raya Porong terus menurun 3 sentimeter setiap bulan.

Hengki menjelaskan, karena elevasi Kali Porong dan Sungai 
Ketapang tinggi, air yang menggenang di Raya Porong tidak 
bisa mengalir ke sungai. Air hujan terus turun sehingga 
merendam Raya Porong. Terendamnya Raya Porong 
mengakibatkan kendaraan roda dua memilih melewati atas 
tanggul. Hengki mengimbau pengguna jalan untuk tidak 
melakukannya. ’’Tanggul licin, berbahaya, dan tidak ada batas 
pengaman,’’ tegasnya. (eko/gun/c14/fat)

Mulai Muncul 
Hoax Elpiji Pink
PERTAMINA sedang melaku-

kan uji minat pasar untuk Bright 
Gas ukuran 3 kg. Namun, pro-
gram yang dilaksanakan sejak 
26 November 2017 itu langsung 
disusupi kabar hoax. Katanya, 
program tersebut hanya meng-
ganti warna tabung elpiji 3 kg 
yang hijau menjadi pink, ke-
mudian per tabung dijual 
dengan harga Rp 40 ribu.  

Kalau Anda belum pernah 
men dapatkan hoax terkait de-
ngan Bright Gas 3 kg itu, coba 
saja buka Facebook. Lalu, di me-
nu pencarian, ketik ”Cuma ganti 
cat doang, elpiji 3 kg har ganya 
melambung menjadi Rp 40 ribu”. 
Beberapa status hoax yang dibuat 
netizen akan muncul.

Salah satu penyebarnya ialah 
akun Facebook Permadi Kusno. 
Minggu malam (26/11) akun itu 
mengunggah foto tumpukan 
Bright Gas 3 kg. Lalu, dia me-
nye lipkan keterangan bahwa 
program tersebut hanya ganti 
cat tabung elpiji hijau 3 kg. 
”Selamat menikmati....pesan 
dari Pakde Kowi,” tulis akun 
Permadi Kusno. Unggahan itu 
disebar ke grup Kedaulatan 
Rakyat 6 (KR6).

Unggahan Permadi Kusno 
langsung memancing reaksi 
banyak netizen. Ada 597 peng-
guna Facebook yang membagikan 
ulang dan 656 akun bereaksi 
dengan memencet tombol emo-
ticon. Ada juga 176 komentar 
yang berisi macam-macam. Ke-
banyakan termakan isu sehingga 
akhirnya mencela pemerintah.

FAKTA

Bright Gas tabung 
3 kg masih berada 

dalam tahap uji pasar 
terbatas sampai Maret 

2018. Teknologinya 
sama dengan Bright 

Gas tabung 5,5 kg dan 
lebih bagus daripada 

elpiji 3 kg. 

Kepada Jawa Pos, External 
Communication Manager Per-
tamina Arya Dwi Paramita 
meng klarifikasi bahwa kabar 
tersebut tidak benar. Dia men-
jelaskan, Bright Gas 3 kg hanya 
digunakan untuk market trial. 
Pengujian dilakukan secara 
terbatas mulai 26 November 
2017 hingga Maret 2018. ”Sa-
saran pengujiannya 500 respon-
den di wilayah Kabupaten Ta-
ngerang dan Kota Tangerang 
Selatan,” ujar Arya. 

Segmen Bright Gas memang 
beda dengan elpiji tabung hijau. 
Bright Gas diperuntukkan peng-
guna nonsubsidi, sedang kan ta-
bung gas hijau tetap ada dan ber-
subsidi untuk rakyat miskin. 

Arya menambahkan, selama 
pelaksanaan market trial Bright 
Gas 3 kg, responden yang ber-
partisipasi dapat melakukan 
pembelian refill, tabung perdana, 
maupun trade in dari tabung 
elpiji 3 kg bersubsidi ke tabung 

Bright Gas 3 kg. Hal itu bisa dila-
kukan melalui titik distribusi 
yang telah ditentukan.

Pertamina memberikan perin-
cian harga untuk Bright Gas 3 kg 
tersebut. Untuk pembelian ta-
bung perdana, dikenakan biaya 
Rp 189 ribu. Untuk isi ulang, 
biaya yang harus dibayar Rp 39 
ribu. Sedangkan untuk tukar 
tambah dengan tabung elpiji 3 
kg, dikenakan biaya Rp 80 ribu. 
”Tetapi, ini harga yang berlaku 
selama tes pasar saja di wilayah 
terbatas. Ketentuan harga tetap 
masih belum diputuskan, me-
nunggu respons dari tes pasar,” 
terang Arya. 

Dia menambahkan, Pertamina 
berinisiatif menguji coba pasar 
Bright Gas 3 kg lantaran respons 
terhadap Bright Gas 5,5 kg 
cukup bagus. ”Teknologi yang 
digunakan sama dengan Bright 
Gas 5,5 kg dan lebih bagus 
daripada elpiji 3 kg yang 
subsidi,” imbuhnya.

Alasan lain, selama ini ma-
yoritas elpiji 3 kg bersubsidi 
belum tepat sasaran. Dari 57 juta 
pengguna tabung elpiji 3 kg, 
hanya 26 juta yang masuk kate-
gori masyarakat miskin. Angka 
itu berdasar data Tim Nasional 
Percepatan Penang gulangan 
Kemiskinan (TNP2K). Sisanya, 
31 juta warga, tidak berhak 
menggunakan elpiji 3 kg. 

”Itu juga yang menjadi penye-
bab adanya kelangkaan elpiji 3 
kg di beberapa wilayah, karena 
diserap yang tidak berhak,” tegas 
Arya. (gun/vir/eko/c11/fat)

ILUSTRASI WAHYU KOKKANG/JAWA POS

HOAX ATAU BUKAN

HANNAH AL RASHID
FIGUR
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KONVENSI dari WHO itu 
menjadi ancaman petani tem-
bakau negeri ini, termasuk 
petani tembakau di Jateng. Se-
bab, isi FCTC tersebut dinilai 
kental dengan misi asing yang 
akan menghancurkan masa 
depan petani tembakau, kre-
tek, dan produk turunannya 
di Indonesia.

“Isi FCTC itu salah satunya 
adalah upaya petani tem-
bakau akan dialihkan untuk 
menanam tanaman lain. Ter-
masuk pengendalian ten-
tang regulasi rokok. Meskipun 
FCTC ini belum diratifikasi 
dan ditandatangani, namun 
fakta yang terjadi di lapang-
an, muatan FCTC tersebut 
telah diberlakukan. Ini yang 
membuat petani tembakau 
Indonesia resah,” kata Ketua 
Asosiasi Petani Tembakau 

Indonesia (APTI), Suseno 
kepada Jawa Pos.

Selain FCTC, lanjut Suseno, 
pemberlakuan regulasi mela-
lui Peraturan Daerah (Perda) 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 
pelarangan iklan rokok, peri-
ngatan ‘rokok membunuhmu’ 
dan lain-lain, juga merupakan 
kebijakan yang tidak pro pe-
tani tembakau. Ironisnya lagi, 
Menteri Keuangan (Menkeu) 
Sri Mulyani, bahkan sempat 
mengeluarkan wacana petani 
tembakau akan diarahkan un-
tuk menanam tanaman lain.

“Nantinya ada rencana peta-
ni diberikan bantuan kambing 
agar beternak dan diarahkan 
untuk menanam tanaman 
selain tembakau. Saya nggak 
tahu apakah wacana itu benar 
atau tidak?” ujarnya setengah 
bertanya.

Kalau petani sudah tidak 
menanam tembakau, lanjut 
Suseno, maka nantinya ke-
butuhan tembakau nasional 
akan diimpor dari luar negeri. 
Padahal saat ini kebutuhan 
tembakau nasional berkisar 
300 ribu ton per tahun.

“Kalau petani tidak mena-
nam tembakau, maka 300 
ribu ton tembakau tersebut 
akan impor. Jika demikian, 
berapa devisa negara kita yang 
hilang? Sudah merugikan pe-
tani, masih kehilangan devisa,” 
katanya heran.    

Beberapa tahun terakhir 
saja, lanjut Suseno, sejak pe-
merintah memberlakukan 
kebijakan yang menyudutkan 
kepada perokok, telah terjadi 
penurunan konsumsi rokok 

beruntun sejak 2015-2016, 
yakni konsumsi rokok seba-
nyak 344 miliar batang selama 
setahun, turun menjadi 340 
miliar batang dalam setahun, 
atau turun 4 miliar batang. 
Sedangakan pada 2017 ini ter-
jadi penurunan kurang lebih 6 
miliar batang.

“Dampak dari penurunan 
konsumen rokok ini seca-
ra otomatis mengakibatkan 
serapan tembakau dari peta-
ni mengalami penurunan,” 
ujarnya.  

Anehnya, kata dia, kebu-
tuhan tembakau di Indonesia 
tidak dipenuhi oleh tembakau 
Indonesia sendiri, tetapi pe-
merintah masih mengizinkan 
impor tembakau dari luar 
negeri. Dari sektor ekonomi, 

tembakau ini menyumbang-
kan pajak cukai sangat besar 
kepada pemerintah, yakni 
kurang lebih Rp 150 triliun 
per tahun. Nilai ini jauh lebih 
banyak berlipat-lipat diban-
dingkan dari laba Freeport 
yang hanya kisaran Rp 20 tri-
liun hingga Rp 23 triliun.

“Bahkan nilai laba seluruh 
BUMN di Indonesia saja ha-
nya mampu mengumpulkan 
pendapatan Rp 44 triliun. 
Karena itu, kami meminta 
agar pemerintah memberi 
perlindungan kepada petani 
tembakau,” harapnya.

Dosen Fisip Universitas Di-
ponegoro (Undip) Turtiantoro 
mengatakan, di balik polemik 
tembakau, kretek, maupun 
rokok, ada perang dagang 
internasional. Mengapa sejak 
zaman dahulu kala orang 
Barat menjajah nusantara 
(Indonesia)? Sebab, Indone-
sia adalah negara yang kaya 
rempah-rempah. Mulai dari 
karet, minyak kelapa, tebu, 
semua pernah merajai dunia. 
Tetapi semuanya dihantam 
habis-habisan oleh Barat hing-
ga komoditas asli Indonesia 
itu hilang. Tentu saja, setelah 
itu masuklah komoditas dari 
Barat.

“Begitupun tembakau ma-
upun kretek Indonesia ini. 

Ada upaya penghancuran 
rokok kretek sebagai warisan 
budaya. Di balik semua itu 
adalah perang dagang inter-
nasional, perang rokok putih 
dangan kretek, ujung-ujung-
nya Indonesia menjadi pasar 
komoditas rokok putih dari 
Barat,” katanya.

Hendardi, aktivis Hak Azasi 
Manusia (HAM), mengatakan, 
kretek adalah khas Indonesia. 
Tidak ada satupun negara di 
dunia yang memiliki kretek. 
“Berbicara soal kretek, arti-
nya berbicara kesejahteraan 
banyak orang. Sebab, keber-
adaan kretek begitu luar biasa 
memberi kontribusi untuk 
negara. Adanya kretek dise-
rang oleh rezim ‘kesehatan’ 
ini membuktikan pemerintah 
tak tegas, pemerintah hanya 
mengikuti irama dunia,” ujar 
Hendardi.

Dia menilai, adanya keterli-
batan ‘rezim kesehatan’ yang 
turut berperan aktif melaku-
kan tekanan pengendalian 
tembakau, juga membuktikan 
adanya kepentingan persaing-
an industri farmasi.

“Rezim kesehatan ini me-
munculkan kelompok yang 
berkampanye antirokok. Pa-
dahal merokok adalah hak 
konstitusional setiap warga 
negara dan dilindungi un-

dang-undang. Merokok bukan 
hal yang ilegal, apalagi sebuah 
kejahatan,” katanya.

Ketua Lembaga Konsumen 
Rokok Indonesia (LKRI), Agus 
Condro Prayitno, mengata-
kan, seorang perokok rata-
-rata mampu memberikan 
kontribusi kepada negara 
hingga Rp 250 ribu per bulan, 
dengan hitungan setiap hari 
mengonsumsi sebungkus ro-
kok seharga Rp 15 ribu. Cukai 
per bungkus Rp 8 ribu. Target 
pendapatan negara dari cukai 
rokok pada 2017 ini Rp 138 
triliun.

 Bahkan pada 2018 menda-
tang, Kementerian Keuangan 
kembali menaikkan target 
pendapatan dari cukai rokok 
sebesar Rp 148 triliun.

Tahun ini saja, lanjut dia, se-
bagian dari hasil pendapatan 
cukai rokok ini digunakan un-
tuk menyuntik Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan yang mengalami 
defi sit keuangan.

 “Tapi ironis, perokok sebagai 
pembayar pajak yang taat jus-
tru mengalami deskriminasi 
dalam sejumlah kebijakan. 

Bahkan muncul aturan bah-
wa BPJS Kesehatan berencana 
tidak meng-cover konsumen 
rokok,” katanya. (sm/amu/
ida/JPR)

Selamatkan Petani Tembakau

Ironi Kretek, Kekayaan Nusantara yang Terancam
Saat ini, petani tembakau resah atas 

kebijakan pemerintah yang cenderung 
tidak berpihak kepada mereka. Apalagi 

setelah muncul Konvensi Kerangka Kerja 
Pengendalian Tembakau atau Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC) 
dari organisasi kesehatan dunia WHO 

(World Health Organization) yang berusaha 
dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan 

di Indonesia. FT:NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG

HARGA TIDAK MENENTU: Petani tembakau di Temanggung 
sedang menjemur tembakau yang sudah dirajang dan siap 
dijual.

Weekend, HP Off 
HANDPHONE (HP) kini menjadi ke-

butuhan primer bagi sebagian besar 
orang. Bahkan, banyak orang yang 
tersandera dan terjerat ketergan-
tungan pada gawai

komunikasi itu.
Hannah Al Rashid berupaya 

keras agar tidak masuk jeratan 
tersebut. Karena itulah, setiap 
weekend atau akhir pekan, artis 
cantik kelahiran London, 25 
Januari 1986, tersebut selalu 
menonaktifkan HP. ’’Kalau 
weekend, HP off  dari work 
(pekerjaan),’’ ujarnya.

Aktris blasteran Indonesia-
-Prancis itu pun selalu mengi-
ngatkan kolega atau kenalannya 
untuk tidak menghubungi HP-
-nya setiap akhir pekan. Sebab, 
dipastikan

dia tidak bisa dihubungi.
’’Karena work stuff  (hal-hal ter-

kait dengan pekerjaan) off  dulu,’’ 
kata pemeran Sophie dalam fi lm 
Warkop DKI Reborn: Jangkrik 
Boss! Part 1 itu.

Karena itulah, aktris yang jago 
pencak silat tersebut meminta kolega atau rekan 
yang ingin bertemu di akhir pekan memberita-
hunya jauh-jauh hari. Dengan begitu,

jadwal pertemuan atau lainnya bisa diagenda-
kan selepas akhir pekan. (tyo/c19/owi)
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'Bau Amis' di Lelang 
Jabatan Kementan

JAKARTA - Polemik seputar 
lelang jabatan di lingkung-
an Kementerian Pertanian 
(Kementan), terus menuai 
pro dan kontra. Sebab, dalam 
prosesnya terdapat sejumlah 
keganjilan. Terutama berkaitan 
dengan syarat peserta lelang.

Dari delapan pejabat yang 
dilantik Jumat kemarin (24/11), 
satu ASN diketahui telah mele-
bihi batas umur yang ditentu-
kan syarat administrasi lelang 
itu sendiri. Yakni setingi-ting-
inya 56 tahun pada Desember 
2017.

ASN yang dimaksud diketa-
hui bernama Sugiono, yang 
kini menempati pos Direktur 
Pembibitan dan Produksi Ter-
nak Direktorat Jenderal Peter-
nakan dan Kesehatan Hewan 
(PKH). Ketika mengikuti lelang, 
Sugiono diketahui berusia 56 
tahun 2 bulan, lantaran lahir 
pada 13 Oktober 1961. Hal ter-
sebut sebagaimana tercantum 
dalam syarat lelang jabatan 

yang dipublikasikan di situs 
pertanian.go.id.

Dalam surat berkop Kemen-
tan dengan Nomor: 4069/
KP.290/A/10/2017 mengenai 
peserta yang lulus seleksi admi-
nistrasi, tak ada nama Sugiono 
dari 29 ASN yang lolos.

Sebagai informasi, ASN yang 
mendaftar ini melalui sistem 
online. "Artinya, karena sudah 
by system, ketika ada satu sya-
rat yang tak dipenuhi otomatis 
ditolak," ujar sumber Jawapos.
com di lingkungan Kementan, 
kemarin (29/11).

Ketika dikonfi rmasi seputar 
ini, Sugiono mengelak jika 
dikatakan melanggar prosedur 
lelang jabatan. Soal umurnya 
yang tak memenuhi syarat 
lelang, dia mengatakan ada 'ke-
khususan' bagi pejabat eselon 
2 seperti dirinya.

"Jabatan saya sebelumnya 
Kepala Balai Besar yang nota-
bene eselon 2. Lain ceritanya 
kalau saya dari eselon 3," kilah 

dia ketika dikonfirmasi Ja-
wapos.com, kemarin malam 
(29/11).

Sugiono juga menujukan 

perihal surat kelulusan seleksi 
administrasi. Dia mengklaim 
ikut seleksi administrasi seperti 
29 peserta lainnya yang dinya-

takan lolos. Hanya saja, dalam 
surat yang salinannya diterima 
Jawapos.com, ada yang sedikit 
berbeda. (mam/JPC)

FT:IST FOR JAWAPOS.COM

BANYAK KEGANJILAN: Delapan pejabat Kementerian Pertanian ketika dilantik Jumat (24/11).
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Bencana Bisa Dicegah
Assalamulaikum, Mimbar 

Publik RADAR Sukabumi. 
Banyaknya terjadi di Ka-
bupaten Sukabumi seperti 
longsor dan banjir baru-ba-
ru ini membuat kita sadar 
bahwa bencana itu masih 
mengancam, namun menu-

rut saya bencana itu bisa 
dicegah atau diantisipasi 
sebelumnya dengan tata ke-
lola lingkungan yang baik. 
Pertama normalisasikan ali-
ran sungai dan kalau bisa 
perbesar dan dirikan tang-
gul agar air tidak meluap, 

kedua beri himbauan kepada 
warga agar jangan medirikan 
bangunan di tempat yang 
rawan bencana, dan satu lagi 
jangan sekali-kali memban-
gun rumah di tebing yang 
sudah tidak ada pohonnya, 
selain itu pemerintah juga 

harus tegas dan gencar untuk 
memberi tahu masyarakat 
agar tidak menebang pohon 
sembarangan karena jika 
ditebang dan tidak ditanami 
lagi kemungkinan bencana 
gampang terjadi, saya rasa 
itu hanya sebagian saja, yang 

lebih tau tentu pemerintah. 
Karena dulu juga kondisi 
alam ini aman dan tenang 
tanpa bencana yang heboh 
meski musim hujan, terima 
kasih

085861080760

Tolong Keruk Sungai yang Dangkal
TING GINYA  intensitas 

hujan saat ini menimbul-
kan beberapa wilayah ter-
kena banjir akibat luapan 
air yang tidak mampu dit-
ampung oleh sungai, mo-

hon kepada pemerintah un-
tuk melakukan pengerukan 
sungai di wilayah-wilayah 
yang sering terjadi bencana 
banjir akibat luapan sungai. 
Sudah saatnya pemerintah 

memperhatikan lingkungan 
dengan bertindak bukan 
hanya slogan saja, terima 
kasih

085723123238

Pak Ogah Itu 
Legal atau Tidak

KEPADA pihak kepolisian saya 
ingin bertanya kalau keadaan pak 
ogah ‘Tukang pengatur banyaran 
dijalan’ itu legal atau tidak, pasalnya 
disetiap persimpangan jalan Suka-
bumi hingga perbatasan Sukabumi 
suka ada pak ogah yang mengatur 
lalu lintas seolah sebagai polisi. Mes-

ki, sangat membantu namun saya 
ingin menanyakan keberadaan 
mereka legal atau tidak. Soalnya 
dibeberapa persimpangan jalan 
Nasional yang ada di Sukabumi 
suka bikin macet dari pada kegiatan 
pak ogah

Deni_ar45@gmail.com

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang - undang No. 4 Th.1996 tentang hak tanggungan atas tanah  beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah, PT. 
Bank Mandiri (Persero) Tbk SME & Micro Collection Recovery Bandung akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara 
tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor terhadap Debitur :

1. Wawan Somantri, berupa sebidang tanah seluas 550 m2 berikut bangunan terletak di  Kp. Pasir Angin RT. 02 RW. 02 (di SHM tertulis Blok : Pasir
Angin) Desa Ciambar, Kec. Ciambar, Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No.405 a.n WAWAN SOMANTRI. 
(LLimit Rp. 700.000.000,- ; Jaminan Rp. 350.000.000,-).

2. Rudi Heryadi, berupa sebidang tanah seluas 105 m2 berikut bangunan terletak di  Kp. Pangapuan RT. 01 RW. 01, Desa Warnajati, Kec. Cibadak,
Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No.798 a.n RUDI HERYADI. 
(Limit Rp. 218.000.000,- ; Jaminan Rp. 109.000.000,-).

3. CV. Reza Putra Mandiri, berupa : 
A. Sebidang tanah seluas 138 m2 berikut bangunan terletak di Kp. Nanggewer No. 15 RT. 16 RW. 05 (di SHM tertulis Blok Nanggewer) Desa Sukajaya, 

Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No.700 a.n 1. ENDANG 2. UJANG WIJAYA 3. HERI SUPENDI 4. WINI. 
(Limit Rp. 132.000.000,- ; Jaminan Rp. 66.000.000,-).

B. Sebidang tanah seluas 69 m2 berikut bangunan terletak di Jl. Mayor Mahmud, Kp. Nanggewer RT. 15 RW. 05 (di SHM tertulis Blok Nanggewer RT/
RW 15/05) Desa Sukajaya, Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No.1402 a.n 1. ENDANG 2. UJANG WIJAYA 3. 
HERI SUPENDI 4. WINNY WYANDARI. 
(Limit Rp. 112.000.000,- ; Jaminan Rp. 56.000.000,-).

C. Dua bidang tanah dijual dalam 1 (satu) paket seluas 369 m2 berikut bangunan terletak di Jl. Mayor Mahmud, Kp. Nanggewer RT. 14 RW. 05 (di SHM 
No. 1834 tertulis Blok Nanggewer RT/RW 16/05 dan di SHM No. 1931 tertulis Blok Nanggewer) Desa Sukajaya, Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi, 
Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No. 1834 LT. 93 m2 dan SHM No. 1931 LT. 276 m2 a.n UJANG WIJAYA. 
(Limit Rp. 296.000.000,- ; Jaminan Rp. 148.000.000,-).

4. Mega Aditya Yusuf, berupa sebidang tanah seluas 1.415 m2 berikut bangunan terletak di Jl. Benteng Kidul Kp. Sawah Bera (di SHM tertulis Blok:
Sawah Beura) RT. 01 RW. 03, Kel. Dayeuhluhur, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No.944 a.n MEGA ADITYA 
YUSUF. 
(Limit Rp. 357.000.000,- ; Jaminan Rp. 178,500.000,-).

5. PT. Konoras Putra Jaya, berupa : 
A. Sebidang tanah seluas 3.740 m2 berikut bangunan terletak di Dsn. Sindangpalay (di SHM tertulis Blok : Sindangpalay) Desa Sindangpalay, Kec. 

Baros, Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No.18 a.n  H. MOCH. ILYAS CONORAS. 
(Limit Rp. 1.280.000.000,- ; Jaminan Rp. 640.000.000,-).

B. Sebidang tanah seluas 280 m2 berikut bangunan terletak di Jl. Baros No. 153 (di SHM tertulis Blok Genteng) Desa Baros, Kec. Baros, Kota Sukabumi, 
Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No.24 a.n MOCHAMAD ILYAS CONORAS. 
(Limit Rp. 278.000.000,- ; Jaminan Rp. 139.000.000,-).

C. Sebidang tanah seluas 188 m2 berikut bangunan terletak di Jl. Sudajaya/ Lio No. 27 RT. 03 RW. 01 (di SHM tertulis Blok : Lio RT. 1/01, Jl. Sudajaya) 
Kel. Cikondang, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No. 548 a.n MOCHAMAD ILYAS CONORAS. 
(Limit Rp. 730.000.000,- ; Jaminan Rp. 365.000.000,-).

D. Sebidang tanah seluas 152 m2 berikut bangunan terletak di Jl. Zamrud No. 27, Kel. Baros, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai 
dengan SHM No. 587 a.n MOCHAMAD ILYAS CANORAS. 
(Limit Rp. 315.000.000,- ; Jaminan Rp. 157.500.000,-).

Jadwal Lelang  : Kamis, 14 Desember 2017 
Jam  : Waktu Penawaran s.d Pukul 14.00 WIB 
Tempat lelang  : KPKNL Bogor

  Jl. Veteran, No. 45. Bogor

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Barang yang dilelang dijual apa adanya, sehingga peminat lelang diwajibkan melihat dan mengetahui kondisi barang
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang pada alamat domain https://www.

lelangdjkn.kemenkeu.go.id .
3. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://le-

langdjkn.kemenkeu.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file *jpg, *png) dan nomor rekening atas nama sendiri 
(uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
Calon peserta yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan
perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.

4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus efektif diterima oleh KPKNL Bogor
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account  (VA) masing – mas-
ing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing – masing peserta lelang setelah berhasil
melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing – masing peserta 
lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist.

6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing – masing peserta.
7. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi,

serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
8. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya. Calon peserta lelang diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarnya.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk  SME & Micro Collection & Recovery Bandung, Jln. Asia Afrika No.

92, Bandung, Telp. 022 – 4224767 dan 081312066092, Hunting pada hari & jam kerja.

Sukabumi, 30 November 2017
Ttd

PEMOHON
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

KPKNL

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996, PT BPR Nusantara Bona 
Pasogit 11, Jalan Siliwangi No 3 Cicurug Kabupaten Sukabumi  selaku pemegang 
sertifikat Hak Tanggungan dengan perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang ( KPKNL) Bogor ,akan melakukan Penjualan jaminan Lelang dimuka umum. 

Objek lelang sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu diatasnya sesuai 
SHM  No.1555/Cicurug seluas 58 M2 atas, terletak di Blok Nempel Desa Cicurug, 
Kecamatan Cicurug,Kabupaten Sukabumi,Provinsi Jawa Barat. 

Harga limit Rp. 610.000.000,- ( Enam Ratus sepuluh juta rupiah )setoran  Jaminan 30 
% dari harga limit yaitu Rp.183.000.000( Seratus delapan puluh tiga juta rupiah),  

Pelaksanaan Lelang pada :                                                  
Hari/Tanggal : Kamis                                               
Tanggal           :  14 Desember 2017                                               
Jam            : 09.30 Wib                                   
Tempat           : Kantor KPKNL Bogor, Jalan Veteran No.45 Bogor 

Syarat-Syarat lelang 

1. Objek lelang tersebut Diatas lelang dengan kondisi apa adanya ( as is ) dan 
kepada peserta lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menerima 
aspek hukum lainnya dari objek lelang; 

2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan paling lambat 1(satu) hari kerja 
sebelum pelakasanaan lelang Ke Rek Penampungan KPKNL Bogor Nomor 
Rekening 0003904821 a.n RPL 023 KPKNL Bogor untuk lelang Pada PT Bank 
BNI ( Pesero ) Tbk Kantor Cabang Bogor yang harus sudah efektif paling 
lambat 1 ( satu ) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang 1 slip setoran untuk 
barang yang di tawar ; 

3. Setiap Peserta yang telah menyetor uang jaminan wajib hadir dalam 
pelaksanaan lelang dan diharuskan menyerahkan asli bukti setoran uang 
jaminan lelang fotocopy  KTP/SIM dan NPWP Jika diwakilkan harus 
membawa surat kuasa Notaris. 

4. Setiap Peserta lelang wajib mengajukan penawaran  paling sedikit sama 
dengan harga limit.peserta lelang yang tidak hadir atau tidak mengajukan 
penawaran sebagaimana hal tersebut diatas maka dikenakan sanksi tidak di 
perbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan. 

5. Penawaran lelang secara lisan dengan harga naik-naik /semakin meningkat. 
6. Peserta lelang yang di tunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi Harga 

lelang dan Bea lelang pembeli selambat-lambatnya 5 ( lima) hari kerja 
terhitung sejak ditunjuk sebagai pemenang lelang . 

7. Apabila pemenang lelang wansprestasi atau tidak menyetorkan/melunasi 
harga lelang sesuai ketentuan diatas,maka uang jaminan akan disetor ke kas 
Negara sebagai penerimaan Negara. tidak diperbolehkan mengikuti lelang di 
wilayah indonesia dalam waktu 6 ( enam) bulan 

8. Untuk keterangan lebih lanjut harap menghubungi PT BPR Nusantara Bona 
Pasogit 11 Telp ( 0266 ) 731615,737520 atau KPKNL Bogor (0251) 8315453  
 

Hormat Kami 
Cicurug, 30 November 2017 

 
TTD 

 
                                  Manajemen                                 

PT BPR Nusantara Bona Pasogit 11 

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 

KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-

Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

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

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

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Polsek Surade 0266) 490295

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

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

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

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

RUMAH SAKIT

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

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

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

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

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

SARANA TEPAT SARANA TEPAT 
PROMOSI ANDAPROMOSI ANDA

pe s gg nn pemmaasaannggaann
ikklann 

(0266) 221199220044

pemasangan 
iklan 

(0266) 219204

n

0853  1286  1909

Polisi 
Harus 
Tegas

ASSALAMULAIKUM, me-
nyikapi gangguan kemanan 
dan ketertiban di wilayah 
Hukum Polres Sukabumi. Saya 
sebagai masyarakat biasa me-
minta kepada pihak aparat ke-
amanan harus semakin tegas 
menindak setiap yang terjadi 
tindakan yang menggangu 
ketertiban dan keamanan 
yang terjadi diwilayah hukum 
polres Sukabumi Kota. 

Ayo pak Polisi, saya yakin 
pak polisi bisa menangani 
gangguan keamanan dan ket-
ertiban bagi masyarakat Kota 
Sukabumi, terima kasih

087720522582
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Indeks Hari Ini 

Dinkes Fogging 
40 Lokasi

Ratusan Ribu Warga 
Ngutang Pajak

“Tah kitu atuh garawe, pan 
anggarana ge gede mereun jang 
kagiatan kitu teh”

“Omong hayang negera maju, tepi 
mayar kawajiban oge meni hese 
ning”ning

PENGUMUMAN

TIDAK TERBIT

Sehubungan dengan libur nasional MAULID NABI MUHAMMAD SAW, 

Harian Pagi Radar Sukabumi tidak terbit besok atau edisi Jumat, 1 Desember 

2017. Koran Anda ini kembali terbit pada edisi Sabtu, 2 Desember 2017.

Kepada khalayak pembaca, pelanggan, pemasang iklan serta relasi diharap 

memakluminya. Untuk berita terkini seputar Sukabumi dapat diakses di 

www.radarsukabumi.com.

Aya-aya wae

 ADA...Baca Hal 4

 PEMUDA...Baca Hal 4

 HARI...Baca Hal 4

Veteran-veteran Perjuangan Bondowoso

Ada Tulisan Tangan Kisah Gerbong Maut dari Korban
Sebutan Gerbong Maut sudah 

khas dengan nama Bondowoso 
tercinta ini. Sayang tak ada penu-

lis yang membukukan peristiwa 
bersejarah ini. Para veteran yang 
tergabung dalam Legiun Veteran 
Republik Indonesia (LVRI) Bon-
dowoso masih menyimpan ber-
kas sejarah perjuangan. Mereka 
hanya menyimpan, mengingat, 

tapi sudah tak kuat untuk menulis 
jadi buku perjuangan.

23 NOVEMBER  telah ditetapkan 
menjadi peringatan tragedi gerbong 
maut. Peristiwa heroik tersebut men-

INGIN DIBUKUKAN: 
Ketua LVRI 
Bondowoso 
Muhjahid mencari 
dokumen perjuangan 
peristiwa gerbong 
maut.

Pemain 
Timnas 

Terlupakan

Lepas Jabatan, Hanafi e Langsung ‘Dicomot’

SUKABUMI - Kendati lazimnya 
sepak bola lebih digandrungi kaum 

adam, namun berbeda dengan Hanipa 
Halimatusyadiah Suadi (14) gadis 

asal Kampung Sekarwangi RT 2/28, 
Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak 
Kabupaten Sukabumi. Diusianya yang 
masih tergolong belia, anak pasangan 

Ati Kusmiyati dan 
Alm Iwan Juandi ini sudah 

 menorehkan prestasi yang mem-
bagakan  dengan menjadi salah satu 

pemain Tim  Nasional (Timnas) Indone-
sia sepak bola wanita usia 15 tahun.

yang

 PEMAIN...Baca Hal 4

Pengungsi 
Gunung Agung 

Sudah 43.358 Jiwa

SUKABUMI  -  Terhi-
tung 1 Desember 2017, 
Hanafi e Zain (HZ) bakal 
melepas jabatannya se-
bagai Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kota Sukabumi. 
Renananya, mantan 
Badan Perenca-
naan Pemban-
gunan Daerah 

BALI

LOMBOK NTB

JAWA
TIMUR

Gunung
Agung

Bandara
Internasional

Lombok
(ditutup)

Bandara
Internasional
Ngurah Rai
(ditutup)

JALUR UDARA BALI
TERISOLASI

Sumber: Diolah Jawa Pos

Bandara I Gusti Ngurah Rai Ditutup, 
Penerbangan Canceled

Jembrana

Buleleng

Tabanan

Badung

Bangli

Karangasem

Klungkung 

Gianyar

Denpasar

Keterangan
Arah angin

Lokasi 
pengungsian

Jumlah 
pengungsi (jiwa)

249 
Penerbangan 
Domestik

124
jadwal 
kedatangan

125
jadwal 
keberangkatan

196
Penerbangan 
Internasional

97
jadwal 
kedatangan

99
jadwal 
keberangkatan

BULELENG

3.972
9

KLUNGKUNG

3.029
31 

BANGLI

600 
1

DENPASAR

1.472
35

BADUNG

549 
5

KARANGASEM

15.758
105

TABANAN

744
7

GIANYAR

2.587
8 

JEMBRANA

312
16

Catatan: 22 desa di 5 kecamatan 
harus dikosongkan sampai 18.00 WITA

Sehari, Pariwisata Bali Rugi Rp243 M

JAKARTA  - Kepala 
Pusat Data Informasi 
dan Humas BNPB, Su-
topo Purwo Nugroho, 
mengatakan pihaknya 

 PENGUNGSI...
Baca Hal 4

 LEPAS...Baca Hal 4

Pemuda Ini Nekat 
Potong Kelaminnya 

Sendiri
ADAADA saja yang dilakukan pemuda 

asa Cibinong, Desa Bojongtipar, Kecamatan 
Jampangtengah ini. Diduga mengalami 
stres, ia nekat memotong alat kelaminnya 
sendiri, kemarin (29/11). 

FOTO: WAWAN DWI/RADAR IJEN

Lagi, Setnov 
Pamer 

Kesaktian
JAKARTA - Sidang perdana gugatan 

praperadilan yang diajukan Ketua DPR 
Setya Novanto akan digelar Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan, hari ini (30/11). 
Gugatan praperadilan yang kedua kalinya 
itu, diajukan Setya Novanto menyikapi  
penetapannya sebagai tersangka kasus 
dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP 
oleh KPK.

FOTO:DENDI/RADARSUKABUMI

MENGERIKAN : Kondisi pria yang nekat memotong 
alat kelaminnya sendiri karena diduga stres bikin ngilu.

FOTO:DOC/JAWAPOS.COM

MEMBERI KETERANGAN : Setya Novanto usai menjalani 
pemeriksaan administratif terkait penahanannya oleh KPK.

Biodata
Nama : Hanipa Halimatusyadiah Suandi
TTL : Sukabumi 24 Oktober 2003
Alamat : Kampung Sekarwangi RT 2/ 28,  
   Desa Sekarwangi 
   Kecamatan Cibadak

PRESTASI 

- Juara 2 Siliwangi Cup 2012
-  Juara 4 Magma Cup tahun 2013 
-  Juara 4 Assbi Cup 1 tahun 2013
-  Juara 1 Assbi Cup 2 tahun 2014
-  Juara 2 Danone wilayah Kota/Kababupaten 

Sukabumi & Cianjur tahun 2015
-  Juara 3 Kartini Cup di Bandung tahun 2015
-  Juara 2 Bengawan Cup tahun 2016
-  Masuk Tim Nasional Indonesia Sepak bola 

wanita U-15

Pemerintah Kota Sukabumi
MengucapkanMengucapkan

Selamat HUT KORPRI ke-46
H. MOHAMAD MURAZ, S.H.,M.M.

Walikota Sukabumi
H. ACHMAD FAHMI, S.Ag.,M.MPd

Wakil Walikota Sukabumi
Dr. H.M.N.HANAFIE ZAIN, M.Si.
Sekretaris Daerah Kota sukabumi

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

H. ACHMAD FAHMI, S.Ag.,M.MPd
Wakil Walikota Sukabumi Dr. H.M.N.HANAFIE ZAIN, M.Si.

Pemerintah Kota SukabumiPemerintah Kota Sukabumi
Mengucapkan

Terimakasih
Atas Pengabdian Dr. H.M.N.HANAFIE ZAIN, M.Si. selama 32 tahunAtas Pengabdian Dr. H.M.N.HANAFIE ZAIN, M.Si. selama 32 tahun

dan Dedikasi yang diberikan untuk kemajuan Kota Sukabumi selama menjabat menjadi Sekda Kota Sukabumi



Karena lebih kurang 
15 kilometer sampai 

20 kilometer jalan dua 
kabupaten tersebut rusak 

berat, sehingga butuh 
direhab (untuk mendukung 

aktifi tas masyarakat)

UKM

POJOK JABAR

KECAMATAN GEGERBITUNG, KABUPATEN SUKABUMI

Produksi Gula Bongah Gerbi 
Sampai ke Amerika 

PRO OTONOMI 5KAMIS, 30 NOVEMBER 2017

KECAMATAN Gegerbit-
ung berbatasan langsung 
dengan Kecamatan Takokak 
di Kabupaten Sukabumi. 
Sehingga, ini menjadi pintu 
gerbang dua kabupaten, Su-
kabumi dan Cianjur. Bebera-
pa desa yang masuk dalam 
Kecamatan Gegerbitung, 
antara lain, Gegerbitung, 
Caringin, Buniwangi, Ciju-
rey, Karangjaya, Ciengang, 
dan Sukamanah. Kecamat-
an Gegerbitung terkenal 
dengan wilayah yang sarat 
akan persawahan dan perta-
nian sayur mayur. Desa-desa 
seperti Caringin, Cijurey, 
Gegerbitung termasuk wi-
layah desa yang menghijau 
dan sarat akan persawahan. 
Sedangkan desa-
-desa yang ter-
masuk wila-
yah tertinggal 
Inpres Desa 
Te r t i n g g a l 
(IDT) seperti 
Ciengang dan 
Su ka ma -
n a h  ( 

adalah wilayah penghasil 
komoditi sayur mayur ka-
rena berada pada daerah 
dataran tinggi. "Sayur ma-
yurnya seperti, tomat, ce-
sim/sampo, kacangpanjang, 
ketimun, engkol, dan lain 
sebagainya,"sebut Kasie 
Sarpras, Encep bersama 
Ramdan Sulaeman yang 
mendampingin Camat Ge-
gerbitung, Drs Bandan. 

 Ada satu lagi desa IDT di 
Kecamatan Gegerbitung, 
Buniwangi, namun desa 
ini terdepan dalam pem-
bayaran Badan Amil Zakat 
di Kecamatan Gegerbit-
ung. Kemudian, berbicara 
potensi lainnya yang juga 
berkembang di Kecamatan 
Gegerbitung juga sektor 
Usaha Kecil Menengah. 

Pihaknya menyebutkan 
tersebutlah UKM Gula 
Bongas (gula kawung/se-
mut) yang tersohor sampai 
luar negeri. Ya, Gula Bongas 
yang banyak diusahakan 

kelompok usaha dan 
masyarakat Desa 

Gegerbitung menurutnya 
sudah sampai ekspor do-
mestik dan manca negara. 
Domestiknya, gula Bongas 
khas Kampung Bongas Desa 
Gegerbitung sudah sampai 
penjualan Jakarta. Sedang-
kan mancanegaranya, men-

capai Negara Paman Sam, 
Amerika dan Singapura. 

Satu lagi potensi UKM yang 
juga digeliatkan masyarakat 
Kecamatan Gegerbitung te-
patnya di Karajaya Desa Ci-
jurey dan Desa Gegerbitung 
juga ada usaha enye, rangin-

ang, ranginging, pisang sele, 
putu mayang, telor asin, dan 
lain sebagainya.  

 Potensi lain yang juga ada 
di Kecamatan Gegerbitung, 
yakni pariwisata. 

"Yakni Gunung Gombong 
yang merupakan peman-

dangan indah melihat hu-
tan konservasi seperti ta-
naman mahoni. 

Selain Gunung Gombong 
ada juga pariwisata air atau 
hidrowisata air terjun yang 
masih alami dan butuh 
sentuhan investor, yakni 

Curug Cijurey. 
Potensi-potensi yang ber-

kembang ini diharapkan 
menjadi daya tarik/nilai 
jual wisata, selain itu juga 
upaya dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
Gegerbitung. (*)

FOTO:DIDIT/RADARSUKABUMI

KOMPAK: Camat Gegerbitung, Drs Bandan foto bersama dengan staf Kecamatan Gegerbitung

Inginkan Pembangunan 
Masjid Agung, Pasar, dan Terminal Gegerbitung 

UNTUK meningkatkan pro-
duktivitas geliat masyarakat-
nya di Kecamatan Gegerbit-
ung belum memiliki masjid 
agung, pasar kabupaten dan 
terminal angkutan kota. Ka-
renanya hal ini menjadi pro-
gram Camat Gegerbitung, 

Drs Bandan ke depan dalam 
upaya mendukung kebutuhan 
masyarakat Kecamatan Ge-
gerbitung dalam beraktifi tas 
sehari-hari. Di samping itu, 
camat yang dibantu para staf 
juga mengharapkan dapat 
merealisasikan pembangun-

an Jalan Kabupaten yang ma-
suk dua kabupaten, yakni 
perbatasan Sukabumi-Cian-
jur yang melewati desa-desa, 
seperti Ciengang, Sukamanah 
di Kabupaten Sukabumi juga 
Kecamatan Takokak di Kabu-
paten Cianjur agar memadai 

dan dapat diaspal. 
"Karena lebih kurang 15 ki-

lometer  sampai 20 kilometer 
jalan dua kabupaten tersebut 
rusak berat, sehingga butuh 
direhab (untuk mendukung 
aktifi tas masyarakat), "tutur-
nya seraya berharap. (dit)

Sedangkan desa-
-desa yang ter-
masuk wila-
yah tertinggal 
Inpres Desa
Te r t i n g g a l
(IDT) seperti
Ciengang dan 
Su ka ma -
n a h  ( 

Gegerbitung jug
Usaha Kecil Mene

Pihaknya men
tersebutlah UK
Bongas (gula ka
mut) yang tersoh
luar negeri. Ya, Gu
yang banyak diu

kelompok u
masyara

Drs Bandan

Kecamatan Gegerbitung (Gerbi) merupakan 
salah satu wilayah di perbatasan Kabupaten 

Sukabumi. Kecamatan ini berpotensi 
di sektor pertanian sayur mayur dan 

persawahan, UKM, dan pariwisata.
Laporan Didiet Rahma Aditya

Raskin Belum Bisa Digratiskan
BANDUNG - Bupati Ban-

dung Dadang Naser menya-
takan beras untuk keluarga 
miskin (raskin) belum digra-
tiskan untuk tahun 2018. 
Menurut bupati selama ini 
tidak ada keluhan dengan 
harga raskin Rp 1.000 per 
kilogram. Belum ada rencana 
digratiskan. Sebab tahun de-
pan beban anggaran masih 
terlalu berat, masih banyak 

program kegiatan lain yang 
masih harus dipenuhi. "Lagi 
pula selama ini kan tidak 
ada keluhan dari masyarakat 
dengan harga raskin yang Rp 
1.000," terang Bupati, Rabu 
(29/11).

 Dirinya menambahkan 
dalam pembahasan terakhir 
RAPBD Kab Bandung 2018 
saja masih terjadi defisit 
hingga mencapai Rp 1 triliun. 

Makanya, Pemkab Bandung 
masih berupaya menaikkan 
pendapatan dan memangkas 
anggaran yang bisa di-delete. 
"Untuk raskin ini saja kita 
masih subsidi Rp21 mili-
ar. Nah, kalau digratiskan, 
subsidinya bisa jadi Rp 52 
miliar. Jadi, sampai saat ini 
di APBD murni 2018, belum 
direncanakan raskin gratis, 
tapi mungkin nanti di APBD 

perubahan 2018 baru bisa 
dibahas," kata bupati.

 Asisten Perekonomian dan 
Kesejahteraan Rakyat Setda 
Kab Bandung, Marlan me-
nambahkan, Program Beras 
Sejahtera (Rastra) atau yang 
lebih dikenal raskin, bisa saja 
digratiskan kalau pemerintah 
pusat mengkonversi rastra 
menjadi uang elektronik 
atau e-Voucher yang disebut 

juga Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT). "Tapi peralih-
an rastra menjadi e-Vocher 
atau BPNT ini masih diana-
lisis potensinya apakan bisa 
diterapkan di Kabupaten 
Bandung. 

Sampai saat ini kita masih 
melakukan analisis dan pen-
dataan, agar nantinya jangan 
lagi salah sasaran," tukas 
Marlan. [gus] 

Industri Genteng 
Diambang Kepunahan
PURWAKARTA - Maraknya penggunaan 

atap bangunan dengan bahan baja ringan. 
Berimbas pada makin menurunnya penjual-
aan prodak atap rumah yang berbahan dasar 
tanah liat (genteng). Akibatnya, perlahan 
namun pasti, industri genteng di Kecamatan 
Plered, Purwakarta mulai tersingkir, tak sedi-
kit pengusaha atap bangunan dari tanah liat 
itu gulung tikar.

 Seperti yang terlihat di Desa Citeko, Keca-
matan Plered, saat ini tercatat hanya tinggal 
50 pengusaha yang tetap eksis dari 100 pabrik 
genteng yang sebelumnya  sempat berjaya di 
wilayah tersebut. Padahal, genteng merupa-
kan salah satu ikon Kecamatan Plered setelah 
Keramik Anjun. Namun Sulitnya pemasaran 
ditambah banyak pekerja memilih pekerjaan 
lain mengakibatkan pabrik genteng di Plered 
tak banyak bertahan. 

Kaur Umun Desa Citeko Kecamatan Plered, 
Amat misalnya, Ia menerangkan, tutupnya se-
jumlah pabrik genteng yang ada diwilayahnya 
dipicu oleh beberapa faktor, dan salah satu 
pemicunya ialah setelah maraknya produksi 
genteng baja ringan.

 "Setelah adanya genteng baja ringan penju-
alan genteng tanah menjadi merosot,  bahkan 
50 perusahaan sekarang sudah tutup," ujar-
nya kepada awak media, Rabu (29/11).

 Menurutnya, dengan kondisi yang saat ini 
terjadi jelas sangat berdampak bagi ekonomi 
warga sekitar. 

Pasalnya, tak sedikit masyarakat Citeko yang 
menjadikan pabrik genteng sebagai sumber 
pendapatan untuk menutupi kebutuhan 
hidup.

 "Untuk kebutuhan sehari-hari sebagian 
besar masyarakat citeko bekerja di pabrik 
genteng tapi setelah pabrik banyak yang tu-
tup mereka berpindah profesi,  sebagian ke 
sawah dan sebagian ada yang menjadi kuli 
bangunan," ungkapnya. 

Pihak pemerintah desa, lanjut Amat, telah 
berupaya membantu memulihkan kondisi 
ekonomi masyarakat diantarannya dengan 
menyalurkan bamtuan dari pemerintah untuk 
memberikan pinjaman modal usaha kepada 
para pengusaha genteng itu.

"Meskipun tidak besar,  tapi semoga ma-
syarakat bisa terbantu dan memanfaatkan 
pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya," 
tandasnya. [nif ]

Dua SMP Terlibat Tawuran
BANDUNG - Berawal dari 

saling menantang tawuran 
di media sosial (Medsos), 
puluhan siswa SMPN 4 Pada-
larang Kabupaten Bandung 
Barat menyerang sekolah 
MTS Nurul Falah Kota Ci-
mahi di Persimpangan Jalan 
Mahar Martanegara, Cimahi, 
Selasa (28/11) sore. Berbekal 
sabuk gir motor dan senja-
ta tumpul sejumlah siswa 
Padalarang melakukan pe-
nyerangan terhadap  siswa 
Cimahi, satu siswa Nurul 
Falah menjadi korban salah 
sasaran mengalami luka 
pukulan benda tumpul dan 
barangnya dijarah.

 Kapolsek Cimahi, Kompol 
Rukun Iman menerangkan, 
jika motif para pelajar dari 
Padalarang datang ke Kota 
Cimahi, selain akan me-
nuju ke Kawah Putih, juga 
memang akan menyerang 
siswa SMP lain. "Pengakuan 
tersangka berawal dari cek-
cok di media sosial berujung 
saling tantang tawuran, Jadi 
kedatangan mereka kesini 
sudah direncanakan, ma-
kanya membawa senjata 
tajam," ungkapnya, Sela-
sa(28/11).

 Terkait satu siswa dari MTs 
Nurul Falah yang menjadi 

korban, Rukun Iman men-
duga jika pelajar tersebut 
merupakan korban salah 
sasaran dari para pelajar 
lainnya. "Itu kemungkinan 
salah sasaran. Karena mere-
ka tidak tahu lokasi sekolah 
yang menantang mereka, 
akhirnya mereka menyerang 
siswa dari sekolah lain yang 
kebetulan melintas di hadap-
an mereka," bebernya.

 Saat ini para pelajar ter-
sebut sedang diberikan 
pembinaan dan dilakukan 
pendataan. Pihak kepolisian 
juga sudah menghubungi 
orangtua dan pihak sekolah 

yang bersangkutan. "Sudah 
kita hubungi pihak keluar-
ga dan sekolah. Untuk se-
mentara mereka akan kita 
amankan di Mapolsek. Kami 
mengimbau pihak sekolah 
dan orangtua melakukan 
pengawasan yang lebih ketat 
lagi," pungkasnya.

 Berdasar informasi yang 
dihimpun, warga menyak-
sikan pelaku penyerang-
an membekali diri dengan 
senjata tumpul dan tajam. 
Serangan dilakukan saat 
siswa Nurul Falah sedang 
menunggu angkutan umum 
didepan sekolah. Andi Aril, 

korban siswa MTS Nurul 
Falah menuturkan, saat ber-
jalan pulang bersama pu-
luhan siswa lain di lokasi 
kejadian, tiba-tiba diserang 
puluhan siswa berseragam 
SMP sambil mengacungkan 
senjata. "Saya lari bareng 
teman-teman, tapi ketangkep. 

Kaki saya dipukul sama besi, 
terus uang saya juga habis 
diambil, untung ada warga 
yang bantu," ujarnya di Ma-
polsek Cimahi. Para pelajar 
yang melakukan penyerang-
an kemudian lari berpencar 
setelah diteriaki oleh warga. 
Beruntung, semuanya berha-

sil diamankan setelah warga 
sekitar dibantu para pengen-
dara mengejar para pelajar 
tersebut.

 Bilal Ramadhan, siswa SMP 
Negeri 4 Padalarang yang di-
duga melakukan penyerangan 
berdalih membalas dendam 
lantaran temannya pernah di-
palak siswa MTs Nurul Falah. 
"Saya hanya membela teman. 
Soalnya teman saya tiba-tiba 
dipukul dan uangnya diambil 
sama anak dari sekolah lain. 
Soalnya kami mau main ke Ka-
wah Putih, senjata ini dikasih 
di perjalanan sama anak STM, 
buat jaga-jaga," katanya. [gus]
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SEMENTARA ITU

KOMUNITAS

Suasana bakti sosial di wilayah DPC Baros dihadiri ratusan peserta.
Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi bersama istri Fitri Hayati 
Fahmi dan Ketua DPC PKS Baros, Wawan Juanda. Kang Fahmi disambut warga.

Ketua DPC PKS Citamiang, Dindin.S membantu membagikan sembako 
kepada warga. Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi menijau lokasi longsor. Kang Fahmi ditemani masyarakat melihat kondisi longsor.

Kang Fahmi Hadiri Baksos dan Tinjau 
Lokasi Longsor

WAKIL Walikota Sukabumi, H Achmad Fah-
mi bersama istri, Fitri Hayati Fahmi mengha-
diri acara baksos di wilayah DPC PKS  Baros, 

Ahad (26/11).Kang Fahmi bertatap muka 
dengan warga Kecamatan Baros.

Di tempat terpisah Kang Fahmi-panggilan 

akrabnya juga meninjau lokasi bencana 
longsor di Rt 004 Rw 08 Ciaul Pasir Kelurahan 
Subangjaya. (dit)

Tunggu Sentuhan Pelatih Anyar
BANDUNG – Kehadiran 

Mario Gomez sebagai pe-
latih anyar sudah dinanti-
kan berbagai kalangan, tak 
terkecuali pemain. Tony 
Sucipto mengaku antusias 
menyambut kedatangan 
pelatih asal Argentina itu. Ia 
yakin jika ditangan Gomez 
performa tim yang anjlok di 
2017 bisa terangkat. "Saya 
lihat track melatihnya juga 
sangat bagus," kata Tony 
kepada koran ini melalui 
pesan singkat. 

 Persib, pada Selasa kema-
rin, secara resmi telah ber-
hasil mengamankan tanda 
tangan Mario Gomez untuk 
dua tahun ke depan. Pelatih 
itu kini tengah berada di 
Argentina untuk menyele-
saikan masalah administrasi 
untuk kedatangannya ke 

Bandung, pada pekan depan
 Tony berharap, kedatang-

an Gomez bisa mengemba-
likan kejayaan Persib seperti 
yang terjadi pada musim 
2014/2015. "Semoga beli-
au bisa membawa Persib 
seperti yang kita harapkan 
semua orang dan yang pasti 
cepat beradaptasi karena 
sepak bola di Malaysia dan 
Indonesia berbeda," kata 
pemain 31 tahun ini.

 Senada dengan Tony, Hen-
hen Herdiana  mempunyai 
harapan yang sama dengan 
seniornya itu. “Mudah-
-mudahan dengan prestasi 
beliau bisa memberikan 
aura positif di Persib,” kata 
Henhen.

 Namun Henhen mengaku 
belum mengetahui sepe-
nuhnya tentang sosok Go-

mes. Yang jelas bagi dirinya 
akan menampilkan kemam-
puannya agar terpilih dalam 
skuad besutannya.

“Yang jelas saya akan ber-
main sebaik mungkin un-
tuk menarik minat Gomes,” 
katanya.

 Roberto Carlos Mario Go-
mez peranh menangani 
Mallorca dan asisten pelatih 
Inter Milan dan Valencia. 
Ia memulai karier kepela-
tihannya di panggung Asia 
ketika menukangi Hong 
Kong, South China musim 
2014/2015 lalu. 

Kariernya meroket saat 
menjadi pelatih klub Ma-
laysia, Johor Darul Ta'zim 
(JDT), dengan menyabet 
lima trofi  bergengsi, satu di 
antaranya adalah Piala AFC 
2015. (pra)

RIANA SETIAWAN/RADAR BANDUNG

LEWATI HADANGAN: 
Bek sayap Persib, Tony 
Sucipto saat mencoba 
melewati hadangan 
lawan.

Alhamdulillah Masih 
Dipercaya

BANDUNG- Winger Persib, Febri Hariyadi 
semringah kembali dipercaya pelatih tim nasi-
onal Indonesia, Luis Milla, untuk membela tim 
Merah-Putih berlaga di turnamen Aceh World 
Solidarity Cup 2017. Turnamen ini rencananya 
akan digelar pada 2-6 Desember mendatang. 
"Saya senang bisa dipanggil dan dipercaya lagi 
di skuat timnas yang akan di berangkatkan ke 
Aceh," kata Febri atau akrab disapa Bow saat 
dihubungi wartawan melalui pesan singkat.

 Nama Febri muncul di daftar yang dirilis PSSI 
bersama dengan 23 pemain lainnya. Sebelum-
nya, Bow juga masuk dalam daftar susunan 
pemain laga uji tanding antara Indonesia kontra 
Guyana di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, 
25 November lalu. Di laga tersebut Indonesia 
mampu mengalahkan tim tamu dengan skor 2-1. 

Rangkaian agenda timnas ini merupakan 
bagian dari persiapan timnas menghadapi 
Asian Games 2018 mendatang. Ditanya perihal 
perkembangan skuat asuhan Luis Milla, Bow 
bersyukur timnas mengalami perkembangan 
dari hari ke hari. "Alhamdulilah sekarang sudah 
kita mulai tahu satu sama lain dengan begitu 
kita bisa terus menjadi lebih baik lagi," ujarnya. 

 Namun secara pribadi, Bow masih ingin terus 
berkembang dan bisa membantu skuat Garuda 
Muda keluar sebagai juara di turnamen AWSC 
Desember nanti. Turnamen ini sendiri meli-
batkan tiga tim lainnya, yakni Mongolia, Brunei 
Darussalam dan Kyrgyzstan. "Mudah-mudahan 
saya bisa terus berkontribusi di timnas dan 
timnas juga bisa jadi juara di Aceh nanti," pun-
gkasnya. (pra)

Febri Hariyadi

Gomez Digajih 
Setengah Milyar?

BANDUNG- Roberto Carlos 
Mario Gomez mempunyai se-
deret prestasi yang gemilang. 
Karir bersama JDT memang 
mengesankan. Tak hanya 
meraih Piala AFC 2015, Carlos 
juga sukses mempersembah-
kan trofi  Liga Super Malaysia 
musim 2015 dan 2016 dan 
Community Shield Malaysia 
2016.

 Raihan tersebut membuat 
Gomez mendapatkan gelar 
Coach of Th e Year Liga Malay-
sia musim 201 Dengan modal 
itu  ia pun kerap disebut se-
bagai pelatih yang memiliki 
nilai kontrak selangit. Bahkan 
disebut-sebut, gajinya ber-
sama Maung Bandung akan 
mendapatkan  Rp 500 juta. 
"Tidak sebesar itu. Tapi jujur, 
kalau nilai kontrak lebih besar 
di Malaysia," ucap Gabriel 
Budi selaku agen Gomez, me-
lalui pesan singkatnya, Rabu 
(29/11/).

Persoalan nilai kontrak me-
mang jadi latar belakang di 
balik hengkangnya Gomez 
dari kompetisi sepak bola 
Malaysia. Selepas hengkang 
dari Johor Darul Ta'zim, Go-
mez ditawari melatih timnas 

Malaysia.
Federasi Sepak Bola Malay-

sia menawarkan gaji 25.000 
dollar AS (sekitar Rp 333 juta). 
Namun, negosiasi terputus 
lantaran Gomez meminta 
dibayar 40.000 dollar AS (Rp 
533 juta) per bulan.

 Budi mengatakan, selama 
proses negosiasi, dia sudah 
memberi gambaran soal nilai 
kontrak yang akan disodorkan 
Persib. Gomez pun menerima 
pinangan Persib kendati nilai 
kontraknya anjlok.

 Terlebih lagi, Gomez memi-
lih Persib lantaran tertantang 
berkarier di Indonesia."Cuma 
saya tekankan kepada Mario 
kalau dia datang ke Indonesia 
harus cari prestasi, bukan se-
mata uangnya saja," kata Budi.

 Soal urusan pembelian 
pemain, Budi mengatakan, 
Gomez memegang kendali 
dalam menyusun kerangka 
tim. Ia pun mengaku siap 
jika kembali dipercaya untuk 
mendatangkan pemain baru 
Persib. "Dia profesional. Dia 
tahu yang terpenting untuk 
kebutuhan tim yang mana 
tidak harus bawa gerbong,” 
kata dia. (pra)

Roberto Roberto 
Carlos Mario Carlos Mario 
GomezGomez

(M. SYAFARUDDIN/JAWAPOS.COM)

Pelatih Persebaya Surabaya Angel Alfredo Vera (bertopi) 
menyapa puluhan ribu Bonek yang turun ke jalan untuk 
menyambut skuad Green Force.

Persebaya Disambut 
bak Pahlawan Menang Perang
SEPERTI menyambut pah-

lawan pulang dari medan 
perang, sungguh luar biasa 
sambutan Bonek kepada sang 
juara Liga 2 2017 Persebaya. 
Puluhan ribu orang tumpah ke 
jalan untuk mengarak Rendi 
Irwan Saputra dkk dari Aloha, 
Sidoarjo hingga Graha Pena, 
Surabaya Rabu (29/11).

 Skuad Green Force julukan 
Persebaya terbang dari Ban-
dara Husein Sastranegara de-
ngan menggunakan pesawat 
carteran. Tim asuhan Angel 
Alfredo Vera itu baru landing 
di Bandara Internasional Ju-
anda sekitar pukul 11.40 siang.

 Kemudian sebuah bus 
mengangkut para pemain 
beserta keluarga menuju Brigif 
1 Marinir, Gedangan, Sidoarjo. 
Di sini para pemain turun dari 
bus untuk menaiki mobil jip 
yang sudah stand by di sana. 
Arak-arakan pun di mulai. 
Dengan pengawalan ketat 
dari kepolisian, tim Persebaya 
bergerak menuju Graha Pena.

 Presiden Klub Persebaya 
Azrul Ananda berada di baris 
terdepan. Azrul 'dikawal' Pe-
latih Persebaya Angel Alfredo 
Vera, asisten pelatih Esteban 
Busto, dan kapten tim Rendi 
Irwan Saputra. Mantan Ka-
polrestabes Surabaya Kombes. 
Pol. M. Iqbal juga mendapat 
kehormatan untuk naik di 
mobil ini.

 Banyaknya masyarakat yang 
turun ke jalan membuat mobil 
berjalan pelan. Kesempatan 
ini dimanfaatkan oleh para 
pendukung Persebaya untuk 
berswafoto bersama pemain-
-pemain idolanya. Tetiba di 
depan gedung Graha Pena 

pada pukul 14.00, tim Perse-
baya turun dari jip dan naik ke 
atas panggung.

 Pesta pun dimulai. Chant-
-chant andalan Persebaya, 
termasuk Persebaya anthem: 
Song For Pride, menggema 
dan dinyanyikan oleh puluhan 
ribu Bonek yang memadati 
Jalan A. Yani, Surabaya. Se-
luruh pemain, pelatih dan 
manajemen nampak sangat 
enjoy bernyanyi dan berjoget 
bersama dengan arek-arek 
Bonek. "Luar biasa," komen-
tar pemain muda Persebaya 
Rachmat 'Rian' Irianto ten-
tang sambutan Bonek kepada 
Persebaya. Bukan hanya Rian, 
para pemain Persebaya lain-
nya juga takjub dengan apa 
yang dilakukan Bonek untuk 
menyambut kepulangan Per-
sebaya ke Kota Pahlawan.

 Sang Presiden Klub, Azrul 
Ananda, menyebut tahun 
2017 adalah sangat spesial 
untuk Persebaya. Pada awal 

tahun, Persebaya mendapat-
kan pengakuan kembali dari 
PSSI sehingga bisa berkom-
petisi di Liga 2. Dan pada Se-
lasa (28/11) kemarin malam, 
Persebaya menahbiskan diri 
sebagai jawara Liga 2. "Tahun 
ini adalah tahun yang penuh 
liku-liku dan perjuangan. Tapi 
tidak ada apa-apanya jika 
dibandingkan perjuangan 
teman-teman yang selama 
bertahun-tahun memperju-
angkan kembalinya Persebaya 
ke sepak bola nasional. Cinta 
berbalas cinta," ucap Azrul di 
hadapan puluhan ribu Bonek.

 Acara arak-arakan juara Per-
sebaya berakhir pukul 15.00. 
Seluruh pemain kembali ke 
apartemen untuk beristirahat. 
Satu per satu Bonek juga me-
ninggalkan Jalan A. Yani. Pesta 
masih belum usai sebab Per-
sebaya masih akan menggelar 
Celebration Game melawan 
PSS Sleman 9 Desember nanti. 
(saf/ce1/JPC)
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PATUHI 
PERATURAN 

SEKOLAH
KALAU ngomongin sekolah  enggak bakalan lepas 

sama yang namanya  peraturan atau yang sering kita 
sebut tata tertib sekolah. Peraturan ini yang harus 

kita patuhi selama berada di sekolah, baik itu kedi-
siplinan, akhlak maupun penampilan juga masuk 

di peraturan sekolah. Buat siswa siswi yang eng-
gak mematuhi  peraturan sekolah ini  pastinya kena 

 hukuman atau razia ketertiban sekolah. Contohnya 
rambut yang enggak rapih atau mungkin pakaian 

sekolah yang enggak sesuai dengan aturan. 
Dibawah ini ada beberapa Zetizen yang mau cerita 

tentang pengalaman mereka di sekolah, gamana sih 
ceritanya, simak yuk. Hayooo. Semoga bermanfaat 

yah.(n1)

CEWEK JUGA BISA 
DIRAZIA

ENGGAK menutup kemungkinanan yang kena 
razia itu cewek, yah kalau dia salah memang 

harus dihukum apalagi mereka yang udah ban-
delnya minta ampun, wajib dikasih peringatan. 

Masalah waktu juga bisa berakibat fatal seperti 
telat masuk sekolah hukumnya lari lapangan,  

dikasih peringatan. Siapapun dia yang enggak 
mamatuhi tata tertib sekolah pasti langganan 

kena razia ketertiban sekolah.(n1)

SUSI SUSILAWATI 
Siswi SMA Darusalam Sukabumi

TATA TERTIB HARUS 
DIPATUHI

TIPE pelajar yang langganan raziaan itu 
kayak masalah rambut, penampilan yang 

enggak sopan, sikap yang ngeyel atau 
bandel. Yah seharusnya tata tertib itu dipatuhi 
bukan untuk dilanggar. Apalagi di sekolah. Di 

sekolah pribadi kita dilatih untuk lebih baik dan 
lebih baik lagi. Pondasi agama juga sangat 

dibutuhkan untuk anak muda, dan peran 
orangtua juga sangat penting. Seharusnya 

guru harus lebih dekat dengan murid agar tahu 
bagaimana keperibadiaan siswa atau siswi 

yang sebenarnya.(n1)

AHMAD FAUJI
SMK Darusalam Sukabumi

AJAKAN UNTUK 
KEBAIKAN

KALAU ada teman aku yang kayak gituh pasti 
aku deketin pelan-pelan bukan berarti malah 

kebawa-bawa kelakuan butuknya, tapi kita 
harus jadi teman yang baik untuk dia, setelah 

itu kita tegur baik-baik dan kita ajak dia ke hal-
hal yang positif jadi waktu-waktu kosong dia 
enggak digunakan buat hal yang negatif tapi 

buat hal yang positif.(n1)

MOCH RIZKY RENALDI 
Siswa SMK Prority Kota SUkabumi.jpg

MANGAJAK 
KEARAH LEBIH BAIK

BUAT mereka yang bandel mau segimana 
disembunyiin juga pasti bakalan ketahuan 

sama petugas ketertiban. Yah, otomatis dirzzia 
kalau cewek biasanya bawa peralatan make up 
yang berlebihan, cowok model rambutnya yang 

enggak sesuai sama kesan pelajar, hal-hal 
yang kayak gituh harus ditegur dan diluruskan 

kejalan yang benar. Ya, meskipun hal yang 
kecil lama-lama malah jadi kehal yang besar 

olah sebab itu kita cegah.(n1)

AI RAHMAWATI 
Siswi MA Darusalam Sukabumi.jpg

10 Manfaat 
Tata Tertib 

Sekolah bagi Siswa
Seringkali siswa mengeluh terhadap tata tertib sekolah yang nampak terlalu mengatur kehidupan sehari-hari mereka di sekolah. Namun demikian sebenarnya 
tata tertib sekolah memiliki banyak manfaat yang terasa langsung maupun tidak langsung baik terhadap siswa tersebut maupun lingkungan sekitarnya. 
Berikut adalah manfaat langsung dan tak langsung dari tata tertib sekolah apabila dijalankan dengan baik.

1. MELATIH KEDISIPLINAN
Tentu saja tujuan utama dari pembuatan tata tertib yaitu untuk melatih kedisiplinan para siswa. Dengan menjadi siswa yang disiplin, maka kegiatan belajar 
mengajar akan berlangsung dengan efektif dan nyaman. Misalnya saja, waktu masuk sekolah dimulai pukul 07.30 pagi. Dengan mewajibkan siswa datang 
sebelum bel masuk berbunyi maka kegiatan belajar mengajar akan dapat dimulai tepat pada waktu yang telah ditentukan.

2. MELATIH TANGGUNG JAWAB
Apabila guru memberi tugas atau pekerjaan rumah maka siswa wajib mengerjakannya. Hal ini dapat melatih rasa tanggung jawab siswa terhadap apa yang 
diamanatkan kepadanya. Dan ingat, siswa pun akan belajar tentang adanya konsekuensi apabila tidak melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Di lain 
pihak, siswa akan belajar bahwa akan ada reward apabila mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya.

3. MENGEFEKTIFKAN KEGIATAN
Ketidak teraturan tentu saja menyababkan semua kegiatan menjadi tidak efektif. Bayangkan apabila para siswa datang terlambat dan masuk ke dalam kelas 
secara bergantian padahal kelas telah dimulai. Pastilah kegiatan belajar mengajar akan terpotong dan akhirnya terganggu. Begitu pula apabila ada suara 
telepon ketika kegiatan belajar. Dengan demikian, peraturan agar tidak telat dan tidak mengaktifkan telepon di kelas akan membantu keefektifan 
kegiatan belajar.

4. MENGINGATKAN TUGAS SEBAGAI PELAJAR
Siswa diharuskan memakai seragam tidak lain dan tidak bukan agar orang-orang dapat mengidentifikasi bahwa mereka adalah 
pelajar. Hal ini memudahkan guru untuk mengenal para siswa, begitupun dengan masyarakat. Bagi siswa sendiri, memakai 
seragam akan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah pelajar yang memiliki tugas utama belajar.

5. MELATIH KEJUJURAN
Setiap siswa yang tidak masuk harus memberikan surat keterangan mengapa mereka tidak dapat 
mengikuti pelajaran. Apabila mereka sakit mereka harus memberi surat sakit atau apabila mereka izin 
maka surat iyin dibutuhkan. Hal ini untuk melatih kejujuran dan mengindarkan para siswa dari 
bolos dan berbohong apabila mereka tidak hadir di kelas. Tentu saja ketidakhadiran yang tidak 
beralasan akan berbuah pada suatu konsekuensi.

6. MENJAGA KENYAMANAN 
LINGKUNGAN
Di sekolah, siswa diajarkan untuk menjaga kebersihan seperti membuang sampah 
pada tempatnya dan tidak mencorat-coret tembok atau meja. Hal ini ditujukan agar 
lingkungan terjaga keasriannya dan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi 
nyaman. Tambahan pula, dengan tata tertib ini maka siswa akan belajar untuk 
merawat lingkungan sekitarnya.

7. MELATIH KEMANDIRIAN
Ketika ujian berlangsung tentu saja siswa dituntut untuk bekerja sendiri dan peraturan tidak 
memperbolehkan para siswa bekerja sama. Dengan demikian, siswa dituntut untuk percaya pada 
kemampuannya sendiri dan berusaha mepersiapkan yang terbaik untuk ujian tersebut. Kejujuran 
para siswa pun dilatih karena siswa tidak diperkenankan membuka buku atau mencontek pada 
saat ujian.

8. MELATIH KETERAMPILAN SOSIAL DAN SOFT SKILLS
Kecuali home schooling, siswa tentu saja akan berbaur dengan sesamanya dan para guru untuk 
berinteraksi secara sosial. Tata tertib pun berlaku di sini, misalnya saja peraturan untuk menghormati 
para guru dan pelarangan untuk berkelahi di sekolah. Apabila siswa mengikuti peraturan maka ketika 
ereka siap untu terjun di masyarakat, mereka akan belajar untuk menghormati sesama dan tahu 
bahwa membuat kericuhan itu adalah hal yang tidak terpuji.

9. MENGHILANGKAN KECEMBURUAN SOSIAL
Para siswa terutama murid perempuan pada umunya dilarang untuk memakai perhiasan. Selain 
untuk masalah keamanan karena perhiasan yang mencolok akan mengundang kejahatan, hal ini 
ditujukan untuk menghindarkan siswa dari kecemburuan sosial.

Penggunaan seragam pun mendukung hal ini. Bisa dibayangkan bila seragam tidak diwajibakn 
maka baju-baju para siswa akan berbeda beda tegantung kemampuan sosial keluarga mereka 
dan ini akan memicu kecemburuan sosial.

10. MENINGKATKAN RASA 
KEBERSAMAAN
Hal yang mungkin tidak terasa bagi para siswa dalam menjalani tata 
tertib sekolah adalah rasa kebersamaan antara siswa. Dengan 
kegiatan yang sama peraturannya bagi setiap siswa setiap 
hari, maka akan tumbuh suatu rasa kebersamaan 
sebagai pelajar. Dengan demikian, ketika lulus 
nanti maka relasi akan terjalin dan ini 
terbukti dengan banyaknya ikatan 
alumni di Indonesia. (*)
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PROMO 

AKHIR 
TAHUN

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATMATMAT :: JJLJ SEEELABLABLABININTIN ANANANA KMKMKM 7 SUKKKABABUABUMM

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
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Brio 
Dp 14 Jtan

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

ALAMAT :
 Jl. Jendral Sudirman No. 64

UMRAH
Plus

TURKI 
12 HARI

Tlp :      ( 0266 ) 213300
Hp :       085647500568 
               085797496691

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

HP/Whatsapp : 0858 7236 8179

ssgcorner.sukabumi@gmail.com

ssgcornersukabumi @ssgcornersukabumi

*  Yaris DP 16 Jt

*  Avanza DP 18 Jt

* Sienta DP 18 Jt

* Agya DP 20 Jt

*  Calya DP 20 Jt

*  Rush DP 23 Jt

* Innova DP 37 Jt

* Fortuner 70 Jt

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

NGNNNGARARIUIUUNG BBAREENG AUAUAU OTO 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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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

Tingkatkan Skill UKM 
Via Manajemen Modern

FT:IST

SERIUS: Puluhan pelaku UKM mitra binaan Telkom Sukabumi mengikuti Pelatihan Manajemen Keuangan dan E-Commerce di Hotel Spark Odeon 
Jalan Pejagalan, Kota Sukabumi, Selasa (28/11).

Nongkrong di Warung Kekinian 
SUKABUMI - Masih bin-

gung cari tempat nong-
krong di Sukabumi yang 
Zaman Now? Tempat yang 
cozy dan bikin perut ke-
nyang tanpa bikin kantong 
jebol hanya ada di Waroenk 
NomNom.

Kafe yang berlokasi di Ja-
lan Siliwangi, Cikole, Kota 
Sukabumi itu menawarkan 
tempat nyaman dengan 
harga terjangkau.

S u p e r v i s o r  Wa r o e n k 
NomNom Rudy Firmasyah 
mengatakan, tempatnya 
didesain dengan gambar 
dan bentuk seperti warung 
kekinian, agar  disukai anak 

muda.
Selain memiliki fasilitas 

lengkap seperti Wi-Fi serta 
camilan dengan harga ter-
jangkau, di tempat ini juga 
didesain sangat unik. Se-
hingga pas buat yang hobi 
foto selfi e. 

Dikatakannya, beragam 
makanan dan minuman 
khas nusantara tersaji un-
tuk pengunjung yang in-
gin menikmati kuliner di 
Waroenk NomNom.

“Ada  40 lebih jenis makan-
an dan 20 jenis minuman. 
Seperti mie, nasi, snack dan 
menu lainnya yang lezat dan 
semuanya makanan asli In-

donesia,” ucap Rudy kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(29/11).

Di Waroenk NomNom 
menawarkan berbagai pili-
han menu mulai dari cami-
lan, aneka hidangan mie, roti 
dan pisang bakar hingga des-
sert. Selain makanan, juga 
tersedia aneka minuman 
segar seperti jus dan juga 
kopi. Setiap hari tempat ini 
buka dari pukul 14.00 sampai 
22.00 WIB. Sedangkan pada 
hari weekend hingga pukul 
23.00 WIB. 

“Harga kita terjangkau mu-
lai dari Rp 9000-Rp 50 ribu,” 
tutupnya. (wdy)

SUKABUMI - Proses pen-
gadministrasian masih men-
jadi kendala utama, bagi 
sebagian besar pelaku UKM 
di Sukabumi. Sehingga sam-
pai saat ini, belum banyak 
dari mereka yang mampu 
bersaing di kancah regional 
apalagi nasional.

Tidak ingin permasalahan 
itu berlanjut, PT Telkom 
Sukabumi yang diprakarsai 
Community Development 
Center (CDC) Regional 3 
Jawa Barat (CDC) bergegas 
melatih 30 pelaku Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM) 
binaannya yang tersebar di 
Kota dan Kabupaten Suka-
bumi serta Cianjur selama 
dua hari berturut-turut (28-
29/11) di Hotel Spark Odeon 
Jalan Pejagalan, Kota Suka-
bumi.

Dalam Pelatihan Mana-

jemen Keuangan dan E-
Commerce, mitra binaan 
Telkom tersebut mendapat 
bimbingan dari pemateri 
handal sekaligus konsultan 
ternama, Sri Suryati Utari 
yang dihadirkan dari Quen-
tha Global Indotama.

Manager CDC Regional 3 
Jabar Ganda Kusumah. R 
mengatakan, dilaksanakan-
nya pelatihan tersebut ber-
tujuan untuk meningkat-
kan skill para pelaku UKM 
di Sukabumi dan Cianjur 
sekaligus mampu bersaing 
di kancah yang lebih besar.  

“Pelatihan ini lebih me-
nitikberatkan pada cara pen-
gelolaan keuangan yang baik 
lewat pembukuan, hingga 
bertransaksi jual beli secara 
elektronik melalui media 
internet/ e-commerce,”tegas 
Manager CDC Regional 3 

Jabar, Ganda Kusumah. R 
kepada Radar Sukabumi 
yang ditemui di sela-sela 
pelatihan, kemarin (29/11).

Ia pun mengakui j ika 
produk-produk yang dihasil-
kan UKM di dua wilayah ini 
(Sukabumi-Cianjur,red) su-
dah banyak kemajuan. Han-
ya saja, yang masih menjadi 
kendala dari sisi pemasaran. 

“ P r o d u k n y a  s a y a  l i -
hat sudah ada kemajuan 
dan punya kualitas yang 
bagus,”tuturnya. 

Untuk produk yang di-
hasilkan para UKM binaan, 
pihaknya turut membantu 
memasarkannya dengan 
mengikutsertakannya pada 
pameran-pameran.

“Jadi bukan hanya satu 
atau dua produk saja yang 
kami ikutkan dalam pamer-
an, tapi ada juga craft, fash-
ion sampai food,”paparnya.

Menurutnya, semua itu 
dilakukan demi membantu 
meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat sesui den-

gan program pemerintah 
yaitu mengentaskan ke-
miskinan. 

“Hal ini kami lakukan bu-
kan bisnis semata, karena 
sebenarnya bisnis Telkom 
itu di telekomunikasi be-
serta aplikasinya,”tegasnya.

Ia berharap, melalui pela-
tihan tersebut para mitra bi-
naannya bisa meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas 
dalam menguasai manaje-
men keuangan dasar.

Sementara itu, Pengelola 
CDC Telkom Sukabumi 
Asep Solihin menambah-
kan, pelatihan tersebut 
diikuti 32 UKM Kota dan 
Kabupaten Sukabumi serta 
Cianjur yang mewakili bi-
dang usaha mitra unggulan. 

“Pelatihan ini sangat ba-
gus demi kemajuan UKM 
itu sendiri. Kami sangat 
berharap para  peserta 
nantinya bisa menjadi pi-
onir dan teladan khususnya 
bagi para pelaku UKM yang 
lain,”singkatnya. (sri) 

Telkom Latih Mitra Binaan 
Sukabumi-Cianjur



Segenap Direksi & Karyawan
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi

MengucapkanMengucapkan

12 Rabbiulawal 1437 H1122 RRaabbbiiuullawwaal 11443377 HH

Tumbuh Dan Berkembang Bersama Kami, Mitra Usaha Andalan Kepercayaan Masyarakat

H.ENGKOS ROSIDIN,SE.MM
Direktur Utama

Nina Oktaria,se,crbd
Direktur Pemasaran

WIBOWO HK SH M.SiWIBOWO HK SH M.Si
Direktur Umum dan KepatuhanDirektur Umum dan Kepatuhan

Selamat Menyambut Menyambut 
Maulid Nabi Muhammad SAW
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HARI INI
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“Program yang digagas oleh kepala 
daerah ini ternyata mendapatkan 

perhatian daerah lain untuk 
berkunjung dan melihat langsung 

hasil pembangunannya yang melaibatkan 
masyarakat. Seperti halnya dari Kota Salatiga,”

ANDRI SETIAWAN
Asisten Daerah 1 bidang pemerintahan

  PEDASNYAPEDASNYA....Baca Hal 10Baca Hal 10

  PASCAPASCA....Baca Hal 10Baca Hal 10   PROGRAMPROGRAM....Baca Hal 10Baca Hal 10

  PALANGPALANG....Baca Hal 10Baca Hal 10

YANG DISOROT

OTONOMI

Pencegahan DBD 

Dinkes Fogging 40 LokasiDinkes Fogging 40 Lokasi 
CIKOLE — Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Sukabumi meng-

gelar pengasapan 
a t a u  f o g -

ging di 40 
titik yang 
tersebar 
di 33 ke-

lurahan. Langkah tersebut sebagai 
upaya untuk mengantisipasi me-
wabahnya penyakit demam berdarah 
dengue (DBD).

 Kepala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit  (P2P) 
Dinkes Kota Sukabumi Lulis Dela-
wati mengungkapkan ditengah 

tingginya intensitas hujan akhir-
akhir ini, menjadi sangat rawan 
akan menjangkitnya penyakit DBD 
di tengah masyarakat. Diperkirakan 
fase rawan tersebut terjadi selama 
bulan November ini hingga Desem-
ber mendatang.

Program P2RW Tinggal Tunggu LPJ

CIKOLE - Pemda Kota Suk-
abumi mengklaim Program 
Pemberdayaan Rukun Warga 
(P2RW) yang dibiayai ang-
garan sebesar Rp6,23 Miliar 
telah sukses dilaksanakan. 
Bahkan sekitar 70% pengu-
rus RW sudah menyerahkan 
pertanggungjawaban pelak-
sanaan program tersebut.

 “Alhamdulillah kalau pelak-
sanaan programnya sudah 
100%. Tinggal saat ini mereka 
menyerahkan pertanggung-
jawabanya saja,”jelas Asisten 
Daerah (Asda) 1 bidang 
pemerintahan Andri Setiawan 
kepada Radar Sukabumi, ke-
marin (29/11).

“Pro“Progra
daera

berk
hasil pembang

maasyarakat. Sepert

ANDRI ANDRI
Asisten Daerah 1

Palang Pintu Rel 
Masih “Mengangah”

WARUDOYONG - Keberadaan perlintasan 
rel kereta api yang berlokasi di Jalan Raya 
Sani’in, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan 
Warudoyong, Kota Sukabumi, hingga saat ini 
masih belum dilengkapi palang pembatas. 
Padahal lintasan ini terbilang cukup rawan 
terjadinya kecelakaan.

 Anehnya, meski sempat memakan ko-
rban luka, beberapa pekan lalu, kondisi 
perlintasan tersebut hanya diberikan pagar 
pembatas terbuat dari besi yang mengangah. 
Melihat kondisi tersebut, sejumlah warga 
dan pengguna jalan sangat menyayangkan 
langkah PT KAI yang terkesan membiarkan 
perlintasan tersebut menjadi sangat rawan 
terjadi kecelakaan.

FOTO:SUBHAN/RADARSUKABUMI

RAWAN : Perlintasan rel kereta api di Benteng, Kecamatan 
Warudoyong masih rawan kecelakaan karena belum 
dipasangi palang pembatas.

Pasca Longsor, 
BPBD Bersiaga

CIKOLE - Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Sukabumi bersiaga 
penuh dalam menghadapi kemungkinan 
terjadinya bencana longsor menyusul se-
makin tingginya intensitas hujan beberapa 
waktu terakhir.

 Kepala Pelaksana BPDB Kota Sukabumi 
Asep Suhendrawan menegaskan saat ini 
kelembagaannya telah melakukan peman-
tauan terhadap sejumlah daerah di seluruh 
Kota Sukabumi, terutama yang masuk dalam 
kategori daerah rawan bencana banjir dan 
longsor.

 “Pasca longsor di empat kelurahan belum 
lama ini, kita terus pantau daerah yang 
dinilai rawan. Bukan untuk memastikan 
kondisi tanah, tapi juga memberikan pema-
haman terhadap warga tentang bahaya 
bencana,” paparnya kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (29/11).

Menikmati Lezatnya Sate Taichan Little Java

Pedasnya Bikin Mampus, 
Hanya Rp 20 Ribu Termasuk Lontong
Belakangan ini anak muda senang 

dengan menu makanan ataupun 
camilan yang unik, juga kekinian. 
Salah satunya seperti sate taichan 

yang kini mulai menjamur termasuk 
di Kota Sukabumi. Sate dengan ciri 

khas berwarna putih dan tidak meng-
gunakan bumbu kacang seperti sate 

pada umumnya, ternyata mampu 
menyihir masyarakat khususnya anak 

muda di Sukabumi. 

WIDI PITRIA, Sukabumi FT: IST 

KULINER: Sejumlah konsumen menikmati sate taichan di kafe Little Java, Kota Sukabumi. 
Bumbu sate ini begitu pedas.

  DINKESDINKES....Baca Hal 10Baca Hal 10

WASPADA : 
Sebanyak 40 lokasi di 33 
kelurahan bakal menjadi 

target fogging oleh Dinkes 
Kota Sukabumi

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI
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Menjamurnya sate taichan 
di Sukabumi pastinya mem-
buat masyarakat bosan den-
gan menu itu-itu saja. Nah 
bagi Anda pecinta kuliner, kini 
ada sate taichan yang beda. 
Hanya ada di kafe Little Java.

Kafe yang berada di Jalan R. 
Syamsudin SH, Cikole, Kota 
Sukabumi itu menawarkan 
sate taichan dengan level 
pedas yang bikin mampus. 
Saking pedasnya, bikin kon-
sumen ketagihan.

“Pada umumnya bumbu 
sate taichan itu semua sama, 
hanya di sini kita menye-
diakan bumbunya itu pedas 
banget dan alhamdulillah 
banyak yang suka terutama 
orang-orang yang memang 
suka pedas,” ujar Owner 
Caff e Little Java, Dewi Susi-
lawati (28) kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (29/11).

Berawal dari kegemarannya 
mengkonsumsi makanan 
pedas, wanita cantik ber-
ambut panjang sepinggang 
itu pun mencoba membuka 

bisnis sate taichan dengan 
olahan bumbu yang pedas. 
Awalnya Dewi pun sempat 
ragu dengan usahanya. Na-
mun, ia tidak menyangka jika 
sate taichan pedasnya bisa 
diterima oleh masyarakat.

“Yah ternyata di sini juga 
banyak yang senang dengan 
makanan pedas,”imbuhnya.

Untuk satu porsi harga yang 
ditawarkan Rp 20 ribu saja. 
Tenang sudah termasuk den-

gan lontong. 
Selain sate taichan ayam, 

di sini juga menyediakan 
berbagai olahan sate taichan 
komplet seperti sate taicahan 
seafood (udang dan cumi), 
sate taican kikil, usus, bakso, 
otak-otak, sate telur puyuh dan 
olahan sate taichan lainnya.

“Kita komplit sih tidak cuma 
ayam saja, kalau kafe kita 
buka mulai pukul 13.00-23.00 
WIB,”urainya.(*)

 Menurut Asep, warga ma-
syarakat di musim penghu-
jan harus memiliki pemaha-
man tentang kesiapsiagaan 
dalam menghadapi bencana 
terutama tanah longsor di 
pemukiman yang dekat den-
gan tebing dan sungai. Hal 
itu sangat penting supaya 
warga bisa menghindari dari 
setiap geja aakan terjadinya.

 Untuk memastikan rasa 
aman bagi warga masyarakat, 
ketika situasi dinilai rawan 
seperti hujan dengan intensi-
tas tinggi menerjang wilayah 

rawan longsor, sebaiknya 
masyarakat di lingkungan 
tersebut bisa melakukan 
proses evakuasi sejak awal. 
“Kemarin itu ada lima titik 
wilayah yang terkena dampak 
longsor, tapi alhamdulillah 
tidak ada korban jiwa. Selain 
karena skalanya kecil, adanya 
kesadaran warga masyarakat 
untuk menghindar menjadi 
alasan tidak adanya korban,” 
katanya. 

 A s e p  m e na m b a h k a n 
dalam situasi rawan ben-
cana seperti saat ini akan 
lebih baik jika masyarakat 
lebih memprioritaskan ter-

lebih dahulu evakuasi ter-
hadap bayi, ibu hamil, warga 
usia lanjut, atau difable. 
Evakuasi yang dmikasudkan 
dalam hal ini adalah memin-
dahkan mereka ke tempat 
yang lebih aman.

 “Jika hujan mengguyur 
lebih dari tiga jam, maka 
masyarakat perlu melaku-
kan tindakan penyelamatan. 
Mereka harus tahu, supa-
ya kita bisa bersama sama 
menekan angka korban khu-
susnya bagi mereka yang 
tinggal di pemukiman dekat 
tebing dan sungai,” pungkas-
nya. (sbh/d)

Pedasnya Bikin Mampus, Hanya 
Rp 20 Ribu Termasuk Lontong

FOTO:SUBHAN/RADARSUKABUMI

ANCAMAN : BPBD kian bersiaga siaga menyusul terjadinya bencana longsor yang terjadi di Ciaul Pasir, Kecamatan 
Cikole, baru-baru ini.

Pasca Longsor, BPBD Bersiaga
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Salah seorang warga Hil-
man (27) mengaku tingkat 
kecelakaan di perlintasan 
tersebut sering terjadi, namun 
langkah untuk menerapkan 
pintu perlintasan sampai 
saat ini tidak kunjung di-
laksanakan. “Saya heran, 
padahal perlintasan yang 
lain menggunakan pintu. Ini 
yang sudah jelas sering terjadi 
kecelakaan malah dibiarkan 
dan hanya memasangkan 
rambu-rambu saja,” paparnya 

kepada Radar Sukabumi, ke-
marin (29/11).

Menurutnya meski arus 
lalulintas di lokasi perlint-
asan ini tidak padat seperti 
perlintasan lainnya, lantas 
PT KAI tidak memperhati-
kan keselamatan pengguna 
jalan yang hendak melintas. 
“Jika alasannya karena jalan 
kurang padat seperti perlint-
asan lainnya. Saya kira itu 
bukan alasan karena fungsi 
perlintasan sama yakni dile-
wati oleh pengguna jalan,” 
terangnya.

Warga lainnya Andi (30) 
mengaku adanya rambu 
didekat perlintasan memang 
menjadi langkah baik untuk 
memberikan kehatihatian 
kepada pengguna jalan yang 
hendak melintas. Namun, 
kondisi itu berbeda saat 
pengguna jalan terburu buru 
dan tidak memperhatikan 
kondisi sekitar akan meng-
gundang kecelakaan seperti 
yang terjadi sebelumnya. 

“Bahasa isyarat dengan per-
ingatan nyata pasti beda. 
Toh yang sebelumnya celaka 

malah menyebrang hanya 
karena tidak mendengar dan 
tidak melihat,” tandasnya. 
Untuk itu, kata Andi, tidak ada 
alasan jika demi keselamatan 
pengguna jalan, pintu harus 
dibuatkan oleh intansi terkait. 
“Saya kira tidak ada alasan 
ya, toh ini untuk kepentingan 
semua pihak,” pungkasnya.

Sementara itu PT KAI belum 
bisa memberikan komentar 
terkait tidak adanya palang 
pintu perlintasan rel yang 
dinilai marak menjadi pe-
micu kecelakaan ini. (sbh/d)

Palang Pintu Rel Masih “Mengangah”

 Untuk menekan ancaman 
penyakit tersebut, kelem-
bagaannya memutuskan 
untuk melakukan fogging. 
Saat ini dinkes menetapkan 
40 lokasi yang tersebar di 
tujuh kecamatan sebagai 
target fogging. Proses pem-
basmian nyamuk Aedes ae-
gypti itu direncanakan akan 
berlangsung selama hampir 
satu bulan. 

 “Setiap hari akan dilaku-
kan fogging. Diperkirakan 
kegiatan pengasapan di 40 
lokasi tersebut akan selesai 
hingga tanggal 20 Desember 
mendatang,” ungkap Lulis 
kepada Radar Sukabumi, 
Rabu (29/11). Dijelaskannya 
penentuan lokasi fogging itu 
didasarkan pada kerawanan 
penyebaran DBD di masing-
masing wilayah. Terutama di 
daerah dengan kasus penyeb-
aran DBD  yang cukup tinggi.

 Dengan adanya keg-
iatan fogging tersebut, 
maka kasus DBD di awal 
2018 mendatang pun bisa 
ditekan.”langkah fogging ini 
akan efektif bila dibarengi 
degan gerakan pemberan-
tasan sarang nyamuk (PSN),” 
ucapnya. Sesuai prosedur 

warga yang lingkungan-
nya akan di fogging maka 
harus melakukan kegiatan 
bersih-bersih. Kegiatan PSN 
tersebut untuk membunuh 
keberadaan jentik nyamuk. 

 Setelah itu, kata dia, fog-
ging digelar untuk mem-
bunuh nyamuk dewasa. 
Selain di 40 lokasi ini, sebe-
lumnya dinkes juga mengge-
lar fogging focus di sejumlah 
titik yang dilakukan ber-
dasarkan penilaian. Dalam 
artian fogging hanya bisa 
dilakukan jika di sebuah 
daerah ditemukan lebih dari 
satu kasus DBD positif.

 Diungkapkannya pada 
tahun 2017 kasus kema-
tian warga akibat penyakit 
tersebut hanya satu orang. 
Kematian DBD ini terjadi 
pada anak tiga tahun di 
Kelurahan Cibeureum Hilir, 
Kecamatan Cibeureum pada 
Mei 2017 lalu. Kasus DBD 
cukup tinggi yakni 48 kasus. 
Jumlah kasus di Mei 2017 
merupakan yang tertinggi 
dibandingkan bulan lainnya.

 “Kasus kematian akibat 
DBD pada 2017 mengalami 
penurunan, berbeda pada 
2016 lalu kasus kematian 
akibat DBD mencapai lima 
orang. Ke depan dinkes 

akan mengajak masyarakat 
untuk terus menggiatkan 
gerakan PHBS di lingkun-
gannya masing-masing 
agar terhindar dari berbagai 
penyakit,”tutupnya.

 Tingkat penurunan ka-
sus DBD di tahun ini di-
perkirakan mencapai 200 
persen. Pada 2016 lalu total 
kasus DBD di Kota Suka-
bumi mencapai sebanyak 
854 kasus. Sementara pada 
2017 ini terutama pada ku-
run waktu Januari-Oktober 
menunjukkan kasus DBD 
hanya sebanyak 318 kasus.  
Data ini memperlihatkan 
angka kematian karena DBD 
menurun.

 Sementara itu Kepala 
Dinkes Kota Sukabumi dr 
Rita Nenny mengungkapkan 
terjadinya penurunan kasus 
DBD tersebut disebabkan 
oleh efektifnya kegiatan sos-
ialisasi perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS) di ten-
gah masyarakat. Selama ini 
Dinkes secara rutin melaku-
kan sosialisasi dan penyulu-
han mengenai PHBS dan 
peduli lingkungan kepada 
masyarakat. “Imbasnya an-
gka kematian akibat penyakit 
DBB mengalami penurunan,” 
tegasnya. (cr11/t)
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Dinkes Fogging 40 Lokasi

Ribuan Sepatu Wanita 
Ditemukan Terbengkalai 

 Meskipun baru 70% yang 
sudah menyerahkan lapo-
ran pertanggungjawaban 
pelaksanaan P2RW, namun 
setidaknya masih tersisa 
waktu sampai akhir tahun 
ini untuk bisa pertanggung-
jawaban terlaporkan selu-
ruhnya. Secara teknis, setiap 
laporan yang disampaikan 
akan dilakukan pemerik-
saan oleh tim monitoring 
yang didalamnya terdiri dari 
beberapa unit kerja pemer-
intahan, salah satunya Ba-
gian Tata Pemerintahan 
Setda Kota Sukabumi.

 T i m  t e r s e b u t  a k a n 
melakukan pengawasan 
secara langsung dengan 

mendatangi lingkungan RW 
untuk mengukur ketepatan 
setiap laporan kegiatan yang 
disampaikan. Andri men-
gatakan sejauh ini pihaknya 
menilai setiap pengurus RW 
sudah dianggap paham dan 
terampil dalam melakukan 
penyusunan proposal, ter-
masuk proses pencairan, 
pelaksanaan sampai per-
tangungjawaban pengerjaan 
pembangunan. 

 “Saya meyakini mereka 
menggunakan anggaran 
P2RW sesuai dengan koridor 
yang ada,” jelasnya. Disisi 
lain ungkap Andri, semenjak 
digulirkanya P2RW, tingkat 
parisipasi masyarakat dalam 
pembangunan terus men-
galami peningkatan. Hasil 

monitoring dan evaluasi, 
di tahun 2016 bisa menca-
pai 50% tingkat partisipasi 
masyarakat terhadap pem-
bangunan.

 Selain itu program P2RW 
yang digagas oleh Walikota 
Sukabumi Mohamad Muraz 
dan Wakil Walikota Ach-
mad Fahmi tersebut, juga 
mendapatkan perhatian dari 
berbagai daerah. Terlebih 
lagi sejumlah daerah datang 
ke Kota Sukabumi untuk 
melakukan study hasil pem-
bangunan yang melibatkan 
masyarakat tersebut.

 “Program yang digagas 
oleh kepala daerah ini 
ternyata mendapatkan per-
hatian daerah lain untuk 
berkunjung dan melihat 

langsung hasil pembangu-
nannya yang melaibatkan 
masyarakat. Seperti halnya 
dari Kota Salatiga,” ujarnya.

 Pemerhati pemerintahan 
daerah dari Forum Aktifis 
Sukabumi untuk Rakyat 
(Fraksi Rakyat), Anggi Pur-
wanto menegaskan perlu 
adanya pengawasan dari 
lembaga indepeden untuk 
mengukur tingkat ketepa-
tan dalam pelaksaannya. 
Pasalnya program tersebut 
telah menggunakan anggaran 
yang jumlahnya tidak sedikit 
sehingga pertanggungjawa-
bannya harus mendekati ke-
sesuaian. “Paling tidak dapat 
mengukur efesiensi pem-
bangunan melalui program 
tersebut,” jelasnya (cr11/t)
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Program P2RW Tinggal Tunggu LPJ
MONITORING : Tim penilai unsur pemerintahan, kecamatan dan LPM meninjau lokasi penilaian P2RW di Kelurahan Subangjaya, belum lama ini.

CIKOLE - Joan, sopir tem-
bak angkutan umum juru-
san Bogor-Sukabumi mene-
mukan tiga buah bungkusan 
karung warna putih mis-
terius. Lantaran khawatir, 
sang sopir kemudian me-
nyerahkan barang tersebut 
ke Pos Polisi Pintukisi, Kota 
Sukabumi.

 Untuk kemudian dibawa 
ke pos Traffi  c Management 
Center (TMC) Satlantas 
Polres Sukabumi Kota un-

tuk kemudian dilakukan 
pemeriksaan. Namun seke-
tika sontak aparat kepoli-
sian dibuat terkejut kehe-
ranan, ternyata setelah di 
buka tiga bungkusan ka-
rung tersebut berisi ribuan 
pasang sepatu wanita dan 
anak-anak.

 Diantara  tumpukan 
sepatu tersebut terdapat 
tulisan sumber pengirim 
yang diketahui dari Bogor. 
“Itu barang awalnya kami 

terima dari sopir bogoran. 
Ketika dibuka ada lebih 
dari seribu pasang sepatu. 
Soal kepemilikan barang 
ini masih kami telusuri,” 
aku kanit Turjawali Sat-
lantas Polres Sukabumi 
Kota, Ipda R Panji kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(29/11).

 Untuk sementara waktu, 
barang diamankan di TMC. 
Namun bagi masyarakat 
yang merasa memiliki, dan 

merasa kehilangan barang-
barang tersebut untuk 
segera mendatangi pos TMC 
Satlantas Polres Sukabumi 
Kota dengan menunjukan 
bukti kepemilikan. 

 “Meskipun tidak ada 
barang-barang yang men-
curigakan. Kami tetap siaga 
dikhawatirkan ini modus 
baru dalam mengirim pa-
ket narkoba, bahan pele-
dak, atau senjata api ilegal,” 
tutupnya. (cr11/d)

FOTO: IST

TERBENGKALAI : Anggota Polres Sukabumi Kota periksa tiga buah karung mencurigakan di pos Traffic Management Center (TMC) Satlantas Polres 
Sukabumi Kota, kemarin (29/11).

ANDALAN : Salah satu menu makanan yang saat ini tengah populer di kalangan 
anak muda di Kota Sukabumi adalah sate taichan. Makanan jenis ini menjadi 
menu andalan Kafe Little Java



SUKABUMI -- Madrasah 
Tsanawiyah Negeri (MTsN) 
Warudoyong Kota Sukabumi 
komitmen mencetak generasi 
yang berakhlakul karimah. 
Guna menunjang programnya 
itu, sekolah yang beralamat di 
Jalan Pramuka nomor 3 Kelu-
rahan Gedongpanjang Kota 
Sukabumi ini pun menggen-
carkan berbagai program, di-
antaranya mewajibkan semua 
pelajar untuk mengikuti se-
luruh Esktrakulikuler (Eskul) 
sesuai minat pelajar. “Saat 
ini, sebanyak 23 program es-
kul yang dipersiapkan untuk 
pengembangan keterampilan 
peserta didik, baik di bidang 
akademis maupun non akade-
mis,” ujar Wakasek Kesiswaan 
MTsN Warudoyong, Asep 
Supyadi kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (29/11).

 Adapun lanjut Asep ca-
bang eskul yang dipersiap-
kan diantaranya, eskul Baca 
Tulis Alquran (BTQ), Mu-
sabaqah Hifdzil  Alqur’an 
(MHQ), Musabaqah Tila-
watil Alquran (MTQ), sains 
Matematik, sains IPA, Bahasa 
Inggris, Bahasa Arab, tilawah 
Alquran, dakwah, marawis, 

kaligrafi, pidato, Paskibra, 
Teater, Marching Band, Ka-
rate, futsal, Bulu Tangkis dan 
yang lainnya. “Namun, kami 
lebih menonjolkan bidang 
ke agamaannya. Karena hal 
itu akan menjadi dasar pen-
umbuhan karakter terha-
dap peserta didik sehingga 
para peserta didik memiliki 
akhlakul karimah,” jelasnya. 

 Selain itu, guna mensuk-
seskan generasi berakhlakul 
karimah tersbut, Pihaknya pun 
selain menuntut untuk ikut 
ektrakuler keagamaan me-
wajibkan menghapal Alquran 
Juz 30. Hal ini, menjadi salah 
satu persyaratan kelulusan. 
“Para pelajar setiap harinya 
mendapatkan bimbingan, un-
tuk menghapal ayat Alquran 
dari kelas satu. Sehingga pada 
kelas tiga mereka sudah bisa 
hapal semua ayat Alquran Juz 
30,” akunya.

 Menurut dia, dengan digen-
carkannya beberapa program 
eskul keagamaan tersebut. 
Saat ini, tak sedikit pelajar 
MTsN Warudoyong sudah 
bisa menghapal Alquran Juz 
30. Asep meyakini, jika pelajar 
disekolahnya sudah dibia-

sakan menekuni keagamaan 
maka fase demi fase peserta 
didik terbiasa hingga bisa 
menerapkannya dalam ke-
hidupan sehari-hari. 

“Kami optimis dengan me-
nonjolkan keagamaan seko-

lah akan mampu melahir-
kan  generasi berakhlakul 
karimah,” ujarnya.

 Asep menambahkan, ke-
agamaan juga merupakan 
salah satu cara menanamkan 
pendidikan karakter yang 

digencarkan pemerintah. 
“Saya harap, pelajar MTsN 
 Warudoyong ini bisa men-
jadi tauladan di lingkungan 
bermasyarakat sehingga akan 
mengangkat citra baik seko-
lah,” pungkasnya. (cr16/t)
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SEMENTARA ITU

95 Pelajar Yanba Diwisuda Tahfi dz Al-quran

MTsN Warudoyong 
Cetak Pelajar Berakhlak

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

PEMBELAJARAN: Sejumlah pelajar MTsN Warudoyong saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di Musola Sekolah. 

SUKABUMI -- Di tengah-
tengah hiruk pikuk berbagai 
pengaruh globalisasi, Yayasan 
Baitussalam, Kabupaten Suka-
bumi, terus membumikan 
Alquran dengan mengge-
lar wisuda Tahfidz Al-quran 
dari mulai tingkat Madrasah 
Ibtidaiyah (MI), Madrasah 
Diniyah Takmiliyah (MDT), 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
dan Madrasah Aliyah (MA) 
yang diselenggarakan di Ge-
dung Yayasan Baitussalam, 
kemarin (29/11).

Kegiatan tersebut, diikuti 
sebanyak 95 wisuda yang telah 
mengikuti ujian kenaikan 
tingkat pada juz 28, 29 dan 30. 
Hal ini, diselenggaraka agar 
menumbuhkan semangat 
menghafal Al-quran sehinga 
terwujud generasi qurani. 
“Selain itu, wisuda ini juga 
untuk menumbuhkan sikap 
penting terhadap kelancaran 
membaca dan menghafal Al-
quran,” kata Ketua Yayasan 
Baitussalam, Iim Abdul Karim 
kepada Radar Sukabumi.

 Iim menambahkan, wisuda 
tahfiz quran merupakan ap-
likasi dari Surat Keputusan (SK) 
dari Kementerian Agama Kabu-
paten Sukabumi tentang wajib 
baca al-quran guna menanam-
kan pendidikan  berkarakter 
serta nilai-nilai keimanan. 
“Karena ini penting diterapkan 
untuk membentengi pelajar 
dari pergaulan negatif baik di 
lingkungan sekolah maupun di 
luar sekolah,” paparnya.

Sambung Iim, kegiatan ini 
merupakan penghargaan 

prestasi yang telah dicapai 
peserta didik dalam melak-
sanakan program tahfi dz yang 
telah diagendakan di ma-
drasah. Wisuda tersebut men-
jadi penyemangat sekaligus 
syiar sehingga diharapkan 
tahun mendatang program 
ini semakin meningkat baik 
dalam jumlah hafalan mau-
pun jumlah hafi dzoh. “Bekal 
hafalan bisa memacu serta 
menjadi modal bagi peser-
ta didik untuk melanjutkan 
menghafal selepas dari ma-

drasah nantinya,” imbuhnya.
Menurutnya, pelajar dian-

jurkan untuk melaksanakan 
tadarus rutin setiap pagi se-
belum mulai pelajaran secara 
serempak. Disamping itu, 
siswa juga diberi kesempatan 
setoran hafalan kepada guru di 
sekolah dalam waktu yang ti-
dak mengganggu proses KBM. 
“Saya harap, dengan upaya ini 
dapat meningkatkan kualitas 
mutu pendidikan di Yayasan 
Baitussalam ke depan,” harap-
nya. (cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

SEREMONIAL: Sejumlah pelajar Yayasan Baitussalam saat mengikuti wisuda tahfi dz Alquran.

Kepsek Diminta Saweran untuk Guru Honorer
 J A K A R T A  -  M e n d i k -

b u d  M u h a d j i r  E f f e n d y 
 menyodorkan solusi  un-
tuk mengatasi  persoalan 
minimnya gaji guru honor-
er. Sambil menunggu rek-
rutmen CPNS baru, Men-
dikbud Muhadjir Effendy 
berharap kepala sekolah 
dan guru PNS saweran un-
tuk menambah gaji  guru 
h o n o r e r.  Mu h a d j i r  m e -
nuturkan saat ini jumlah 
guru honorer  di  sekolah 
negeri mencapai 736 ribu. 
’’Ini belum termasuk guru 
honorer di bawah Kemenag 
(madrasah, red),’’ katanya 
dalam pertemuan bersama 
guru-guru se-Kab. Bogor di 
Sekolah Islam Terpadu Al 
Madina Cibinong,  Kabu-
paten Bogor, belum lama 
ini.

 Mu h a d j i r  m e n g a t a k a n 
peran guru honorer untuk 
jalannya roda pendidikan 
tidak bisa diremehkan. Dia 
mengatakan tahun depan 
bakal  terjadi  gelombang 

pensiun guru negeri  cu-
kup banyak. Mencapai 270 
ribuan orang guru di selu-
ruh Indonesia. Nah untuk 
m e na m b a h  ju m l a h  g u r u 
yang pensiun itu, pemerin-
tah cukup berat jika harus 
m e n g a n g k a t  2 7 0  r i b u a n 
guru menjadi CPNS baru. 

’’Sebab kalau mengangkat 
270 ribu guru CPNS baru, 
dibutuhkan anggaran Rp 

40 triliun,’’ tuturnya. Jum-
lah anggaran yang fantastis 
i t u  s e t a ra  d e n ga n  A P BN 
2018 Kemendikbud. ’’Kalau 
misalnya Rp 40 persen itu 
ditanggung Kemendikbud, 
Kemendikbud bubar tahun 
depan,’’ jelasnya.

 Sehingga ada skenario 
pengangkatan CPNS baru 
dan pegawai pemerintah 
dengan perjanj ian ker ja 
(P3K) atau pegawai kontrak. 
It u p u n  ju m l a h n y a  t i d a k 
akan sampai  270 r ibuan 
orang sesuai dengan jumlah 
yang pensiun.  Untuk i tu 
peran guru honorer masih 
sangat dibutuhkan. Terkait 
dengan gaji  guru honor-
er yang rendah, Muhadjir 
mengakuinya.  ’’Ada yang 
mengadu gajinya Rp 250 
ribu per bulan,’’ tutur dia.

Untuk itu sambil menung-
g u  a d a  p e n g a n g k a t a n 
CPNS atau P3K, Muhadjir 
berharap kepala sekolah 
dan guru PNS yang sudah 
m e n d a p a t k a n  T P G  u n -

t u k  s aw e ra n  m e n a m b a h 
penghasilan guru honorer. 
’’Mari  membuat gerakan 
membagi rezeki di sekolah. 
G u r u  h o n o r e r  d i c i p r a t i 
rezeki,’’ jelasnya.

 Muhadjir mencontohkan 
s e o r a n g  k e p a l a  s e k o l a h 
dengan pangkat IIIc bisa 
mengantongi gaji plus tun-
jangan hingga Rp 11 juta. 
Dari jumlah itu bisa dis-
isihkan untuk memberikan 
t a m b a h a n  p e n g h a s i l a n 
b a g i  p a ra  g u r u  h o n o re r. 
Apalagi tidak sedikit guru 
honorer yang direkrut oleh 
k e p a l a  s e k o l a h  s e n d i r i . 
Muhadjir menuturkan ada 
k e c e n d e r u n g a n  s e k o l a h 
negeri menambah kapasi-
tas supaya mendapatkan 
dana BOS besar. Dia men-
gatakan upaya itu justru 
akan menambah masalah 
baru.

 Sebab penambahan rom-
bongan belajar harus dii-
kuti dengan penambahan 
guru dan biaya operasional 

lainnya.  Sekjen Federasi 
S e r i k a t  G u r u  I n d o n e s i a 
( F S G I )  H e r u  P u r n o m o 
mengatakan banyak kasus 
t u n g g a k a n  p e m b a y a r a n 
i n s e n t i f  b a g i  p a r a  g u r u 
honorer.

 Khususnya guru honorer 
di SMA dan SMK, setelah 
a d a  p e n g a l i h a n  p e n g e -
l o l a a n  d a r i  k a b u p a t e n /
kota ke provinsi. ’’Jangan 
sampai sudah bayarannya 
s e d i k i t ,  t e r t u n d a  j u g a ,’’ 
tuturnya.

 Heru menjelaskan rek-
r u t m e n  C P N S  a t a u  P 3 K 
bisa menjadi  solusi  kes-
ejahteraan guru honorer. 
Dia berharap pemerintah 
membuka pengangkatan 
P 3 K  s e b a n y a k  2 5 0  r i b u 
orang. Sehingga bisa me-
nutup kebutuhan guru di 
lapangan. Terkait  usulan 
s aw e r a n  u n t u k  m e n a m -
bah gaji guru honorer, dia 
berharap selama ada rasa 
ikhlas dan tanpa paksaan 
bisa dicoba. (wan)

Sebab kalau 
mengangkat 270 
ribu guru CPNS 

baru, dibutuhkan 
anggaran Rp 40 

triliun,’’

MUHADJIR EFFENDY
Mendikbud

MUHADJIR EFFENDY

Pelajar Indonesia 
Borong 40 Medali Emas

JAKARTA  -  Prestasi membanggakan 
diukir siswa-siswi Indonesia dalam ajang 
kompetisi dunia di World Scholar’s Cup 
(WSC) 2017. Even dunia yang diselengga-
rakan di Universitas Yale, Amerika Serikat 
ini diikuti lebih dari 50 negara.

 Indonesia mengirimkan beberapa tim 
yang diwakili sekolah-sekolah top, salah 
satunya Global Sevilla. Sekolah Satuan 
Pendidikan Kerja Sama (SPK) ini mengi-
kutsertakan 18 siswa terbaiknya dari jen-
jang SD, SMP, dan SMA. Hasilnya sangat 
menggembirakan, di mana 18 siswa ini 
sukses meraih 91 medali terdiri dari 40 
emas dan 51 perak. “Ini kebanggaan yang 
tidak bisa dilukiskan bila melihat anak di-
dik meraih prestasi mengharumkan nama 
bangsa dan negara. Ini bentuk perjuangan 
generasi zaman now,” kata Robertus Budi 
Setiono, direktur Sekolah Global Sevilla di 
Jakarta, Rabu (29/11).

 Dia menjelaskan, persiapan dan per-
jalanan ajang kompetisi WSC 2017 cukup 
panjang. Namun para siswa ini tetap an-
tusias dan percaya diri sehingga mampu 
beradu argumentasi dengan peserta dari 
negara lain.

 Awal September lalu, 18 siswa tersebut 
melakukan audiensi dengan Dewan Penasi-
hat UKP Pancasila Megawati Soekarnoputri 
yang memberikan motivasi agar siswa-siswi 
berjuang dengan semangat nasionalisme 
tinggi. “Dengan bekal itulah siswa-siswi 
berangkat dan berjuang meraih prestasi 
untuk membanggakan Indonesia. Selain 
itu peran orang tua murid sangat besar 
sehingga meraih prestasi memuaskan,” 
tutupnya. (esy/jpnn)

Nasir Minta 
Perkembangan TIK 
di Respon Positif

JAKARTA - Menteri Riset teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mo-
hamad Nasir mengungkapkan, perkem-
bangan teknologi informasi dan komuni-
kasi (TIK) yang kencang harus direspons 
dengan positif. Salah satunya dengan 
perubahan sistem dan regulasi cepat, 
khususnya dalam pendidikan tinggi di 
Indonesia. “Kita harus segera melakukan 
loncatan. Saya selalu sampaikan kepada 
jajaran di lingkungan Kemenristekdikti 
untuk bisa memperbaiki  s istem dan 
regulasi dengan mengikuti arus perkem-
bangan zaman. Kita harus memodifikasi 
secepat mungkin. Bila masih memakai 
cara-cara lama, kita akan ketinggalan,” 
ujar Nasir, Rabu (29/11).

 Dia menjelaskan, berbagai terobosan 
regulasi telah dibangun Kemenristekdikti 
dengan memanfaatkan perkembangan 
TIK. Sistem berbasis teknologi mem-
buat pengurusan pembukaan program 
studi dan pengajuan guru besar jauh 
lebih singkat. 

 Selain itu, harus ada sentuhan ino-
vasi yang mampu mendorong perubahan. 
“Negara yang besar bukan dilihat dari 
penduduknya saja, tetapi dari inovasi 
yang dihasilkan. Ini sangat penting untuk 
meningkatkan daya saing suatu bangsa 
di segala aspek. Program studi di pergu-
ruan tinggi juga harus berkembang sesuai 
dengan kebutuhan zaman,” tambah Nasir. 
(esy/jpnn)

IST 

MEMBANGGAKAN: Tiga pelajar Indonesia mewakili 
rekan-rekanya yang ikut ajang kompetisi dunia di World 
Scholar’s Cup (WSC) 2017. 
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Kegiatan Reses Anggota DPR RI dr Ribka Tjiptaning

Kampung KB Hindari Warga dari Bencana Sosial

dr Ribka Tjiptaning disambut kesenian tradisional Sunda saat 
berkunjung ke Kampung Tugu, Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan 
ratu

Warga Kecamatan Ciracap mendapatkan satu unit sepeda dari dr Ribka 
Tjiptaning yang dibagikan dalam acara pengukuhan Kampung KB

Para pesilat cilik turut menampilkan kebolehannya dalam acara 
pengukuhan Kampung Tajur sebagai Kampung KB

dr Ribka 
Tjiptaning 
memberikan 
penjelasan soal 
pentingnya 
program KB 
kepada warga 
Kecamatan 
Kalibunder

 dr Ribka Tjiptaning foto (Ke tiga dari kiri) bersama dengan tokoh 
masyarakat dan Muspika Kecamatan Kalibunder

Kedatangan dr Ribka Tjiptaning disambut hangat warga Kampung 
Tajur, Desa/Kecamatan Ciracap

Pembagian hadiah berupa sepeda juga dilakukan dr Ribka Tjiptaning 
di Kecamatan Tegalbuleud

Bukan hanya Kampung KB saja, dalam kunjungan reses ini juga 
dijelaskan soal program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

SUKABUMI - Dalam kurun waktu dua hari berturut-turut, Anggota Ko-
misi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr Ribka Tjiptaning blusukan ke 
sejumlah daerah yang ada di Selatan Sukabumi. Hasilnya, sebanyak empat 
perkampungan berhasil dikukuhkan Kampung Keluarga Berencana (KB) 
sebagai perwujudan dari Nawacita yang digulirkan Presiden RI Joko Widodo.

 Empat Kampung KB yang disinggahi oleh mantan Ketua Komisi IX priode 
lalu itu antara lain Kampung Tugu di Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan-
ratu. Kampung Tajur RT30/08 Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap

. Kampung Cimenga RT7/2 Desa Mekarwangi,  Kecamatan Kalibunder dan 
Kampung Pasir Salam, Desa Nangela, Kecamatan TegalBuleud.

 Ribka Tjiptaning menjelaskan pembentukan Kampung KB ini merupakan 
upaya untuk menggebyarkan kembali program keluarga berencana. Me-
nurutnya program KB itu memiliki tujuan yang sangat bagus untuk bangsa 
kedepannya. "Program KB dimajukan kembali agar Indonesia pada masa 
mendatang dapat selamat dari bencana sosial seperti ledakan jumlah pen-
duduk," ujar Ribka Tjiptaning kepada Radar Sukabumi.

 Disamping itu program tersebut juga semata-mata untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui 
pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil 
berkualitas. Sementara kaitan dengan Kampung KB, lanjut Ribka, lebih dari 
pada dalam rangka memulai pembangunan bangsa dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah serta desa.  Pada kunjungan kerjanya dalam 
agenda reses tersebut, Ribka Tjiptaning juga menggandeng para pejabat dari 
seperti Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Rukman Heriyana dan perwakilan 
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 
Unang Suhendi. (ton)

KOMUNITAS

Jabar Siap Jadi Tuan Rumah 
Munaslub Golkar

BANDUNG-- Sebagai salah satu Organisasi 
Kemasyarakatan (Ormas) pendiri Partai Golkar, 
Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 
1957 Jawa Barat menilai Musyawarah Nasional 
Luar Biasa (Munaslub) merupakan kebutuhan 
bagi partai. Ketua Kosgoro 1957 Jabar, Phinera 
Wijaya mengatakan dengan kondisi elektabilitas 
Golkar yang semakin menurun. Kemudian solidi-
tas maupun kehormatan partai terusik, Munaslub 
adalah jawaban dari segala gonjang-ganjing 
partai beringin. "Dimana bagi kita semua kader 
Partai Golkar, suara Golkar adalah suara rakyat," 
kata Phinera kepada RMOLJabar (Group koran 
ini), Rabu (29/11).

  Menurutnya, harapan semua masyarakat di 
Jabar sudah jelas, yakni adanya perubahan dan 
semangat kepemimpinan yang baru di Partai Gol-
kar. "Jabar itu kontribusinya sangat besar terha-
dap suara nasional," jelas Icak sapqan akrabnya.

  Tidak ada salahnya, kata Icak, apabila DPP me-
nunjuk Golkar Jabar sebagai tuan rumah pelak-
sanaan Munaslub nanti. Pihaknya siap menjadi 
tuan rumah yang baik bagi jayanya kembali Partai 
Golkar. "Golkar Jabar bisa menjadi tuan rumah 
sangat ramah, sangat terhormat bagi kejayaan 
Partai Golkar," tandasnya. (nif)

FOTO: IST/NET

DIDESAK MUNASLUB: Sejumlah kader Golkar salah satunya  Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pendiri 
Partai Golkar, Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Jawa Barat mendesak Pimpinan 
Golkar untuk Segera Munaslub

Penerima dan Pemberi 
Money Politic Diancam 

Pidana 72 Bulan
SUKABUMI-Kepala Bagian Operasional (Kaba-

gops)  Polres Sukabumi,  Kompol Sumarta Setiadi 
mengatakan jika terjadi kecurangan seperti politik 
uang (money politic), black campaign dan kampa-
nye di luar jadwal diacam hukuman pidana. Hal 
itu Sesuai dengan  pasal 185 A dan B UU nomor 
10 tentang Pilkada,   diancam hukuman penjara 
paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. 

"Dalam acara Rakor dan launching sentra pene-
gakan hukum terpadu (Gakkumdu)  Pilgub Jabar 
2018 ini,   untuk mengsingkronisasi para petugas 
panwas dengan Sentra Gakkumdu. Sehingga,  jika 
ada pelanggaran pemilu bisa ditangani bersama 
dengan baik. "tandas Sumarta disela-sela kegiatan 
Rakor dan launching Gakkumdu  Pilgub Jabar 2018 
di salah satu hotel  Kabupaten Sukabumi, kemarin 
(29/11)

  Makanya, perwira pangkat satu bunga melati 
emas di pundaknya itu meminta, kepada setiap 
jajaran Panwaslu mempelajari dan memahami 
UU nomor 7/2017 dan UU nomor 10   tentang 
Pilkada. Sehingga, panwas mengetahui jenis apa 
saja pelanggaran-pelanggan yang biasa sitemukan 
di lapangan. Termasuk jika terjadi money politik 
dan black campaign.  

Jika memenuhi syarat dan bukti-bukti, apabila 
tidak bisa diselesaikan di panwaslu tingkat keca-
matan,  maka dilimpahkan ke Gakkumdu.  Apakah 
ada pelanggaran pemilu atau bahkan terjadi tindak 
pidananya. "Jika ada unsur pidananya,  maka akan 
diproses di kepolisian,  kejaksaan hingga pengadil-
an,"  bebernya.  

Jaksa Fungsional yang juga anggota Gakkum-
du, Sukmawati berharap,   dengan diberikannya 
pemahaman ini,  pelanggaran-pelanggaran pemilu 
bisa dicegah.  

Tetapi,  jika memang terjadi money politic,  asal-
kan memenuhi materil dan formil,  bisa dilanjutkan 
hingga ke kejaksaan dan kepengadilan. 

Namun,  bagi pelaku black campaign dan kam-
panye di luar jadwal,   hanya dikenakan sangsi 
administrasi.  Karena hanya masuk dalam pelang-
garan pemilu.  

"Mudah-mudahan,  panwas bisa mengantisipasi 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu," 
harapnya.  

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Auka-
bumi,  Agung Munajat berharap,  untuk memenuhi 
materil dan pormil bagi pelanggar tersebut,  pan-
waslu di tingkat kecamatan agar memenuhi data 5 
W 1 H.  Sehingga,  saat diajukan lebih lanjut tidak 
kekurangan materil dan formilnya.  

 "Pokoknya panwas harus memahami dan melak-
sanakan tugas sesuai dengan UU nomor 10/2016 
tentang Pilkada,"  tukasnya. (ryl/hnd)

Hari Ini, Demiz-Syaikhu Datangi DPP Demokrat
WAKIL Gubernur Jawa 

Barat Deddy Mizwar akan 
m e n g ha d i r i  u n d a n ga n 
d a r i  D e w a n  P i m p i na n 
Pusat (DPP) Partai De-
mokrat untuk menerima 
suray rekomendasi dirinya 
maju menjadi bakal calon 
Gubernur Jawa Barat di 
Pemilihan Kepala Daerah 
tahun 2018.  Demiz sapa-
annya, hari kamis tanggal 
30 November 2017 (hari 
ini red) akan mendatangi 
kantor DPP Partai Demo-
krat di Jakarta bersama 
Ahmad Syaikhu sebagai 
pasangan bakal calon Gu-
bernur Jawa Barat. "Insha 
Allah saya kamis besok 
dipanggil ke DPP partai 

Demokrat untuk mene-
rima surat rekomendasi 
bersama Ahmad Syaikhu 
dari Demokrat," ujar De-
miz usai menjadi Keynote 
Speech dalam Kegiatan 
Islamic Festival And Book 
Fair dengan tema "Islam 
Mencerahkan Peradaban 
Kita"  di  Mesjid Pusdai 
Bandung, Rabu (29/11).

  Demiz berharap, surat 
rekomendasi pasangan 
calon antara dirinya de-
ngan Ahmad Syaikhu di-
lakukan juga oleh PKS dan 
PAN sebagai partai peng-
usung dirinya di Pilgub 
Jabar. "Kita juga harapkan 
dari PKS juga demikian, 
dan PAN juga akan mela-

kukan mekanisme partai-
nya akan juga memberikan 
rekomendasi kalau untuk 
saya kan selesai, tapi un-
tuk pasangan ini perlu ada 
mekanisme yang dilaksa-
nakan oleh partai masing-
-masing," jelasnya.Selain 
itu, Demiz juga berharap 
dan menginginkan bahwa 
Partai Gerindra akan ber-
gabung dengan koalisi yang 
sudah mendukung dirinya 
untuk memenangkan kon-
testasi politik di Jawa Barat 
ini "Mudah-mudahan juga 
Gerindra bisa bergabung 
dengan kita dan partai 
lain belum berkoalisi bisa 
sama-sama," pungkasnya. 
(nif)
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Relawan Fahmi Wajib Sosialisasikan Andri
SUKABUMI-- Setelah pa-

ket pasangan calon (Pas-
lon) Achmad Fahmi-Andri 
Hamami sudah memiliki 
surat keputusan (SK) dari 
Partai Demokrat, kini re-
lawan diatara keduanya 
akan saling bahu membahu 
memenangkan paslon yang 
terkenal dengan sebutan 
Faham. Seperti Relawan Su-
kabumi Mendukung Fahmi 
(Resmi) salah satunya, yang 
akan memulai program dan 
kegiatan sosial yang sudah 
dirancang bersama dengan 
paket paslon Faham. "Ini 
yang kita tungu dari dulu. 
Kalau sudah begini, proses 
konsolidasi akan lebih mu-
dah dilakukan. Karena, satu 
paket paslon bisa bekerja 
secara pasti dan memiliki 
visi misi yang sama," ungkap 
Ketua Umum Resmi, Rudi 
Suharya kepada koran ini, 
Kemarin (29/11)

  Dengan begitu, lanjut 
Endo, dirinya bakal lebih 
mudah menyosialisasikan 
satu paket paslon secara ber-
samaan kepada masyarakat 
disetiap titik relawannya. 
Pasalnya, paket Faham yang 
diinginkan oleh masyara-
kat sudah terwujud.  "Dulu 
kan, paket Faham ini masih 
ngambang, sekarang su-
dah pasti. Jadi, masyarakat 

jangan ragu-ragu lagi men-
dukung Paslon Fahamnya," 
katanya.

 Disamping itu, kata Endo, 
dirinya bakal merealisasikan 
program yang selama ini di 
jagokan oleh jajarannya ber-
sama paslon Faham. Akan 
tetapi, dirinya masih belum 
dapat menjelaskan program 
unggulannya apa saja yang 
bakal dilakukan Resmi ber-
sama dengan Faham. "Kan 
ini mah program senyap. 
Jadi, belum dapat di publis. 
Nanti kalau sudah berjalan 
masyarakat akan mengeta-
huinya. Insallah, program ini 
dapat mendekatakan paket 
Faham kepada masyarakat," 
ujarnya.

  Endo kedepan berharap, 
paket Faham di Pilwalkot 
Sukabumi tahun 2018 nanti, 
dapat menjadi Paslon yang 
memberi solusi dan manfaat 
untuk masyarakat. 

Pasalnya, keduanya men-
jadi paket pasangan yang 
ideal. "Kang Fahmi sebagai 
politis muda, alhi agama 
juga. Begitupun dengan Pak 
Andri, pengusaha muda 
yang sukses. Ini pasangan 
yang ideal untuk Kota Suka-
bumi kedepan yang dapat 
membawa pembangunan 
yang berkelanjutan," harap-
nya. (sep/d)

SILATURAHMI-- Calon Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi yang didukung oleh Relawan Resmi saat bersilaturahmi dengan masyarakat di wilayah Baros 
beberapa waktu lalu.

Relawan Kami Siap 
Sumbang 24 ribu Suara

SUKABUMI-- Terbitnya Surat Ke-
putusan (SK) bakal pasangan calon 
Walikota dan Wakil Walikota Suka-
bumi Achmad Fahmi dan Andri Ha-
mami dari DPP Demokrat tentunya 
mempertegas dukungan Relawan 
Kawan Andri Hamami (KAMI) untuk 
berjuang memenangkan Andri Ha-
mami di Pilwalkot 2018, mendatang. 
Bahkan saking seriusnya relawan yang 
di koordinatoran oleh Tejo Sulaksono 
mengklaim siap menyumbang 24 ribu 
suara atau 10 persen dari  jumlah 
daftar pemilih tetap (DPT).  Untuk itu 
perjuangan relawan KAMI yang saat 
ini sudah terbangun dalam upaya me-
nyosialisasikan Faham terutama An-
dri Hamami akan terus ditingkatkan. 
"Sekarang sudah tidak ada keraguan 
lagi di mata masyarakat. Kami pun 
semakin PD berjuang mengenalkan 
sosok Andri Hamami dilapangan, " 
ujar koordinator Relawan Kami,  Tejo 

Sulaksono saat dihubungi koran ini, 
(29/11) kemarin. 

  Tak hanya relawan KAMI saja tapi 
bersama relawan relawan pendukung 
Faham (Fahmi-Andri) siap untuk me-
raup suara yang tidak terkoper oleh 
mesin partai.  "Kita akan berjuang 
all out untuk Faham. Kita kerahkan 
relawan menyosialisasikan di seluruh 
elemen masyarakat, " jelasnya.

  Dengan adanya kepastian Faham 
itu, kata Tejo akan berkoordinasi 
dengan seluruh anggota relawan 
dan juga relawan pendukung Faham 
lainnya untuk bersatu padu menya-
makan suara memenangkan Faham. 
"Jelas dong kita akan rapatkan baris-
an dengan sesama relawan lainnya.  
Kepastian sudah ada,  tinggal kita 
bekerja untuk kemenangan Faham, 
" ujarnya. 

  Tejo pun menambahkan saat ini 
Relawan KAMI sudah menyusun 

agenda kegiatan dalam menyosia-
lisasikan paket pasangan Faham di 
masyarakat. Bahkan agenda tersebut 
sebagian sudah terlaksanakan oleh 
Relawan Kami. " Alhamdulillah dari 
pertama kami mendeklarasikan diri 
menjadi pendukung Andri Hama-
mi. Kami sudah siap berkontribusi 
untuk calon pemimpin seperti pak 
Andri, " jelasnya. 

  Relawan Kami pun meyakini pa-
sangan Faham bisa memenangkan 
di Pilwalkot 2018 mendatang.  Tak 
dipungkiri sebagian masyarakat su-
dah mengenal kedua sosok pemim-
pin tersebut dan sudah mengetahui 
rekam jejaknya.  

" Saat kita terjun kelapangan pun,  
masyarakat sudah kenal hanya 
tinggal mempromosikan kinerjanya 
nanti kedepan menjadi pemimpin 
untuk Kota Sukabumi, " pungkas-
nya. (bal)Tejo Sulaksono

KPU Target Partisipasi Pemilih Capai 80 Persen
SUKABUMI-- Komisi Pe-

milihan Umum ( KPU) Kota 
Sukabumi mentargetkan 
partisipasi pemilih pada 
Pilwalkot 2018 mendatang 
naik menjadi 80 persen. 
Target tersebut tentunya 
menjadi tantangan KPU un-
tuk terus melakukan upaya 
sosialisasi kepada masyara-
kat agar partisipasi pemilih 
bisa memenuhi target.

  "Kalau secara keselu-
ruhan angkat partisipasi 
pemilih di Kota Sukabumi 
sudah cukup bagus. Setiap 
ada pemilu baik itu, Pileg, 

Pilwalkot dan pilpres pasti 
diangkat 75 persen. Tapi 
Pilwakot kali ini kita target 
diangkat 80 persen," ujar 
Anggota KPU Kota Sukabu-
mi divisi Sosialisasi, Parti-
sipasi dan SDM, Sri Utami, 
kemarin.

  Langkah kongkrit KPU 
dalam upaya menaikan 
tingkat partispasi pemilih 
yakni melakukan sosialisasi 
kepada berbagai elemen 
masyarakat. Mulai dari to-
koh masyarakat, tokoh ula-
ma, pemuda dan pemula. 
"Kalau segmen Tokoh Ma-

syarakat (Tokmas) dan to-
koh pemula sudah, minggu 
depan kita akan sosialisasi 
kepada mahasiswa dan pel-
ajar SMA yang memiliki hak 
pilih," ujarnya.

 Bahkan program ung-
gulan KPU, akan menyosi-
alisasikan dengan konsep 
berbasis keluarga. Artinya 
KPU Kota Sukabumi akan 
terjun langsung ke masya-
rakat dengan cara 'door to 
door' ataupun mengundang 
RT/RW dan lurah, karena 
mereka merupakan ujung 
tombak terakhir dimasyara-

kat dalam melakukan sosia-
lisasi. "Jadi sosialiasinya bu-
kan sekedar nama saja, kita 
akan turun ketingkat paling 
bawah. Kalau memang bisa 
dilakukan kita akan datangi 
pihak keluarga. 

Dengan begitu akan cepat 
tersebar melalui tetangga- 
tetangga. 

Itu dipandang cuku efektif 
juga, minimal mengetahui 
tanggal pencoblosan dan 
pentingnya hak pilih. Infor-
masi sederhana tapi tepat 
sasaran," beber Sri Utami.

  Bahkan dirinya sudah 

memetakan tingkat parti-
sipasi masyarakat disetiap 
kecamatan. Dari dua kali 
Pilpres,Pileh dan Pilwal-
kot dari 7 kecamatan yang 
terlihat paling kecil tingkat 
partisipasi pemilihnya di 
Kecamatan Baros.

 " Wilayah Baros cende-
rung naik tapi tidak sigini-
fi kan di banding kecamatan 
lainnya. 

Makanya kita akan meng-
genjot daerah itu dengan 
bantuan pihak kecamatan, 
kelurahan, RT/RW," ung-
kapnya. (bal)

KPU Pastikan Tak Ada Paslon 
Perseorangan Di Pilwalkot 2018

SUKABUMI-- Komisi Pe-
milihan Umum (KPU) Kota 
Sukabumi memastikan bakal 
calon Walikota dan Wakil Wa-
likota lewat jalur perseorangan 
nampaknya tidak akan ada 
dalam perhelatan Pilwalkot 
Sukabumi 2018.  Soalnya, hari 
terakhir KPU membuka penye-
rahan syarat dukungan calon 
walikota dan wakil Walikota 
Sukabumi belum ada satu 
pasangan pun yang mendaftar.  
"Ia memang sampai saat ini 
belum ada yang menyerahkan 
berkas syarat dukungan perse-
orangan. Meski, kami masih 
menunggu sampai jam 00.00 
WIB, " ujar Anggota Komisio-
ner KPU Divisi Teknis Pemilu,  
Agung Dugaswara,  kemarin.

KPU Kota Sukabumi kata 
Agung sudah membuka pe-
nyerahan syarat dukungan 
calon perseorangan pada 25 

November sampai 29 Novem-
ber. Dalam rentang waktu 5 
hari tersebut KPU sudah mem-
persiapkan segala keperluan 
untuk menerima calon per-
seorangan. "Ini hari terakhir 
KPU membuka penyerahan 
dukungan,  jika memang tidak 
ada sampai tengah malam. 
Dipastikan tidak ada keikut-
sertaan calon perseorangan," 
ucapnya. 

Meskipun tidak ada yang 
mendaftar untuk menyerah-
kan syarat dukungan KPU tidak 
bisa memperpanjang waktu. 
Lantaran tahapan itu sudah 
menjadi ketetapan jadwal pe-
nyelenggaraan KPU secara 
serentak.  "Ya kalau tidak ada 
juga tidak apa-apa. Tahapan 
terus berjalan sesuai agenda, 
" jelasnya. 

  Terkait kedatangan bakal 
calon Walikota yang dulunya 

akan maju dari jalur perseo-
rangan Herman Gurnawijaya 
dengan kolonel Arm Lulu, 
ternyata kedatangannya ha-
nya untuk memberitahukan 
kepada KPU bahwa dirinya 
tidak jadi menyerahkan syarat 
dukungan dikarenakan berkas 
yang sudah disusun berdasar-
kan form KPU hilang terkena 
virus. 

  "Ia, kedatangan saya hanya 
memberitahukan saja ke KPU 
tidak jadi nyalon karena ber-
kas soft copynya yang sudah 
tersusun rapih terkena virus 
di komputer, karena dari awal 
kami terus berkoordinasi jadi 
ketika tidak jadi pun kami coba 
silaturahmi, " jelas Herman 
Gurnawijaya,  kemarin

Diakuinya, ada sekitar 5 ribu 
syarat dukungan yang hilang 
terkena virus. Data itu tersebar 
di dua kecamatan. Bahkan 

orang yang pernah menjadi 
salah satu Kadis di Kota Suka-
bumi ini mengucapkan terima 
kasih kepada masyarakat dan 
relawan yang sudah sukare-
lawan mengumpulkan KTP 
untuk mendukungan dirinya 
maju di Pilwalkot.  "Terima 

kasih banyak dorongan dan 
suportnya, allah berkehendak 
lain. 

Namun tetap saya akan ber-
kontribusi menyumbangkan 
pikiran untuk membangun 
Kota Sukabumi, " pungkasnya.  
(bal)

FOTO: IKBAL RADAR SUKABUMI

BATAL NYALON:  Bakal calon (balon) walikota dan wakil 
walikota dari jalur perseorangan Herman Gurnawijaya dan 
kolonel Arm Lulu dipastikan tidak ikut Pilwakot 2018, hal itu 
dipastikan keduanya ketika mengkonfi rmasi ulang ke KPU 
Kota Sukabumi

Hanafi e Wacanakan 
Tax Amnesty

SUKABUMI-- Meski belum secara resmi 
Sekda Kota Sukabumi Hanafie Zain akan maju 
di Pilwalkot 2018 mendatang akibat belum 
keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Parpol 
yang akan mengusung, namun cita-cita bos 
PNS untuk pembangunan Kota Sukabumi 
sudah tinggi. Terbaru, dirinya jika terpilih 
nanti akan mewacanakan program pengam-
punan pajak atau tax Amnesty kepada para 
penunggak pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
khusus masyarakat Kota Sukabumi. "Ren-
cananya, kita akan membuat program teks 
amnesti atau pengampunan hutang pajak 
PBB untuk masyarakat yang menunggak. Itu 
akan saya masukan dalam Visi dan Misi saya 
kedepan," ungkap Hanafie kepada koran ini, 
Kemarin (29/11)

 Tujuannya itu, sebagai salah satu cara untuk 
membantu masyarakat dalam mengurusi ad-
ministrasinya yang selama ini terganjal oleh 
pihutang PPB. Dirinya mencontohkan, ma-
syarakat saat akang mengurusi izin-izin dan 
tidak bisa lantaran ada tunggakan di PBB. Hal 
itu nanti, jangan sampai terjadi lagi. "Untuk 
masyarakat kecil. Ini sangat membantu dan 
itu sejalan dengan keinginan saya. Artinya, 
kebijakan itu harus berpihak kepada masya-
rakat ya," katanya.

  Soalnya, kata Hanafie, dirinya meyakini 
masyarakat yang belum membayar PBB itu 
karena faktor ekonomi. Makanya, dirinya 
sangat memakluminya dengan adanya kon-
disi seperti itu. Selama masyarakat mengikuti 
program pengampunan pajak yang bakal 
direncanakan olehnya. Dirinya menjamin 
masyarakat tidak akan menerima sanksi da-
lam bentuk apapun. "Sanki administrasi saja, 
tidak akan kita terapkan. Makanya, program 
yang akan saya gulirkan nanti benar-benar 
untuk membantu masyarakat. Karena, agar 
masyarakat mau mengikuti progam ini, so-
alnya saya mau menata ulang masalah japak 
PBB ini," tegasnya.

  Hanafie mengaku, setelah kebijakan itu 
dilakukan oleh dirinya ketika menjadi orang 
nomor satu di Kota Sukabumi ini. Dirinya ba-
kal mendidik masyarakat untuk taat terhadap 
pajak yang menjadi bebannya tersebut. Pasal-
nya, dirinya meyakini kalau beban pertama 
masyarakat sudah hilang akan dapat mem-
bayar PBB ditahun berikutnya dengan baik. 
"Kita mulai lagi dari nol, Itu lebih baik. Beban 
masyarakat hilang, dan menjadi masyarakat 
yang taat pajak berikitnya. Mudah-mudahan 
semunya berjalan lancar," akunya.

 Tambah Hanafie, semua itu tidak akan 
berjalan baik meskipun dirinya nanti terpilih 
menjadi Walikota Sukabumi kedepan jika 
tidak ada dukungan dan komitmen yang kuat 
dari bawahannya. "Makanya, semua visi dan 
misi saya nanti itu dapat berjalan baik jika 
semuanya satu komitmen. Makanya, mari kita 
berkomitmen untuk membangun Sukabumi 
baru kedepan," paparnya. (sep/d)

Calon Walikota Sukabumi Hanafi e Zain
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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. Bhayang-
kara No 101 Sukabumi Tlp ( 0266 
) 222287 (Rs s/d 30 November)

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

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

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F -5843 -U  An.Pemda 
Kabsi

HLG STNK F -2094 -UAC  
An.Lilis

HLG STNK T -279 -ZR  An.R Andi 
Nurjaman Saleh.S.IP.

HLG STNK F -3160 -UAP  
An.Neneng Arisma

HLG STNK F -5703 -VM  An.Atip 
Suherman

HLG STNK F -6530 -QY  An.Indra 

Sawaludin

HLG STNK F -3305 -TV  An.Asep 
Saepurahman

HLG STNK F  -3945  -SC   
An.Makmur

HLG STNK F -3090 -UAK  
An.Asep

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 Cis-
aat No 214 Smi Hp. 085863321214 
Jl. Siliwangi (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 
Mobil Bekas (Second), Jl Sekar 
Wangi Cibadak (Rs s/d 30 No-
vember)

KIKI MOTOR Jual Angkutan 
Kota APV dan Daihatsu Grand 
Max Jl.Arif Rahman Hakim No.49  
Tlp.085723474977 (Rs s/d 30 
November)

TOKO KOMPUTER

APOLLO COMPUTER Menjual 
Hardware, Note-book, CCTV, 
Accessories, Printer, tablet, dll 
Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp 

(0266)222685, (0266) 7001977, 
HP 08572320 8455 Sukabumi. 
(Rs s/d 30 November)

RNY COMPUTER , Hardware, 
Notebook, CCTV, Camera Digital, 
GPS, PC, Tablet, Projector, Jl. 

A. Yani No 216 /232 Tlp ( 0266 
) 221079 Fax . ( 0266) 217890 
Sukabumi. (Rs s/d 30 November)

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

NNo v e m b e ro v e m b e r
No v e m b e r

BERITA 
KEHILANGAN

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

KEHILANGAN

Yuk Cobain Kreasi 
Unik Mie Kuah Susu

Nagomi Unggulkan Aneka Topping
SUKABUMI - Bosan dengan menu mie yang itu-itu 

saja, atau ingin menikmati santapan mie dengan kreasi 
yang unik? Kafe Nagomi, jawabannya. Berlokasi di 
Jalan Cikole Dalam, Cikole, Kota Sukabumi, kafe ini 
menyediakan nasi goreng dan mie dengan berbagai 
pilihan topping serta kreasi unik.Salah satu menu mie 
kuah favorit di sini adalah mie kuah susu. Para pecinta 
kuliner pasti bertanya-tanya, mengenai rasa dari mie 
kuah susu ini.

Pemilik kafe, Fani Silvi menjelaskan bahwa mie 
kuah susu ala Nagomi memiliki rasa gurih. Lantaran 
kuah susu yang digunakan terbuat dari susu tanpa 
rasa. Sehingga saat dicicipi, ada rasa gurih, enak dan 
pastinya bikin nagih. Apalagi ditambah dengan ber-
bagai topping seperti ceker ataupun kikil.  “Mie kuah 
susu ini tuh rasanya gurih bukan manis, karena kita 
juga punya racikan resep keluarga dan yang pasti saat 
nyicip itu gak bikin enek,”ucap Fani kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (29/11). Dikatakannya, 
menu mie kuah susu menjadi menu 
favorit pelanggan. Awalnya 
mereka ingin mencicipi 
lantaran penasaran. 
Namun, kare-

na rasanya yang lezat akhirnya banyak pelanggan yang 
ketagihan dengan menu tersebut.

Selain mie kuah dan goreng, di Nagomi konsumen 
juga bisa memilih menu nasi goreng dengan berbagai 
macam topping. Untuk harga mie dan nasi berkisar Rp 
10 ribu-Rp 22 ribu. Sementara untuk toppingnya, mulai 
dari Rp 4 ribu-Rp 8 ribu.  “Kalau di sini menunya ada 
dua yaitu nasi dan mie goreng, tetapi kalau di sini kita 
lebih tonjolin toppingnya jadi konsumen bebas mau 
pilih topping apa sesuai selera,”tuturnya.

Sedikitnya ada puluhan topping yang bisa dipi-
lih. Seperti daging kambing, sapi, ayam, jamur, 
kikil, pete, kornet, seafood, sosis, jengkol, ati 
ampela, terasi dan jambal.Sebagai pedagang, 
dirinya mengaku harus pandai mencari 

menu-menu baru, unik dan juga rasa 
yang lezat. “Kalau menu di kita 

ini memang menu makan-
an sejuta umat, arti-

nya nasi dan 

mie goreng sudah tidak aneh tetapi kita unggulkan di 
topping dan penyajiannya, sehingga itu yang bikin kita 
beda dari resto lain,” terangnya. Fani pun lebih tertarik 
menyajikan makanan menu khas Indonesia. Nagomi 
sendiri buka mulai pukul 10.00-22.00 WIB. Pihaknya 
juga menerima order melalui Go Food. (wdy)

BIKIN PENASARAN:

Selain mie kuah dan 
goreng, di Nagomi 

konsumen juga 
bisa memilih 
menu nasi goreng 
dengan berbagai 
macam topping.

FOTO : DOK/SUKABUMIKULINER

Alfamart Berbagi 
Ilmu Menata Barang 

SUKABUMI - Puluhan pedagang warung eceran di 
Sukabumi, mengikuti pelatihan Usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) yang diselenggarakan PT Sumber 
Alfaria Trijaya Tbk, di Toko Alfamart Jalan Pelabuhan II, 
Kota Sukabumi, kemarin (29/11).

Pelatihan manajemen ritel, merupakan salah satu 
Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart, sebagai 
bentuk dorongan pada usaha ritel tradisional. Alfamart 
juga memiliki program yang berorientasi membantu 
UMKM, dengan membantu pemenuhan pasokan barang 
melalui program Outlet Binaan Alfamart (OBA). Hingga 
Juni 2017, sebanyak 2200 pemilik warung telah bergabung 
menjadi pedagang mitra Alfamart di Kota dan Kabupaten 
Sukabumi serta Kabupaten Cianjur. 

Deputy Branch Manager Alfamart Azam Nurachman 
mengatakan, usaha warung eceran yang menjual kebu-
tuhan sehari-hari, kerap kali menjadi pilihan bagi yang 
ingin memulai usaha. Selain modal yang relatif kecil, 
pengelolaan yang dianggap mudah dan keuntungan 
yang relatif besar menjadi faktor penyebab ketertertarikan 
memiliki usaha warung eceran. “Tetapi sayangnya, tidak 
sedikit UMKM yang tidak berkembang, bahkan merugi 
karena pengelolaan yang tidak baik,” kata Azam kepada 
Radar Sukabumi.

Salah satu contoh penyebab kerugian yakni tidak ad-
anya pencatatan serta pemisahan, antara barang yang 
menjadi modal usaha dengan yang dikonsumsi sendiri. 
“Kondisi ini yang mendorong Alfamart sebagai salah 
satu ritel modern, untuk menjalankan pelatihan manaje-
men ritel yang dapat diikuti oleh pemiliki usaha warung 
eceran,”terangnya.

Menurutnya, dalam pelatihan para peserta mem-
peroleh beberapa materi. Diantaranya, manajemen 
penataan barang, pengaturan stok barang, manajemen 
keuangan (cash flow), tips mengamati tren pasar terkait 
produk yang tengah diminati serta pelayanan terhadap 
konsumen. “Mayoritas para pedagang sudah men-
jalankan usahanya sesuai dengan prinsip manajemen ritel 
modern, namun tidak mengetahui mengapa hal tersebut 
harus dilakukan,” tuturnya.

Semisal, dalam menata atau mendisplay barang da-
gangan. Kebanyakan, pemilik warung tak menerapkan 
prinsip penanggalan kadaluwarsa produk atau yang 
dikenal dengan first in first out dan tidak memisahkan 
antara produk makanan dan bukan makanan. “Padahal 
penataan barang dengan mengacu pada penanggalan 
kedaluwarsa dapat membantu memastikan produk layak 
jual dan tidaknya,” imbuhnya.(cr16/d)

FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

DORONG PENJUALAN: Sejumlah pedagang warung eceran di 
Sukabumi mengikuti pelatihan UMKM di Toko Alfamart Pelabuan 
2, Sukabumi, kemarin (29/11).



kelas pajak. Sejak 27 Oktober 
hingga 15 Desember 2017 
mendatang, KPP Pratama 
Sukabumi, akan terus me-
nyambangi 21 kecamatan, 
diantaranya Kecamatan 
Sukabumi, Cikembar, Cisaat, 
Gunungguruh, Sukalarang, 
Sukaraja, Palabuhanratu, 
Surade, Pabuaran, Nyalind-
ung, Cibadak, Cicurug, Wa-
rungkiara, Ciracap dan ke-
camatan lainnya. “Dalam 
wajib pajak tahun ini, KPP 
Pratama akan menyasar 
7.850 WP yang terdiri dari, 
6.018 orang pribadi dan 
1.832 wajib pajak berlegali-
tas CV maupun PT,” pa-
parnya.

 Disinggung soal kendala, 
Arif menyebutkan, letak 
geografi s dan medan yang 
jauh menjadi kendala uta-
ma. Sehingga ia terpaksa 
harus melakukan sistem 
penjemputan bola. Kondisi 
ini terjadi di wilayah Suk-

abumi Selatan. “Jika kita 
sering ketemu dengan para 
wajib pajak, maka kami se-
lalu mengingatkan mereka 
agar dapat membayar pajak 
sesuai dengan jatuh tempo 
yang sudah ditentukan,” 
pungkasnya. 

 Sementara itu, Kepala 
Desa Parakanlima, Beben 
Subeni menjelaskan, di 
wilayahnya itu tercatat 65 
warga dari Desa Parakan-
lima dan Desa Cibatu yang 
merupakan para usahawan 

yang belum melaporkan 
kewajibannya dalam SPT. 

“Mereka telah diundang 
untuk mengikuti kegiatan 
penertiban administrasi 
perpajakan. Puluhan wajib 
pajak ini, telah diberikan 
pemahaman terkait wajib 
pajak. Karena mereka yang 
memiliki NPWP diwajibkan 
membayar SPT tahunan. 
Sehingga kepatuhan wajib 
pajak di Sukabumi bisa 
lebih meningkat,” jelas Be-
ben. (Cr13/d)
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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

Segenap Direksi dan Staf
PDAM Tirta Jaya Mandiri Kab. Sukabumi

MengucapkanMengucapkanMengucapkan

Selamat Menyambut Selamat Menyambut 
Maulid Nabi Besar Muhammad SAWMaulid Nabi Besar Muhammad SAW
Mari kita tauladani akhlak Nabi Muhammad SAWMari kita tauladani akhlak Nabi Muhammad SAW

Direktur PDAM Kab SukabumiDirektur PDAM Kab Sukabumi
H. M. Kamaludin Zen. SH, MMH. M. Kamaludin Zen. SH, MM

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

jalan yang menghubungkan 
Desa Cikahuripan dengan 
Desa Gunungtanjung, Keca-
matan Cisolok yang sempat 
tertutup, Pemda Kabupaten 
Sukabumi harus menurunk-
an satu alat berat berupa 
beko untuk menyingkirkan 
meterial batu dan tanah.

 Kepala Desa Gunungtan-
jung, Rudi Arifin menye-
butkan, hingga menjelang 
magrib, dirinya bersama 
warga yang dibantu satu 
unit beko masih meny-
ingkirkan material yang 
menghalangi jalan. “Ada 
tujuh titik jalan yang ter-
halang material longsor. 
Kita sampai sekarang ma-
sih kerja bakti member-
sihkannya,”  kata Arif in 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin.  

 D i k a t a k a n  A r i f i n ,  d i 
sepanjang jalan di desa 
yang ia pimpin, ada be-
berapa t i t ik  jalan yang 
kondisinya rawan logsor 
dan berbahaya. “Makan-
ya,  s aat  a d a  p e r te mu n 
dengan Pak Bupati yang 
dihadiri para kepala dinas 
di Karangpapak itu, saya 

menyampaikan permoho-
nan agar di jalan menuju 
Desa Guungtanjung dipa-
sang besi pembatas jalan 
(guardril),” pintanya.  

 S e b e l u m n y a,  Ke p a l a 
Dinas Perhubungan (Di-
shub) Kbupaten Sukab-

m u ,  T h e n d y  He n d r a y -
ana membenarkan j ika 
pihaknya diminta agar 
memasangkan guardril. 
“Kita sudah usulkan, mu-
dah-mudhan dalam waktu 
dekat ini bisa segera dipa-
sang,”  ucap Thendy.  

 Sedangkan untuk kan-
tor Kelurahan dan UPTD 
Puskesmas Palabhanratu 
yang sempat terendam air 
dan lumpur hingga mem-
buat aktivitas terganggu, 
kali ini kondisinya sudah 
kembali normal. (ryl) 

Material Longsor Mulai Dibersihkan

Ratusan Ribu Warga Ngutang Pajak

TERUSAN SUKABUMI EKSPRES

Songsong Zakat Nasional 2020, 
BAZNAS Kabupaten Sukabumi Garap 45 Perusahaan

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

SOSIALISASI: Saat bahasan implementasi Perbub 35 Tahun 2016 tentang gerakan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang berbasis 
masyarakat. 

 CISAAT  - Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) 
K a b u p a t e n  S u k a b u m i 
menggarap Zakat Infak 
Shodaqoh (ZIS) perusa-
haan. Hal itu dilakukan un-
tuk menyongsong kebang-
kitan zakat nasional pada 
2020 mendatang. Wakil 
Ketua IV Bidang Adminis-
trasi Umum, Sumber Daya 
Manusia dan Hubungan 
Masyarakat, Asep Sutar-
ji  menjelaskan, sejalan 
dengan implementasi Per-
aturan Bupati nomor 35 ta-
hun 2016 tentang Gerakan 
Infaq, Sedekah dan Dana 
Sosial Keagamaan lainnya 
yang berbasis masyarakat. 
“Kar yawan yang sudah 
wajib zakat, adapun kary-
awan yang belum wajib 

zakat infaq, gerakan ini dari 
karyawan oleh dan untuk 
karyawan yang digunakan 
untuk kesehatan, pendidi-
kan, sosial, keagamaan dan 
ekonomi,” jelasnya kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(29/11). 

 Dalam menyongsong 
kebangkitan zakat nasional 
2020, pihaknya bekerja 
sama dengan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 
(Disnaktertrans), Bina So-
sial Keagamaan menggarap 
ZIS di lingkungan perusa-
haan. “Selain? masyarakat 
luas, yang selama ini peng-
himpunan zakat profesi 
identik dengan penghim-
punan dari PNS. Saat ini 
karyawan perusahaan juga 
berzakat,” terangnya. 

 Sebagai tahapan awal ZIS 
di lingkup perusahaan, Bu-
pati Sukabumi telah mene-
tapkan 45 perusahaan se-
bagai percontohan. “Di-45 
perusahan itu sudah ter-
bentuk Unit Pengumpulam 
Zakat (UPZ). Jadi ZIS dikum-
pulkan oleh setiap perusa-
han atau perorangan melaui 
UPZ,” ujarnya. 

 Saat ini di perjalanan-
nya Perbub tersebut, telah 
terkumpul zakat profesi 
sebesar Rp35 juta dan in-
fak dari 45 perusahaan 
sebesar Rp500-700 juta. 
“Berjalannya baru tiga bu-
lan, dari Agustus hingga 
Oktober. Targetnya ditahun 
2020 seluruh perusahaan 
mengikuti program ini,” 
pungkasnya. (cr15/d) 

MTQ Tingkat Kabupaten Dimulai
KADUDAMPIT - Seban-

yak 85 dewan hakim mu-
sabaqoh tilawatil quran 
(MTQ) tingkat Kabupaten 
Sukabumi dilantik Wakil 
Bupatis Sukabumi, Adjo 
Sardjono di aula Keca-
matan Kadudampit, Rabu 
(29/11).  Kegiatan yang 
berlangsung khidmat itu, 
dihadiri  Kepala Kantor 
Kementerian Agama Ka-
bupaten Sukabumi, Hilmi 
Riva’i, asisten daerah III 
Asep Abdul Wasit serta 
puluhan dewan hakim. 
Pelantikan dewan hakim 
ini, sesuai keputusan Bu-
pati Sukabumi nomor 451/
kep.787-SK/2017.

 Dalam kesempatannya, 
Adjo meminta kepada se-
luruh dewan hakim un-
tuk tidak menerima bentuk 
pemberian apapun dari para 
kontingen peserta MTQ. 

“Jangan ada kecurangan 
dalam penyelenggaraan ini,” 
ujar Adjo saat menyampai-
kan sambutan.

 Ia menambahkan, lo-
losnya para peserta ini, 
nantinya akan membawa 
nama harum Kabupaten 
Sukabumi. Untuk itu dewan 
hakim harus berlaku adil 
dalam menjalankan tugas-
nya, demi nama baik daerah. 
Apalagi, penyelenggaraan 
MTQ tingkat Provinsi akan 
di adakan di Palabuhanratu 
Kabupaten Sukabumi. “Al-
hamdulillah kita dipercaya 
menjadi tuan rumah MTQ 
tingkat provinsi Jawa Barat 
yang akan di gelar bulan 
april 2018 mendatang,” tam-
bahnya.

 Ia berharap, gelaran MTQ 
ini menjadi momentum 
untuk meningkatkan presta-
si Kabupaten Sukabumi. 

Dimana, targetnya ingin 
menjadi juara umum dan 
mewakili Jawa Barat di tin-
gakt nasional. “Semoga aja 
kedepan anak-anak kami 
menjadi  juara umum,” 
pungkasnya.

 Sementara itu, 600 peserta 
dari 47 kecamatan turut 
memeriahkan Musabaqoh 
Tilawatil Quran (MTQ)  ke-
43 tingkat Kabupaten Suka-
bumi, di Kecamatan Kadu-
dampit, kemarin (29/11).

 Kepala Bagian Sosial Ke-
agamaan Sekretariat Dae-
rah Kabupaten Sukabumi, 
Unang Sudarma menjelas-
kan, MTQ dilaksanakan 
dalam rangka meningkat-
kam pemahaman, peng-
hayatan, pengamalan dan 
pengembangan nilai-nilai 
Alquran. “Ini merupakan 
agenda tahunan, apa yang 
telah dilakukan nantinya 

bisa diimplementasikan 
dikehidupan sehari-hari 
untuk mendukung visi-
misi Kabupaten Sukabumi 
yang religius dan man-
diri,” jelasnya kepada Radar 
Sukabumi. 

 Adapun perlombaan yang 
dialaksanakan pada MTQ ini 
yakni tilawah, tahfi d, tafsir, 
syarhil, kaligrafi, murotal 
dan menulis huruf Alquran. 
“Adapun yang juara ke de-
pannya berjenjang ke MTQ 
tingkat provinsi,” ujarnya. 

 Pelaksanaan MTQ ini, lan-
jut Unang juga sebagai ben-
tuk persiapan MTQ tingkat 
Provinsi Jawa Barat yang 
rencananya bakal digelar di 
Palabuhanratu. “Rencan-
nya Kabupaten Sukabumi 
mendapatkan kesempatan 
untuk menjadi tuan rumah 
MTQ tingkat provinsi,” tu-
tupnya. 

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

MERIAH: Salah satu kafi lah saat melakukan pawai ta’aruf MTQ ke 43 tingkat Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Kadudampit, kemarin. 

Mayat Tanpa Identitas Membusuk
TEGALBULEUD - Warga 

Desa Sumberjaya, Keca-
matan Tegalbuleud, di-
gegerkan dengan penemuan 
mayat tanpa identitas di 
areal perkebunan PTNP 
VIII Cikaso, tepatnya di tepi 
Sungai Cikaso, sekira pukul 
08.30 WIB, Rabu (29/11).

 Informasi yang diperoleh, 
mayat berjenis kelamin 
laki-laki ini, pertama kali 
ditemukan oleh Utom (50), 
warga Kampung Calingc-
ing, RT 4/4, Desa Cibitung, 
Kecamatan Cibitung, saat 
tengah menjala ikan di sun-
gai tersebut.

“Saat itu, saya tengah men-
cari ikan. Namun, saat tiba 
di tepian Sungai Cikaso, 
saya dikagetkan dengan 

melihat sesosok mayat yang 
tergeletak di atas pasir sun-
gai dalam posisi telungkup 
tanpa mengenakan pak-
aian,” jelas Utom.

Setelah melihat itu, ke-
mudian ia langsung kem-
bali ka kampungnya un-
tuk melaporkan peristiwa 
penemuan mayat tersebut 
kepada Ketua RT. Selang 
berapa menit, penemuan 
mayat tanpa identitas terse-
but, membuat geger warga 
Desa Sumberjaya. 

“Warga langsung berdatan-
gan ke lokasi penemuan 
mayat itu. Saat pulang ke 
rumah, saya telah melapor-
kan kejadian ini kepada 
pemerintah desa didam-
pingi Ketua RT. Sekira pukul 

09.30 WIB perangkat Desa 
Cibitung bersama Babinsa 
Cibitung, Pak Engkos dari 
Koramil 2214 Surade, tiba di 
lokasi,” paparnya.

 Sementara itu, Kepala Desa 
Cibitung, Pahrudin menjelas-
kan, penemuan mayat yang 
belum diketahui identitasnya 
ini, saat ditemukan warga, 
kondisi tubuhnya sudah 
dalam keadaan membusuk. 
Bahkan, bahu tangan sebelah 
kiri hampir putus. 

“Saat ini, korban sudah 
dibawa ke Rumah Sakit Jam-
pangkulon dan perkaranya 
tengah ditangani oleh Polsek 
Tegalbuleud. Korban dibawa 
anggota Polsek Tegalbuled 
sekira pukul 12.00 WIB,” 
pungkasnya. (cr13/t)
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ADVETORIAL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KABUPATEN SUKABUMI

Pembentukan Paguyuban Kelompok KB Pria  
Di 17 Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sukabumi

PENGGUNAAN Kontrasepsi merupakan tanggung 
jawab bersama pria dan wanita sebagai pasangan 

sehingga metode kontrasepsi yang dipilih mencerminkan 
kebutuhan serta keinginan suami dan isteri. Suami 
dan isteri harus saling mendukung dalam penggunaan 
metode kontrasepsi karena KB dan kesehatan reproduksi 
bukan hanya urusan pria atau wanita saja.

Peningkatan patisipasi pria dalam ber-KB merupakan 
wujud dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 
reproduksi, menghargai dan melindungi hak-hak 
reproduksi secara adil dan merata. Guna mempercepat 
terwujudnya keluarga berkualitas maka partisipasi pria 
dalam KB dan Kesehatan Reproduksi perlu ditingkatkan, 
untuk mewujudkan kesehatan pria itu sendiri, pasangan 
serta Kesehatan Reproduksi keluarga.  

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi sampai dengan 
bulan September 2017 bahwa sasaran peserta KB Pria 
dari total peserta KB Aktif (359.396 Akseptor), Sebesar 
2 % s.d bulan September baru mencapai 1,65% ( 5.948 
Akseptor) terdiri dari : 

• MOP :   Target, 129 Pencapaian = 58 (44,98)
• Kondom :   Target, 559 Pencapian = 449 (80,32)

Sementara untuk pencapaian s.d bulan oktober keser-
taan KB Pria Sebesar 1,66% dari sasaran 2%, terdiri dari : 

• MOP :   88 ( 68,22)
• Kondom :   506 (90,52)

Untuk mencapai target pencapaian kesertaan KB MKJP/
MOP tersebut di atas, Salah satu kegiatannya melalui 
peningkatan penyebaran informasi tentang cara-cara 
KB pria dan alat kontrasepsi yang digunakan untuk pria, 
serta kesehatan reproduksi yang berwawasan gender 
melalui berbagai media, yang dilaksanakan dengan 
prinsip sesuai dengan¬ etika, nilai-nilai agama, sosial 
budaya, secara profesional. Sesuai dengan kegiatandi 
bidang KB  DPPKB Kabupaten Sukabumi tahun 2017 yang 
sub kegiatannya  salah satunya adalah Pembentukan 
Paguyuban Kelompok KB Pria di 17 Kecamatan yang yang 
ada di Wilayah Kabupaten Sukabumi, diantaranya adalah 
Kecamatan : Sukabumi, Cisaat, Sukalarang, Gunungguruh, 
Cihreunghas, Cibadak, Cikembar, Cikidang, Ciambar, Jam-
pangkulon, Jampangtengah, Ciemas, Ciracap, Sagaranten, 
Curugkembar, Cidadap, Nyalindung. Untuk kelancaran 
Kegiatan Pembentukan Paguyuban Kelompok KB  Pria 
Tingkat Kecamatan tersebut perlu difasilitasi oleh Kabu-
paten dalam hal Fasilitator/ Narasumber dalam upaya 
memberikan pemahaman tentang KB pria kepada peseta 
ditingkat Kecamatan. Maka dibentuklah Tim Fasilitator/
Narasumber dengan mendayagunakan Sumber Daya 
yang ada  pada DPPKB  Kabupaten Sukabumi, dengan 
melibatkan personil 4 orang yang terbagi dalam 2 Tim.

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMBENTU-
KAN PAGUYUBAN

Kegiatan Pembentukan Paguyuban kelompok KB Pria 
Tahun 2017 dilaksanakan di 17 Kecamatan yang ada di 

Wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu :
1. Kecamatan Sukabumi
2. Kecamatan Cisaat
3. Kecamatan Sukalarang
4. Kecamatan Gunungguruh
5. Kecamatan Cireunghas
6. Kecamatan Cibadak
7. Kecamatan Cikembar
8. Kecamatan Cikidang
9. Kecamatan Ciambar
10. Kecamatan Jampangkulon
11. Kecamatan Jampangtengah
12. Kecamatan Ciemas
13. Kecamatan Ciracap
14. Kecamatan Sagaranten
15. Kecamatan Curugkembar
16. Kecamatan Cidadap

17. Kecamatan Nyalindung
Maksud dan tujuan Pembentukan Paguyuban 

Kelompok KB Pria ini adalah :
A.  Tujuan Umum :

Meningkatkan Partisipasi Pria dalam ber KB dan 
 Kesehatan Reproduksi    
melalui Pembentukan Paguyuban Kelompok KB Pria.

B.   Tujuan Khusus :
1. Membentuk dan mengembangkan kelompok KB 

Pria
2. Mengupayakan kesinambungan kegiatan kelom-

pok KB Pria
3. Meningkatkan jumlah jaringan informasi KB dan

Kesehatan Reproduksi Pria
4. Meningkatkan jumlah Motivator Pria.

NAMA KEGIATAN
Pembentukan Paguyuban kelompok KB Pria.

HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Meningkatnya Capaian Kesertaan KB MKJP/MOP 
2. Meningkatnya Partisipasi Pria dalam ber-KB
3. Meningkatnya pengetahuan  masyarakat khusus-

nya para pria
4. Meningkatnya kinerja Paguyuban dalam hal KIE

terhadap calon Akseptor MOP

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PA-
GUYUBAN DI MULAI DARI :
1. Bintek Pertemuan Persiapan Pembentukan Paguyuban 

KB Pria, dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017.
2. Bintek Pembentukan Paguyuban KB Pria, dilaksanakan 

pada Bulan September 2017 denga sasaran 17 Keca-
matan.

3. Pe n g u k u h a n  Pa g u y u b a n  k e l o m p o k  K B
Pria,dilaksanakan  pada Bulan Oktober 2017, yang di 
kukuhkan oleh camat masing masing.

4. Pelatihan Paguyuban Kelompok KB Pria Tingkat
Kabupaten, dilaksanakan pada Bulan November
2017, dengan Jumlah Peserta 68 orang. ( Pengurus

Paguyuban KB Pria  4 orang x 17 kecamatan).
PERNYATAAN/KESEPAKATAN HASIL  MUSYAWARAH 

DARI MASING MASING KECAMATAN YANG TELAH 
TERBENTUK PAGUYUBAN KELOMPOK KB PRIA DI 17 
KECAMATAN YAITU :
1. Program KB Pria/MOP cukup efektip dan tidak banyak

menanggung resiko di banding dengan KB Wanita.
2. Program KB Sebagai penghematan anggaran/biaya

hidup bisa di alihkan untuk pembangunan lain 
3. Tantangan jaman untuk mendidik anak semakin

komplek dan berat yang di hadapi orang tua di sadari 
atau tidak.

4. Dampak kemacetan salahsatu bukti pesatnya pertum-
buhan jumlah penduduk 

5. Produksi sampah akibat jumlah penduduk yang besar,
mengakibatan ruang ruang publik semakin sempit.

6. Timbulnya ketidak seimbangan laju penduduk dengan
lapangan kerja.

7. Kenakalan remaja semakin sulit terkendali, akibat
tingkat kesejahteraan keluarga sulit di dapat.

USULAN PAGUYUBAN KELOMPOK KB PRIA YAITU :
1. Adanya Payung Hukum baik dari Pemerintah Kabu-

paten s/d  Sampai Tingkat Desa, termasuk legalitas
hukum dari MUI baik dari Kabupaten maupun dari
Tingkat Kecamatan terkait KB Vasektomi/MOP.

2. Adanya dukungan dana untuk operasional dilapangan,
baik untuk kegiatan pertemuan kelompok Paguyuban 
maupun KIE kesasaran calon MOP.

3. Adanya jaminan/asuransi dari Pemerintah Kabupaten
pasca pelaksanaan MOP.

4. Adanya jaminan hidup/jaduk dari Pemerintah
Kaupaten pasca pelaksanaan MOP

5. Adanya pembinaan dari Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana secara berkesinambungan.

Ratusan Ribu Warga Ngutang Pajak
CIKEMBAR - Tahun ini, 121.600 wajib 

pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) di wilayah kerja Kanwil 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, 
mencakup Kota dan Kabupaten Sukabumi 
tercatat belum melaporkan Surat Pemberi-
tahuan Tahunan (SPT). Secara akumulasi, 
nilai pajak yang belum masuk ke kas negara 
ini sebesar Rp624 miliar.

 Kepala Seksi Ekstensifi kasi dan Penyulu-
han Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sukabumi Arif Al’amri mengatakan, pemilik 
NPWP di wilayah kerjanya itu tercatat seban-
yak 320.000 orang. Dari jumlah tersebut, yang 
telah melaporkan SPT -nya baru mencapai 
62 persen. “Jadi yang sudah melaporkan 
SPT-nya baru 198.000 orang. Sisanya belum,” 
ujar Arif Al’amri kepada Radar Sukabumi, 
kemarin.

 Kendati demikian, Arif menyebutkan 
tingkat kesadaran masyarakat terhadap 
kepatuhan membayar pajak sudah mulai 
meningkat. Ia berjanji akan terus berinovasi 
supaya setiap tahun masyarakat terus menin-
gkat ketaatan pajaknya sehingga target yang 
sudah ditetapkan tercapai optimal. “Target 
kami tahun ini Rp1,2 triliun dari jumlah WP 
yang memilik NPWP. Sementara sekarang 
yang sudah terkumpul baru Rp744 miliar,” 
imbuhnya. 

 Demi mencapai target itu, lanjut Arif, 
pihaknya semakin getol melakukan sosia-
lisi kepatuhan bayar pajak dalam bentuk 

Material 
Longsor Mulai 

Dibersihkan
PALABUHANRATU - Hujan angin di wilayah 

Kabupaten Sukabumi sedikit mulai mereda, 
kemarin. Sementara material banjir dan longsor 
yang sempat mengganggu akses publik kini mulai 
dibersihkan disejumlah lokasi kejadian. Bahkan, 

DIKERUK: Beko terlihat sedang mengeruk tanah dan batu 
yang menutup badan jalan penghubung Desa Cikahuripan 
dengan Desa Gunungtanjung, kemarin (29/11).
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