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Indeks Hari Ini 

Pengganti Sekda 
Masih Rahasia

Disnakertrans Murka

“Tong maen rahasia-rahasiaan 
lah, mending buka meh rahayat 
ge bisa nilai”

“Asa ku aneh dinas bisa di catut, 
kade ah geus maen mata ti awalna”

Aya-aya wae

 SPESIALIS...Baca Hal 4

 PANTAI...Baca Hal 4

 MARWAN...Baca Hal 4

 CARI...Baca Hal 4

 PANWAS...Baca Hal 4

 AIRLANGGA...Baca Hal 4

Kisah Perjuangan Warga Tengger Menemukan Sumber Mata Air

Cari lewat Wangsit, Bangun dengan Dana Desa
Bak cerita-cerita di zaman 

 pewayangan, warga Tengger dari 
dua desa, Jetak dan Ngadas, Ke-

camatan Sukapura, Probolinggo, 
ini akhirnya menemukan mata 

air setelah bertahun-tahun didera 
kekeringan. Jernih mengalir dari 

tebing setinggi 400 meter. Dengan 
bantuan dana desa dan kekua-
tan 250 orang, air tersebut kini 
 mengalir gemericik ke rumah-

rumah warga.
TAUFIQURRAHMAN, 

Probolinggo
TENGGER berarti anteng dan seger. 

Tapi, tiga tahun terakhir suplai air di 

SUMBER AIR : 
Kastaman (kanan) 
menunjukkan 
tebing tempat 
penemuan mata air 
di Gunung Gentong, 
kawasan Bromo 
Tengger Semeru, 
kepada Direktur 
Pengembangan SDA 
Kemendes Arimurti 
Suprapto (tengah).

Spesialis Pencuri 
TV Hotel

KALAU banyak pencuri memilih menjadi 
spesialis nyolong laptop atau ponsel, itu 
bisa dimengerti. Laptop, apalagi ponsel, 
gampang dibawa. Tapi, pencuri di India ini 

FOTO:TAUFIQURRAHMAN/JAWAPOS

Pantai Selatan ‘Mengamuk’

FOTO: PERLI RIJAL/ RADARSUKABUMI

Satu Nelayan 
Hilang Kontak

SUKABUMI - Cuaca ekstrim akibat 
Siklon Tropis Cempaka, membuat 
pantai selatan ‘mengamuk’. Kondi-
si ini pun masih membayang- 
bayangi warga Sukabumi. 

Marwan Perintahkan Jajarannya Waspada
SUKABUMI - Rentetan bencana 

yang menimpa kabupaten terluas 
kedua se Jawa Bali dalam kurun 
waktu beberapa hari terakhir, 
menjadi perhatian khusus Bupati 
Sukabumi, Marwan Hamami. 

TERDAMPAR: Kapal Rumpon milik TERDAMPAR: Kapal Rumpon milik 
nelayan Palabuhanratu terdampar nelayan Palabuhanratu terdampar 

setelah dihantam gelombang. setelah dihantam gelombang. 

Arsenal vs MU, 
Siapa Terkuat

JAKARTA - Memasuki laga ke-15 di akhir 
pekan ini, Liga Inggris akan menyajikan 
pertarungan dua raksasa eropa.

 ARSENAL...Baca Hal 4

ROMELU LUKAKU

ALEXIS SANCHEZ

Panwas Bentuk Sentra Gakkumdu
SUKABUMI - Panitia Pengawas Pemilu 

(Panawaslu) Kota Sukabumi, memben-
tuk sentra Penegakan Hukum Ter-
padu (Gakkumdu) yang ter-
diri dari unsur Panwaslu, 
kepol is ian, 
serta kejak-
s a a n .  G a k-
kumdu ini , 
tugas pokok 
dan fungsin-
ya tidak akan berbenturan dengan 
Panwaslu. “Tupoksi sentra Gakkumdu 
itu tidak akan berbenturan sama sekali 

mdu) yang ter-
Panwaslu,

DEKLARASI : Panwaslu saat mendeklarasikan 
Gakkumdu yang terdiri dari unsur Panwaslu, 

kepolisian, serta kejaksaan untuk memantau dan 
melakukan tindakan pelanggaran selama Pilkada 

2018 mendatang.

Airlangga Dipandang Bisa Selamatkan Golkar
JAKARTA - Nama Airlangga Hartarto 

digadang-gadang sebagai kandidat 
potensial menggantikan Ketua Umum 
Partai Golkar Setya Novanto yang kini 
ditahan KPK dalam kasus dugaan 
korupsi proyek pengadaan e-KTP. 

Airlangga dianggap akan mampu 
menyelamatkan dan mendongkrak 
elektabilitas Partai Golkar yang kini 
terpuruk. Menteri Perindustrian itu 
disinyalir sudah mendapatkan restu 
dari Presiden Jokowi.

 “Ini bukan hanya soal menyelamat-
kan Partai Golkar dari kehancuran, 
tetapi ini juga soal strategi mening-
katkan elektabilitas partai,” kata Ketua 
DPP Partai Golkar Agus Gumiwang 
Kartasasmita dalam keterangannya, 

kemarin (1/12).
 Agus menjelaskan persoalan pokok 

yang dihadapi Partai Golkar adalah bu-
daya kerja berpolitik di era demokrasi 
yang jauh berbeda dari sebelumnya. 

“Alat kontak harus selalu 
aktif, seluruhnya harus 

siap siaga,”  MARWAN HAMAMI
Bupati Sukabumi
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Kolor Ijo Kehabisan 
Celana Dalam 

MASYARAKAT Malang dan pengguna media sosial (medsos) 
sedang dihebohkan isu tentang munculnya kolor ijo. Sosok 
misterius itu dikabarkan muncul di rumah seorang warga di 
Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

Kabar itu beredar setelah pemilik akun Facebook Andik Agus 
Mardiko mengunggah tulisan tentang kemunculan kolor ijo. 
Menurut dia, warga di Desa Amadamon (seharusnya 
Amadanom, Red) kehilangan celana dalam beberapa hari ini. 
Ada yang hilang saat dijemur. Ada juga yang hilang meski 
disimpan di lemari. Bahkan, aksi kolor ijo sempat disebut-
sebut terekam CCTV (closed circuit television).

”Ciri-ciri kolor ijo itu badan gempal, tubuh agak kurus, tinggi 
kurang lebih 167 cm, dan umur kira-kira 20 sampai 30-an,” tulis 
Andik. Dia merasa yakin itu kolor ijo karena tidak mengambil 
barang berharga di dalam rumah. Tapi, hanya celana dalam.

Andik juga mengunggah tiga foto yang dianggap rekaman 
kolor ijo saat mengambil celana dalam. Ada gambar seorang 
anak yang sedang mengendap-endap, ada pula yang sedang 
memegang jemuran.

Mungkin penyebar hoax yang satu ini kurang paham 
mitos kolor ijo. Sosok itu sebenarnya selalu digambarkan 
sebagai makhluk gaib pemerkosa perempuan. Begitu juga 
di dunia kriminalitas, sebutan kolor ijo kerap disematkan 
kepada residivis kasus pemerkosaan. Jadi, bukan sekadar 
maling celana dalam. 

Wajar kalau kemudian ada netizen cerdas yang akhirnya 
menimpali hoax itu dengan guyonan. ”Paling sempake entek, Cak. 
Iki kan musim udan,” tulis netizen di posting-an tersebut. Kesalahan 
lain, tidak ada nama Desa Amadamon di Kecamatan Dampit 
sebagaimana posting-an Andik. Yang ada adalah Amadanom. 

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menegaskan 
bahwa cerita kolor ijo di Dampit itu berita bohong. 
Anggotanya juga sudah mengecek ke desa tersebut dan 
tidak menemukan CCTV. ”Bohong kalau itu terekam CCTV,” 
jelasnya. (eko/gun/c7/fat)

Lowongan 
Palsu 

Mencari 
Hantu

PEMBURU hadiah acara-aca ra 
reality show kini sedang di ker jai 
produsen hoax. Yang lagi jadi 
sasaran adalah peng gemar ajang 
uji nyali berhadiah. Me lalui pe-
san berantai, penye bar hoax 
membuat pengu muman lo-
wong an peserta un tuk acara Ma-
sih Dunia Lain.  Acara itu dita-
yangkan stasiun televisi Trans7. 

Informasinya cukup singkat, 
tapi sangat jelas. ”Buat para 
spookiers yang pengin ikutan 
uji nyali, langsung kirimkan da-
ta diri melalui e-mail,” tulis 
pembuat pesan.

Dalam sebaran informasi itu 
tertulis data-data yang harus 
dilengkapi calon peserta. Mulai 
identitas pribadi, motivasi meng-
ikuti acara tersebut, hingga me-
ngirim foto diri. Data-data harus 
dikirimkan melalui e-mail dan 
join di akun media sosial.

Uji nyali akan dilakukan di be-
kas pabrik mercon milik PT 
Pan ca Buana Sukses di Ko sam-
bi, Tangerang, yang terba kar 
beberapa waktu lalu. Lokasi itu 
dipilih karena angker lan taran 
banyak karyawan perusa haan 
yang meninggal dunia di ling-
kungan pabrik gara-gara tidak 

bisa menyelamatkan diri.
Sesuai pengumuman yang 

menyebar, uji nyali dilakukan 
dengan cara tinggal di dalam 
lokasi pabrik selama dua jam. 
Untuk menarik perhatian, 
pembuat pesan mengiming-
imingi hadiah Rp 5 juta dan 
satu unit sepeda motor.

Calon peserta yang berminat 
diharuskan datang langsung ke 
lokasi pabrik mercon. Kegiatan 
itu akan didokumentasikan dan 
ditayangkan pada malam Jumat 
di Trans7 dalam acara Masih 
Dunia Lain. 

Tak sedikit netizen yang terta-
rik dengan kabar tersebut. Ada 
yang menanyakan kebenaran 
kabar, ada pula yang meminta 
informasi tambahan. Beruntung 
bagi warga yang mengecek 
lebih dahulu informasi tersebut. 
Mereka akhirnya mendapat 
penjelasan bahwa pengumum-
an itu hoax. ”Berita tersebut 
tidak benar. Kami tidak pernah 
memberikan informasi apa pun 
mengenai kegiatan syuting 
MDL hingga saat ini,” tulis akun 
resmi Masih Dunia Lain. 

Menurut akun resmi itu, pihak 
manajemen acara tersebut ti-

FAKTA

Manajemen 
reality show 

Masih Dunia Lain 
tidak melakukan 

syuting di 
mana pun 

hingga waktu 
yang belum 
ditentukan. 

20177

dak melakukan syuting di mana 
pun hingga waktu yang belum 
ditentukan. ”Dimohon hati-
hati terhadap penipuan yang 

mengatasnamakan Trans7,” 
cuit akun tersebut. 

Pengelola akun yang diikuti 
446.662 follower itu sempat 

kerepotan menjawab perta-
nyaan netizen. Mereka akhirnya 
diminta untuk melihat cuitan 
sebelumnya agar bisa menge-
tahui jawaban resmi dari pihak 
Masih Dunia Lain. 

Bisa jadi, ada calon peserta 
yang berminat mengikuti acara 
itu, tapi tidak mengonfirmasi 
terlebih dahulu melalui akun 
resmi reality show tersebut. Ter-
ba yang kan jika mereka langsung 
datang ke pabrik yang masih 
gelap gulita dan diberi garis polisi 
itu. Tidak ada panitia, tidak ada 
syuting. Apalagi hadiah sepeda 
motor. (eko/gun/c10/fat)

ILUSTRASI WAHYU KOKKANG/JAWA POS

HOAX ATAU BUKAN

ANITA MAYA
FIGUR

SABTU, 2 DESEMBER 20172

SEKALI tombol ditekan, 
Jembatan Petekan terbelah. 
Dua sisinya terangkat untuk 
mempersilakan kapal-kapal 
besar ma suk Kalimas. Pe-
ngendara mobil, becak, dan 
sepeda harus sabar menanti 
jalan

tersambung kembali setelah 
semua kapal uap itu melintas.

Dengan asap kelabu yang 
mengepul dari cerobong, ka-
pal-kapal itu perlahan-lahan 
menepi. Mereka mencari 
tempat sandaran di wilayah 
pergudangan yang tidak jauh 
dari Jembatan Petekan. Salah 
satu kapal dengan muatan 
lempengan besi bersandar di 
oosterkade Kalimas. Warga 
setempat menyebutnya wetan 
kali (timur sungai).

Besi-besi itu pesanan NV Ne 
derlandsch Indische Industrie 
(NII) di Kampemenstraat atau 
kini disebut Jalan KH Mas 
Mansyur.

Itu adalah salah satu pabrik 
mesin dan konstruksi ter-

besar Jatim. Pabrik tersebut 
menangani

pembangunan jembatan, 
per kapalan, pembangunan 
pabrik gula, serta industri 
lainnya. Saat Perang

Dunia II meletus, NII juga 
membantu Belanda mem-
bangun infrastruktur perta-
hanan.

Sebuah crane putar yang ada 
di belakang kantor NII jadi 
andalan untuk bongkar muat. 
Tanpa tower

setinggi 15 meter itu, ba-
rang-barang berat dari kapal 
bakal sulit didaratkan. Begitu 
pula barang-barang dari darat 
yang bakal diangkut ke kapal. 
Tidak mungkin hanya meng-
andalkan otot para pekerja. 
Saking kuatnya, satu perahu 
utuh bisa diangkut dengan 
katrol yang terhubung dengan 
lengan crane.

Satu abad kemudian, Ming-
gu (26/11), crane tersebut ma-
sih kukuh berdiri. Namun, NII 
telah berganti nama menjadi 

PT Boma Bisma Indra. Sebu-
ah badan usaha milik negara 
(BUMN) yang bergerak

di bidang jasa permesinan, 
manufaktur, pengecoran, fab-
rikasi, pembangunan pabrik. 
Setelah merdeka, Indonesia 
mengambil alih perusahaan 
Belanda itu dan meneruskan 
bisnis yang sama.Hari itu, tiga 
pencinta sejarah dan fotografi , 
Chrisyandi Tri Kartika, Rac-
hmat Yuliantono, dan Noor 
Suyatin, datang pukul 06.30 
untuk mengabadikan crane 
putar tersebut. Rencananya, 
mereka naik crane untuk me-
lihat detail mesin yang masih 
tersisa. Meski usia mereka 
sudah tergolong senior, se-
mangat untuk blusukan masih 
membara. Chris, panggilan 

akrab Chrisyandi, mengena-
kan kaus kuning, celana jins, 
dan sepatu pantofel. Memang 
begitu gayanya. Kerja atau 
blusukan, dia selalu memakai 
sepatu kulit berwarna cokelat 
itu. Kamera Sony Mirrorless 
yang sudah tersambung de-
ngan monopod menggantung 
di lehernya.”Aku munggah 
disik (naik dulu, Red),” kata 
pria yang konsisten menjela-
jah tempat-tempat bersejarah 
sejak 2009 itu.Chris bertugas 
membuka jalan alias babat 
alas. Sebab, anak tangga besi 
untuk naik terhalang

banyak ranting pohon be-
ringin. Pohon itu tumbuh 
bersebelahan dengan crane. 
Tingginya pun hampir sama. 
Untungnya, dua raksasa ter-

sebut bisa tumbuh berdam-
pingan tanpa merusak satu 
sama lain.

Satu per satu ranting dipa-
tahkan. Hingga akhirnya, tang-
ga bisa dilewati para follower 
di belakang. Anton, panggilan 
akrab Yuliantono, melakukan 
pemanasan.

Sit-up, melompat-lompat, 
dan meren tangkan kedua ta-
ngannya. Setelah pemanasan 
singkat, dia

menyusul Chris yang sudah 
setengah per jalanan.

’’Aku di sini saja,” ujar Noor 
yang memutuskan untuk me-
nunggu di bawah. Meski ingin 
ikut naik,Noor merasa medan 
yang ditempuh terlalu berat. 
Tak apa. Dia tidak mengeluh. 
Malah dia berbaik hati untuk 
memotret kami bertiga jika 
sudah sampai di puncak. Dia 
juga memilih berbincang-
-bincang dengan warga yang 
mengolah ikan pari yang di-
asap. Ikan itu dijemur di kaki-
-kaki crane. Saya akhirnya me-
nyusul lewat sisi utara. Sebab, 
sisi selatan dan timur sudah 
penuh ikan. Sedangkan sisi 
barat sudah sungai. Perjalanan 
naik ternyata tidak semudah 
yang dibayangkan.

Meski Chris sudah mem-
buka jalan, ranting-ranting 
pohon beringin itu terus ter-

sangkut di tas dan tali kamera 
saya. Wajah juga harus me-
nerjang dedaunan rimbun 
agar bisa menyusul dua orang 
yang sudah menanti. Masih 5 
meter, kami berhenti. Pintu 
tangga terkunci. Perjalanan 
harus dilanjutkan dengan 
menapaki rangka-rangka besi 
yang tersusun diagonal.

Chris berkali-kali mengi-
ngatkan kami agar berhati-
-hati. Salah pijakan, rencana 
mengabadikan

puncak crane bisa gagal total. 
Kalau sampai terjatuh, tubuh 
tidak langsung ke tanah. Tapi,

harus terbentur berkali-kali 
dulu di rangka besi, lalu berga-
bung dengan ikan asap.

Kami akhirnya sampai di 
dek pertama setelah mele-
kuk-lekukkan tubuh untuk 
melintasi sela-sela kerangka 
tower. Ada ruangan kosong 
yang dulu jadi ruang kendali.

Kaca dan dinding kayu su-
dah terlihat sangat lapuk. Di 
dalam ruangan tak berpintu 
itu, seharusnya ada mesin 
pengontrol. Tapi, hilang entah 
ke mana. Entah diselamatkan 
perusahaan atau jadi rupiah 
bagi para penambang besi 
tua. Yang jelas, hanya tersisa 
beberapa baut di dasar ruang-
an. ”Jangan masuk. Sepertinya 
lantainya sudah rapuh,” ucap 

Chris yang pernah memanjat 
tower itu seorang diri empat 
tahun silam.

Kami melanjutkan perja-
lanan ke puncak. Untungnya, 
tidak ada pintu yang terkunci 
lagi. Di tangga itu, dedaunan 
semakin lebat. Begitu sampai 
di puncak, kami terkesima 
dengan kecerdasan pembuat 
crane putar itu. Anton ber-
kali-kali memuji kekuatan 
gerigi-gerigi mesin tersebut 
karena masih utuh. Meskipun 
telah diterjang ribuan hujan 
dan diterpa panas, dampak 
korosif yang ditimbulkan tidak 
begitu menampakkan pe nga-
ruhnya. Jika dibersihkan dan 
dilumuri pelumas, susunan 
gerigi itu masih bisa berputar 
seperti sedia kala. Tapi, itu ha-
nya bisa terjadi apabila mesin 
penggerak crane masih ada. 
Nyatanya, mesin sudah sirna.

Anton bergegas mengeluar-
kan kameranya. Dia memotret 
detail-detail mesin dan menje-
lajah di atas crane. Dia terhenti 
di ujung utara. Di situ terdapat 
tuas yang letaknya tidak jauh 
dari kotak pemberat. ”Alot. 
Pasti dulu ini bisa diputar. Tapi, 
fungsinya untuk apa, ya?” kata 
pria 46 tahun tersebut sembari 
terus mencari tahu struktur 
mesin yang terhubung dengan 
tuas itu.(*/c7/dos)

Asyiknya Mendaki Puncak Crane Putar Kalimas

Jika Jatuh, Bergabung dengan Ikan Asap
Kalimas pernah menjadi jalur perniagaan 

utama Surabaya pada awal abad ke-20. 
Crane putar di ujung Kalimas menjadi saksi 
bisu betapa sibuknya bongkar muat barang 

kala itu.
SALMAN MUHIDDIN.
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PENCINTA SEJARAH: Rachmat Yuliantono memotret bagian 
mesin di puncak crane putar Kalimas. Meski berumur tua, 
kondisi bagian-bagian mesin itu terbilang masih bagus.

Mama Muda Harus 
Produktif

SIAPA bilang punya anak membatasi 
aktivitas? Bagi Anita Maya, menjadi 
seorang ibu justru tak menghalangi 
produktivitas. Beauty blogger yang 
satu itu bahkan memanfaatkan 
perannya sebagai ibu dalam ber-
bisnis.

”Yang pasti, sekarang ng-
gak sama seperti saat aku 
belum punya anak. Tapi, 
aku merasa punya anak 
malah menambah rezeki 
dan peluang aku dalam 
berbisnis,” paparnya saat 
diwawancara di kawasan 
Pakubuwono, Jakarta Se-
latan.

Perempuan 30 tahun 
itu mengatakan, sejak di-
rinya punya anak, bisnis 
di dunia kecantikan dan 
fashion miliknya menjadi 
lebih lancar. Sebab, Anita 
menjadi lebih mengeta-
hui kebutuhan perempuan 
yang belum dan yang sudah 
memiliki anak.

”Jadi, lewat bisnis ini, aku 
ingin menegaskan kepada 
perempuan zaman sekarang, menjadi ibu itu tetap 
harus menjaga penampilan,” ujar lulusan Psikologi 
Unika Semarang itu.Meski usia tak lagi muda, lanjut 
dia, teknologi dan produk kecantikan yang kian 
canggih bisa menjadi pilihan. (wik/c11/ano) 
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Dibidik KPK, Zumi Zola Siap
JAKARTA – Gubernur Jambi 

Zumi Zola, akhirnya terseret 
kasus suap yang dilakukan 
anak buahnya.

Selain itu, ada juga anggo-
ta DPRD dan pengusaha di 
Provinsi Jambi yang terjaring 
dalam OTT Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK).

Suap itu sendiri dilakukan, 
terkait RAPBD tahun 2018 yang 
sedang dibahas DPRD Jambi. 
Diduga kuat, suap tersebut di-
berikan pihak eksekutif untuk 
pengesahannya.

Kendati demikian, Zumi me-
negaskan akan segera meng-
ganti pejabat Pemprov Jambi 
yang tersandung kasus hukum 
di KPK.

Salah satunya adalah Plt Sek-
da Pemprov Jambi, Erwan 
Malik. Rencananya pelantikan 
Sekda pengganti akan dilaku-
kan hari ini, Sabtu (2/12).

Karena itu, Zumi pun meng-
aku siap untuk memberikan 
keterangan kapanpun dibu-
tuhkan KPK. Suap Terkait Pe-
ngesahan APBD Jambi, KPK 
Tetapkan empat Tersangka

“Saya akan tetap di sini dan 
tidak akan pergi kemana pun. 
Saya siap memberikan ke-
terangan jika dibutuhkan,” 
ujarnya dalam keterangan 

tertulis kepada wartawan, ke-
marin(1/12).

Terkait rencana lembaga an-
tirasuah yang juga bakal me-
nelusuri kemungkinan dirinya 
ikut terlibat, Zumi pasrah. “Pe-
negakan hukum itu tidak boleh 
berandai-andai,” katanya.

Zumi juga menekankan 
bahwa sejak awal pencalon-
annya sebagai gubernur, ia 
bertekad menciptakan good 
governance.

“Jangankan tindak korupsi, 
hal kecil ketika bawahan saya 
bekerja malas saja saya lakukan 
tindakan tegas dengan mem-
berhentikan atau memutasi,” 
tegasnya.

Meski tengah diterpa masa-
lah, Zumi menyatakan Pem-
prov Jambi akan tetap melaku-
kan kegiatan-kegiatan seperti 
biasa.

“Saya akan tetap memimpin 
seluruh organisasi perangkat 
daerah (OPD) untuk menye-
lesaikan program kerja yang 
telah direncanakan,” tutupnya.

Untuk diketahui, kemarin 
KPK resmi menetapkan empat 
orang tersangka usai melaku-
kan OTT di Jambi dengan bukti 
awal berupa uang sejumlah 
Rp4,7 miliar. Anak Buahnya 
Terjaring OTT, Zumi Zola Di-

cegah ke Luar Negeri. Terlibat 
Juga?

Mereka adalah Plt Sekda 
Jambi Erwan Malik, Asisten 
Daerah 3 Pemprov Jambi 
Saifuddin, Plt Kepala Dinas 
PU Arfan dan anggota DPRD 
Jambi Supriono. Sebagai pe-
nerima suap, Supriono dijerat 
Pasal 12 huruf atau huruf b 

atau Pasal 11 UU 31/1999 ten-
tang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Pasal 55 
ayat 1 kesatu KUHP. Sedang-
kan Erwan Malik, Arfan dan 
Saifuddin, selaku pemberi 
suap, dijerat Pasal 5 ayat 1 
huruf a atau huruf b atau 
Pasal 13 UU 31/1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pi-

dana Korupsi jo pasal 55 ayat 
1 ke-1 KUHP. Dengan OTT 
tersebut, Ketua KPK Agus 
Rahardjo pun menegaskan 
penyidiknya masih menelu-
suri dugaan keterlibatan Gu-
bernur Jambi Zumi Zola dan 
akan mengusut sumber uang 
yang dipakai untuk menyuap.
(ald/rm/pojoksatu)

FT:POJOKSATU.ID

HUKUM: Gubernur Jambi Zumi Zola (kanan) menegaskan dirinya menghormati proses hukum 
dan mengapresiasi kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Pemprov Jambi.



KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

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

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

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Polsek Surade 0266) 490295

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

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

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

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

RUMAH SAKIT

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

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

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

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

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

OPINI

Oleh :
Kang Warsa

GURU MTs RIYADLUL JANNAH – 
ANGGOTA PGRI KOTA SUKABUMI

Keluarga Besar SMKN 1 Kota Sukabumi
“Mengucapkan”

Selamat Menyambut 
Maulid Nabi Muhammad SAW

12 Rabbiul awal 1437 H

( Saepurohman Udung, M.Pd. )( Saepurohman Udung, M.Pd. )
Kepala Sekolah

“MengucapkanMengucapkan”

Selamat MenyambutSelamat Menyambut  
Maulid Nabi Muhammad SAWMaulid Nabi Muhammad SAW

12 Rabbiul awal 1437 H12 Rabbiul awal 1437 H

( Rachmat  Mulyana,S.Pd, M.Hum )( Rachmat  Mulyana,S.Pd, M.Hum )
Kepala SekolahKepala Sekolah

KELUARGA BESAR SMAN 1 KOTA SUKABUMIKELUARGA BESAR SMAN 1 KOTA SUKABUMI

MANUSIA sebagai subyek 
sering tidak terlepas dari 
penilaian baik dan buruk 
terhadap segala sesuatu. 
Kita akan memandang baik 
ketika melihat dan menden-
gar bahwa suatu hal be-
nar-benar telah dianggap 
baik secara consensus dan 
disepakati bersama. Lahirn-
ya sikap jujur, mandiri, ajeg, 
dan sifat-sifat lainnya yang 
mengandung kebaikan tidak 
terlepas dari nilai-nilai yang 
disepakati bersama. Dengan 
menilai sesuatu berdasar-
kan kebaikan pada kutub 
kedua akan melahirkan pan-
dangan buruk terhadap hal 
yang telah disepakati bahwa 
sesuatu itu bersifat buruk. 
Seorang guru akan menge-
cap Si Akbar sebagai siswa 
nakal ketika melakukan per-
buatan yang telah disepakati 
sebagai sebuah keburukan, 
misalnya tawuran, sering 
bolos, dan tidak bersosialisasi 
dengan teman sekelasnya. 
Dalam term keagamaan la-
hirnya dualitas pandangan 
ini telah mempolarisasikan 
dua jenis manusia Si Soleh 
dan Si Toleh.

Pandangan baik dan buruk 
itu tidak hanya disematkan 
kepada segala sesuatu yang 
berada di luar diri kita, ter-
hadap persoalan yang ada 
dan menimpa kepada diri 
kita pun tidak terlepas dari 
polarisasi atau pengkutu-
ban. Sesekali kita sedang 
dihadapkan pada sebuah 
kebaikan dengan standar 
penilaian berdasarkan hal-
hal yang telah kita raih sep-
erti dompet disesaki oleh 
uang bergambar Soekarno-
Hatta, usaha berjalan lancar, 
keuntungan diraih dengan 
mudah, dan melejitnya po-
tensi diri kita dibandingkan 
orang lain. Kita menilai; 
kebaikan sedang memihak 
kepada kita.

Pada saat yang lain, tiba-
tiba kita dihadapkan pada 
permasalahan yang sangat 
pelik, perusahaan bangkrut, 
gagal panen, dalam term 
Kasundaan : nété semplék 
nincak semplak, sering sakit-
sakitan, dan hal-hal lain 
yang benar-benar membuat 
kita seolah menjadi manu-
sia paling rugi di dunia ini. 
Dengan tanpa ragu kita me-
nyebut: keburukan sedang 
berpihak kepada kita.

Pada akhirnya, penilaian 
baik dan buruk terhadap 
segala sesuatu yang men-
impa kita menyebabkan 
kita atau manusia lainnya 
terjebak pada dugaan bahwa 
segala sesuatu merupakan 
keburukan saja. Padahal jika 
dicermati dengan sebijak 
mungkin, pada dasarnya 
tidak ada keburukan apa 
pun yang menimpa diri 
kita. Tuhan telah mencipta-
kan dan mendesain segala 
sesuatu berdasarkan ke-
baikan. Meskipun satu hal 
dianggap merupakan ke-
burukan bagi diri kita pada 
dasarnya merupakan ke-
baikan, sebab keburukan itu 
sendiri sebetulnya bukan ka-
rena keburukan itu ada, mel-
ainkan hilangnya kesadaran 
diri kita terhadap kebaikan. 
Seperti kegelapan, bukan 
karena gelap itu ada mel-
ainkan tidak adanya cahaya 

dalam sebuah ruang. Dua 
kutub yang tampak saling 
berseberangan itu antara 
baik dan buruk merupakan 
sebuah scenario dari Tuhan 
yang telah mendesain segala 
sesuatu berdasarkan hitun-
gan sistematis agar tetap ter-
jaga kestabilan di semesta. 
Tanpa adanya orang baik su-
dah dapat dipastikan dunia 
akan akan hancur dan rusak 
dengan cepat, begitu juga 
sebaliknya jika dunia hanya 
diisi oleh orang-orang baik 
saja dunia akan mati dan 
mandek, kemudian perpu-
taran kehidupan tertimpa.

Terhadap masalah ini, 
setiap keyakinan dan aga-
ma menawarkan sebuah 
solusi yang sangat jitu, kita 
diharuskan menilai segala 
sesuatu yang ada di dalam 
dan di luar diri kita sebagai 
hal yan selalu baik. Artinya, 
penilaian terhadap baik 
dan buruk harus diubah 
menjadi baik dan baik. Pada 
akhirnya, manusia yang baik 
adalah manusia yang telah 
dapat memerankan scenario 
yang telah diciptakan oleh 
Tuhan dengan tidak men-
yalahkan Tuhan dan hal-hal 

di luar diri kita. 
Peradaban-peradaban 

kuno yang telah menghasil-
kan berbagai ajaran telah 
mendeteksi sikap dan nilai 
yang dihadapi oleh manusia. 
Lahirnya pandangan baik 
dan baik terhadap segala 
hal merupakan cikal bakal 
ahimsa atau semangat anti 
kekerasan dan menyalahkan 
pihak lain. Gagasan ahimsa 
ini terdapat di dalam ham-
pir setiap agama, bukan 
hanya Hindu dan Budha. 
Islam telah mengajarkan 
kasih sayang Tuhan men-
galahkan murka-Nya. Jika 
manusia menyadari bahwa 
setiap persoalan merupa-
kan sebuat script dan ran-
cangan dari Tuhan maka 
sudah dipastikan manusia 
akan hidup berdampingan, 
saling menghormati, dan 
menghargai tanpa melihat 
perbedaan latar belakang.

Penilaian baik dan baik 

terhadap segala sesuatu itu 
mengingatkan saya pada 
tulisan A.S Laksana yang 
mengupas akustik suara, 
lahirnya beragam suara baik 
sumbang dan merdu di alam 
dan kehidupan ini telah mel-
ahirkan dengung jika suara-
suara itu disatukan, karena 
memang demikian, segala 
sesuatu berasal dari satu 
suara utama. Satu pikiran 
utama, causa prima. 

Sesumbang apa pun se-
buah suara jika didengar-
kan dengan seksama akan 
menghasilkan keindahan. 
Beragam suara binatang 
malam di areal persawahan 
telah melahirkan harmoni 
semesta bahwa suara-suara 
itu pada dasarnya merupa-
kan satu kesatuan meskipun 
tidak sama, bukankah alam 
telah mengajarkan hal-hal 
sumbang dalam hidup? Arti 
sumbang itu sendiri artinya 
ikut berpartisipasi.(*)

Menilai Baik dan Baik 

Siapa yang Beri Izin 
Parkir Di Bahu Jalan

A S S A L A M U L A I KU M , 
mimbar publik Radar Suka-
bumi. Saya ingin bertanya 
kepada Dinas perhubungan 
atau Polisi, sebetulnya siapa 
sih yang memberikan izin 
parkir di bahu jalanan dibe-
berapa jalan. Seperti di jalan 
Suryakencana atau bundaran 
Kimia Farma disana banyak 
kendaraan yang parkir kanan 
kiri hingga menimbulkan 

kemacetan, belum lagi dija-
lan-jalan Byangkara disana 
juga kendaraan parkir sem-
barangan. 

Kalau toh diizinkan kenapa 
bisa yah, karena yang saya 
lihat disana juga ada petugas 
parkirnya, gak tau uangnya 
masuk kemana. Terus kalau 
bisa bagi perusahaan atau 
kantor yang memiliki kantong 
Parkir yang cukup pemer-

intah kasih teguran dong, 
jangan main izin-izin saja 
tapi merepotkan yang lain, 
ingatlah masyarakat   atau 
kepentingan masyarakat ban-
yak diatas segalanya, jangan 
hanya karena ada uangnya. 
Terima Kasih Radar Suka-
bumi. Semoga tetap menjadi 
Koran lokal di Sukabumi.

085861080760

Kalau Sudah 
Bencana 

Baru Terasa
BENAR saja pepatah 

orang dulu, alam akan 
rusak dengan sendirinya 
karena tangan-tangan 
manusia serakah mem-
perkaya sendiri dengan 
menghalalkan segela cara 
hingga menimbulkan 
bencana yang imbasnya 
kepada masyatakat yang 
tidak berdosa sekalipun. 
Coba kita resapi lagi, alam 
Sukabumi yang indah 

 apakah akan terus dibi-
arkan rusak atau terjaga 
agar anak cucu kita bisa 
merasakan sejuknya udara 
atau malah sebaliknya. Ya 
itu kembali kepada ma-
syarakatnya, da kalau su-
dah bencana akan terasa 
susahnya. Terima kasih 
Radar Sukabumi pesan-
nya sudah dinaikan

081521559958

Warga Harus Siaga Bencana
TINGGINYA intensitas hu-

jan yang disertai angin terjadi 
di Sukabumi membuat kita 
sebagai warga masyarakat 
waspada terhadap ancama 
bencana. Namun, saya ingin 

mempertanyakan keberadaan 
pemerintah dalam hal ini Kota 
dan Kabupaten apakah kalau 
warga mengalami bencana itu 
bisa diklaim atau tidak kalau 
bisa bagaimana caranya, dan 

kalau di daerah saya bencana 
saya harus menghubungi siapa 
agar petugas segera tiba untuk 
membantu, terima kasih

085723123327

Tindak Pelajar yang Naik Mobil Bak Terbuka
KEPADA  pihak kepoli-

sian, tolong jika ada siswa 
atau remaja yang suka 
naik bak terbuka mohon 
ditindak. Soalnya dengan 

tindakan mereka, sangat 
meresahkan dan mem-
bahayakan. Kemarin saya 
melihat anak-anak yang 
sepertinya masih sekolah 

menaiki mobil truk bak 
terbuka. 

Tidak tau mau kemana, na-
mun menurut saya itu san-
gat beresiko kecelakaan dan 

atau tawuran juga. Dan ke-
pada sopir bak terbuka juga 
kalau bisa jang menaikan 
mereka, kasian orang tuanya 
dirumah jika nanti anaknya 

terjadi sesuatu, terim kasih 
Radar Sukabumi. 

085883907271



daerah itu semakin langka. Di pagi 
yang berkabut Senin lalu (27/11), 
Kastaman menuntun konvoi jip dari 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(Kemendes PDTT) menyeberangi 
jalan tanah yang melintasi sabana 
kawasan Pegunungan Bromo Teng-
ger Semeru (BTS).  Letaknya hanya 
beberapa ratus meter dari situs wisata 
Bukit Teletubbies. Tapi jarang dikun-
jungi karena termasuk area Konser-
vasi Taman Nasional BTS. Kastaman, 
si kepala desa Jetak, dan Julius Kristian, 
camat Sukapura, sudah mengantongi 
izin khusus.  Setelah beberapa lama 
terjungkal-jungkal dalam jip yang 
menerobos hamparan lahan gambut 
basah, rombongan tiba di tepi tebing. 
Kabut pun mulai menyingkap lereng 
Teletubbies yang dipeluknya sejak 
pagi. Lereng itu berjejer dari timur ke 
barat, bagaikan kue bolu hijau dengan 
irisan-irisan miring yang rapi. Posisinya 
di sebelah selatan kaldera Bromo.

 Kastaman lalu turun dari Jip. ”Di 
sana, lihat yang putih kecil itu?” kat-
anya sambil menunjuk ke atas tebing. 

Perlu memicingkan mata beberapa 
lama untuk menemukan ”sumber 
air” yang diceritakan Kastaman tadi. 
Sebelumnya, sempat terpikir kami 
akan menemui sebentuk telaga ber-
batu atau minimal air terjun kecil. Tapi, 
mata airnya memang ada di sana, 400 
meter di atas lereng curam yang nyaris 
vertikal. Permukaannya hijau mulus. 
Paling tidak ditumbuhi lumut dan 
rumput-rumput, rata-rata terdiri atas 
batu padas.

 Titik putih kecil di antara selimut 
hijau lereng itu tersambung den-
gan pipa panjang yang menjulur ke 
bawah. Juga putih setipis rambut, 
samar-samar terlihat dari bawah. Di 
bawah tebing, pipa itu menghunjam 
ke bawah dan hilang di antara semak 
belukar. Menurut Kastaman dan Julius, 
pipa itu tersambung sampai ke Desa 
Ngadas dan Jetak nun jauh di sana. 
”Kami bangun pipanisasi, panjangnya 
15 kilometer,” kata pria Hindu yang 
memakai udeng itu.

 Pipanisasi tersebut tuntas dalam 
waktu kurang dari setahun. Meng-
habiskan dana Rp 306 juta. Masing-
masing (dua desa) menyumbang-
kan jatah dana desa mereka dan 

mengerahkan warganya. Selama pem-
bangunan, 100 hingga 250 warga desa 
datang ke lereng Teletubbies tiap hari 
untuk memberikan tangan mereka.

 Bagaikan kisah pencarian Tirta 
Amertha, akhir 2015 Kastaman stres 
karena baru saja diangkat menjadi 
Kades Ngadas. Dia merasa tidak punya 
uang dan kemampuan untuk naik ke 
pucuk pimpinan desa. Apalagi desa 
yang tengah dilanda kekurangan air. 
Kermat, kolega Kastaman sesama 
kepala desa, menuturkan bahwa warga 
biasanya turun ke dasar-dasar jurang 
untuk menemukan air. 

 Itu pun kadang cuma dapat sega-
yung dua gayung. Kalau musim ke-
marau, di dasar jurang pun air semakin 
susah ditemui. Warga sudah jarang 
mandi. ”Kita kalau mau buang hajat, 
pergi ke ladang, bawa cangkul,” kenang 
Kades Jetak itu. Kermat dan Kastaman 
pun sepakat untuk menempuh tirakat 
demi mendapat petunjuk Yang Kuasa.

 Kastaman semakin sulit tidur dan 
sulit kerasan di rumah. Desakan untuk 
menemukan mata air bagi warganya 
terus menguat. Kastaman kemudi-
an hilir mudik keluar masuk hutan. 
Menyusuri ceruk-ceruk dan ketiak 

Pegunungan Bromo. Hampir setiap 
hari. Berangkat gelap pulang petang. 
Kadang sampai bermalam.

 Sementara itu, permintaan wangsit 
terus dipanjatkan, sesuai prosedur 
dan adat Tengger. Bayangan apa pun 
yang didapatnya dia bawa ke hutan 
untuk menyisir setiap jengkal tanah. 
Mencari titik air berkumpul. Juni 2016, 
suatu siang, Kastaman yang kelelahan 
sehigga tertidur di bawah pohon. Dia 
bermimpi didatangi salah seorang 
tokoh leluhur suku Tengger, Joko Kun-
cung, sang penjaga air.

 ”Le, kok soro-soro nggolek banyu, 
neng umayang ono banyu, sana pa-
rani nang Genthong,” kata Kastaman 
menirukan bisikan itu. Artinya, ”Nak, 
kenapa susah-susah cari air, di tem-
patku ada air. Sana pergi ke Gentong!” 
Kastaman segera merespons sasmita 
gaib yang diterimanya. Menurut pe-
tunjuk Eyang Kuncung, ada dua mata 
air di Gentong. Satu di atas, mengalir 
kecil, tapi bisa mencukupi kebutuhan. 
Satu di bawah, banyak, menggenang, 
tapi agak keruh.

 Dia segera mencari Bukit Gentong. 
Sedikit sekali yang tahu keberadaan 
bukit itu. Setelah mencari sepanjang 

tepi lereng, Kastaman tertumbuk pada 
gemericik air yang jatuh di sebuah 
batu. Tetes-tetesnya dari atas tebing. 
Kastaman segera memanjat tebing 
tersebut. Tanpa tali, hanya berpegan-
gan pada rumput. ”Ya, trekking, tapi 
pakai rumput,” tutur Kastaman.

 Begitu sampai di atas, air ternyata 
berasal dari bongkahan batu padas 
berwarna merah. Mengalir dari celah-
celahnya. Kastaman mengucap syukur 
dalam hati. Dia lantas pulang, lalu 
mencari pipa besi ukuran sedang. Be-
rangkat dan memanjat lagi ke puncak 
Gentong. ”Saya nggak mau beri tahu 
warga dulu, biar nanti kalau sudah 
benar-benar yakin,” katanya.

 Kastaman yakin air bisa mengalir 
lebih deras. Sendirian, dia meng-
gali dan melubangi batu padas dengan 
pipa tadi. Lantas, dia tusukkan ke 
lubang tempat air keluar. Air tersebut 
mengalir jernih. Esoknya, baru dia 
beritakan kepada Kermat, warga 
Ngadas, dan Jetak. Tapi, sumber air 
baru itu terlalu jauh dari dua desa. Ha-
rus ada jaringan pipa. Pembangunan 
pun dimulai. Para pemuda yang ahli 
memanjat tebing dikerahkan untuk 
membuat saluran di atas, lalu disam-

bung ke bawah. Membuat klip penga-
man di sepanjang dinding tebing, terus 
ke bawah. ”Tapi, sebelum itu, masih 
ruwet lagi, izin dulu ke taman nasional 
segala macam,” katanya.

 Kermat lalu menginisiasi musy-
awarah rencana pembangunan. Se-
bagian besar warga tidak berpikir 
lain kecuali air. Akhirnya, dana desa 
tahun 2016 mereka gunakan untuk 
membangun infrastruktur penyalur 
air. Ada jaringan pipa dan tandon besar 
di setiap kampung. ”Dulu pertama 
nyambung cuma secuil jari, sekarang 
sudah 1 dim (seukuran pipa, Red),” 
kata Kermat.  Dua kepala desa itu 
berterima kasih, satu kepada para 
leluhur yang memberikan petunjuk, 
dua kepada pemerintah yang sudah 
memberikan bantuan dana. Sekarang 
kebutuhan air warga sudah terpenuhi.

 Hanya, keduanya belum memutus-
kan untuk memberi nama pada mata 
air penyelamat mereka. Kastaman 
lebih suka menyebutnya ”Sumber 
Gentong” lantaran petunjuk Eyang 
Kuncung dan bentuk bukit yang me-
nyerupai cawan raksasa. Sementara 
itu, Kermat mengusulkan untuk diberi 
nama ”Tirta Langgeng”.(*/c10/oki)
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Cari lewat Wangsit, Bangun dengan Dana Desa

Spesialis Pencuri TV Hotel

Airlangga Dipandang Bisa Selamatkan Golkar

Panwas Bentuk Sentra Gakkumdu Pantai Selatan ‘Mengamuk’

Arsenal vs MU, Siapa Terkuat
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memilih jalur berbeda untuk tujuan 
yang sama. Dia pencuri khusus televisi 
hotel. Alasannya? ”Relatif tak berisiko 
dan gampang,” kata Vasudev Nanaiah, 
si pencuri, seperti dikutip AFP.  Gam-
pang? Inilah yang layak dipertanyakan. 
Sebab, yang jadi sasaran dia adalah 
hotel-hotel budget alias hotel-hotel 
berfasilitas terbatas di Bangalore. Oto-
matis televisi yang tersedia di kamar 
pun yang model lama. Alias yang 
dikenal dengan sebutan TV tabung. 

Jadi, bisa dibayangkan betapa repot 
membawanya. Tapi, toh Nanaiah bisa 
ngembat sampai 120 televisi hotel.

 ”Kami menangkapnya saat dia 
berusaha menjual salah satu TV ke-
pada seorang pelayan toko yang lantas 
mengontak polisi,” kata Chetan Singh 
Rathor, wakil kepala polisi Bangalore.  
Modusnya, Nanaiah selalu check in 
sembari membawa tas berukuran 
besar. Kata para saksi, dia tak dicurigai 
karena selalu bersikap ramah. Juga, tak 
lupa memberikan tip kepada para staf 
hotel dan mengatakan kepada mereka 

bakal tinggal untuk beberapa hari.
 Nyatanya, Nanaiah selalu kabur 

dulu sebelum waktu check out. Sam-
bil membawa tas yang mendadak 
gemuk karena ada TV di dalamnya. Di 
Bangalore saja, dia sudah mencuri 20 
TV. Sedangkan di dua negara bagian 
tetangga, Tamil Nadu dan Andhra 
Pradesh, ada 100 TV yang dia colong. 
Kini Nanaiah tinggal menunggu si-
dang dan vonis penjara. Dari biasanya 
menginap di hotel, dia akan tinggal di 
hotel prodeo. Dan, tanpa televisi untuk 
dicuri. (c10/ttg)
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 Ya, Arsenal melawan Manchester 
United yang menjadi fokusnya.

 Pertandingan antara Arsenal itu akan 
berlangsung di Emirates Stadium, 
Minggu (3/12) dinihari. Kemenangan 
wajib bagi MU dan Arsenal untuk bisa 
menjaga jarak dengan pemuncak 
klasemen, Manchester City. City saat 
ini mengumpulkan sebanyak 40 poin, 
unggul delapan poin dari MU di posisi 
kedua. Mereka berjarak 12 angka dari 
Arsenal di peringkat empat.

 Arsenal sedang dalam laju bagus 
menatap duel melawan MU. Mereka 
selalu menang dalam tiga pertand-
ingan terakhir di Liga Inggris, dengan 
catatan bersih dari kebobolan. Oleh 
karena itu, wajar kalau mereka ada 
dalam kepercayaan diri yang tinggi.

 Arsenal juga menang dalam 12 
pertandingan kandang terakhir. Se-
mentara itu, MU juga sedang tampil 
oke dengan mencatatkan sebanyak 
kemenangan dalam tiga pertandingan 
terakhir di Liga Inggris. Yang terbaru di-
dapat oleh MU, saat melawat ke markas 
Watford.

 Manajer Arsenal, Arsene Wenger, 
punya harapan khusus pada laga be-
sar timnya menghadapi Manchester 
United akhir pekan ini. Dia berharap, 

Setan Merah tak tampil pragmatis.
 “Tidak, saya tidak mengharapkan 

hal itu (mengenai taktik parkir bus 
yang digunakan Man United). Saya 
hanya berharap kita siap untuk bangkit 
sekarang,” ujarnya kepada Sky Sports.

 Manajer asal Prancis ini juga men-
gatakan bahwa tim asuhan Jose 
Mourinho itu adalah tim yang kuat, 
dan ia juga meyakini The Red Devils 
akan menunjukkan permainan ofensif 
mereka.  “Man United adalah tim yang 
kuat dan saya mengharapkan kami 
bisa mengatasi masalah yang akan 
mereka berikan kepada kami, mereka 
juga akan bermain menyerang, dan 
tidak bermain dengan cara bertahan,” 
tuturnya.

 Setelah berhasil memenangkan 
laga kontra rival abadinya, Tottenham 
Hotspur pada 18 November, Arsenal 
terus menoreh hasil positif di setiap 
pertandingannya dengan mencatatkan 
tiga kemenangan beruntun.

 Sementara itu, Jose Mourinho men-
gungkapkan rencana yang dimiliki 
timnya untuk membungkam lawan 
mereka akhir pekan ini, Arsenal. The 
Red Devils sendiri berada di bawah 
tekanan besar untuk menang di laga 
itu, karena sebelumnya mereka gagal 
mengalahkan dua pesaing mereka, 
Liverpool dan Chelsea.  Kini, Mourinho 

yang gaya permainannya telah menuai 
kritik dari banyak penggemar dan pa-
kar, akhirnya mengungkap strategi yang 
akan ia gunakan di Emirates Stadium 
“Saat kami memiliki bola, kami akan 
menyerang dengan 11 pemain, karena 
kiper tahu apa yang harus dilakukan 
saat kami memiliki bola. Saat Arsenal 
memiliki bola, kami akan bertahan 
dengan 11 pemain,” ungkap Mourinho.

 Setelah bermain tertutup melawan 
tim-tim papan atas demi meraih poin 
dengan cara yang aman, Mourinho 
juga mendapat pertanyaan apakah dia 
akan mengambil risiko untuk pertand-
ingan besok.

 “Tergantung dengan apa yang Anda 
pikirkan tentang risiko. Saya pikir di 
awal sepakbola, orang yang memutus-
kan untuk mengelompokkan pemain 
bertahan, penyerang, orang ini buruk, 
karena setiap orang harus bertahan 
dan menyerang, terutama di sepakbola 
modern,” tambahnya.

 “Jadi bagi saya, Anda bisa men-
gatakan apa yang Anda inginkan. 
Kiper saya perlu tahu apa yang harus 
dilakukan saat timnya menguasai bola, 
bagaimana cara menyerang, dan striker 
saya perlu tahu bagaimana cara ber-
tahan dan apa yang harus dilakukan. 
Ini sederhana, bagi saya itu sederhana,” 
tutupnya.(rap/JPC/net)
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Fakta adanya kerja politik yang tidak 
terarah, memunculkan banyak kader 
partai tanpa rekam jejak jelas dan 
memperoleh posisi strategis di tingkat 
kepengurusan.  Untuk mengubah 
itu, Agus tegas menyebut sosok 
Airlangga. Dia menilai Airlangga 
memiliki rekam jejak jelas dan akan 
memberi arah baru Partai Golkar jika 
kriteria kepemimpinan partai saat 
ini diajukan.

 Sekretaris Fraksi Partai Golkar di 

DPR ini menjelaskan ada tiga alasan 
mengapa Airlangga dipandang bisa 
menyelamatkan partai. Pertama, Air-
langga memiliki integritas seperti yang 
ditampilkan dalam rekam jejaknya 
yang jelas dan bersih.  Kedua, den-
gan posisinya sebagai orang yang 
banyak membantu pemerintahan 
Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), 
Airlangga adalah orang yang tepat 
untuk menjaga komitmen Partai Gol-
kar mendukung pemerintahan dan 
program-program Jokowi-JK.  Ketiga, 
bagaimanapun perubahan di Partai 

Golkar harus dilakukan dengan cara 
yang elegan. Tidak mencederai orang-
orang yang mungkin berseberangan. 
Karena itulah, Agus menegaskan 
AH memiliki prasyarat baik indi-
vidual maupun secara politik untuk 
mewujudkan penyelamatan partai. 
Airlangga bersih dan tidak berma-
salah dengan hukum.  “Dengan 
kepemimpinan Airlangga, Partai 
Golkar bisa memastikan tidak 
mencabut lagi komitmen mendu-
kung Jokowi pada Pemilu mendatang,” 
pungkas Agus.(boy/jpnn)
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dengan Panwaslu,” ujar Ketua Panitia 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota 
Sukabumi, Muhammad Aminudin 
seusai launching dan rapat koordinasi 
sentra Gakkumdu, kemarin (1/11).

 Tupoksinya sendiri, berdasarkan 
Peraturan Bersama Ketua Bawaslu 
RI Nomor 14/2016, Peraturan Kapolri 
Nomor 01/2016 dan Peraturan Jaksa 
Agung Nomor 10/JA/11/2016 tentang 
sentra Gakkumdu pada Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota.

 Substansinya, sentra Gakkum-
du hanya menangangi laporan dan 
temuan dugaan pelanggaran pidana. 
Sedangkan Panwaslu, menangani 

laporan dan temuan dugaan pelang-
garan administrasi dan kode etik. “Se-
belum dugaan pelanggaran pidana dil-
impahkan ke sentra Gakkumdu, dalam 
waktu 1x24 jam setelah menerima 
laporan dan temuan, Panwaslu akan 
memplenokannya. Jika memenuhi 
unsur dugaan pidana, maka kemu-
dian akan dilimpahkan ke sentra 
Gakkumdu. Nanti, sentra Gakkumdu 
dalam waktu lima hari menetapkan 
laporan itu benar-benar pelanggaran 
pidana atau bukan disertai alat bukti,” 
bebernya.  Aminnudin menghimbau, 
masyarakat untuk melaporkan cepat 
jika menemukan dugaan pelanggaran 
administrasi maupun pidana selama 
penyelenggaraan pilkada. Pasalnya, 
masa kadaluwarsa pelaporan hanya 
tujuh hari. “Masa kadaluarsa laporan 

pelanggaran itu selama tujuh hari. Ti-
dak hanya dugaan pelanggaran pidana 
saja, tapi juga administrasi maupun 
kode etik. Jika lebih dari tujuh hari, pan-
was berhak menolak,” tandasnya. Lan-
jutnya, di sentra Gakkumdu, Panwaslu 
bertindak sebagai koordinator 
divisi penanganan dan penindakan 
pelanggaran. Sedangkan kepolisian 
berperan sebagai penyidik dan 
kejaksaan melaksanakan penun-
tutan. “Berdasarkan peraturan 
dan perundang-undangan, masa 
kerja sentra Gakkumdu itu selama 
sembilan bulan. Penyelenggaran 
Pilkada itu Juni 2018, jadi sejak 
November, sentra Gakkumdu sudah 
terbentuk yang diperkuat dengan 
terbitnya SK (surat keputusan),” pung-
kasnya. (bal)
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Tidak tangung-tanggung, pria yang 
juga menjabat sebagai Ketua DPD 
Golkar Kabupaten Sukabumi ini, 
menugaskan seluruh perangkat dae-
rah untuk selalu siap siaga saat cuaca 
ekstrim ini.  “Banyak laporan kejadian 
bencana yang masuk. Saya sudah per-
intahkan perangkat daerah serta camat 
dan jajarannya untuk selalu siaga, 
melaporkan kejadian dan melakukan 
tindakan atau langkah penanganan” 
tegasnya kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (1/12).

 Seluruh jajaran perangkat dae-
rah diharuskan untuk langsung 
menyampaikan situasi dan kondisi 
terkini diwilayahnya masing-masing 
untuk memudahkan pencegahan 
dan penanganan. “Alat kontak harus 
selalu aktif, seluruhnya harus siap 
siaga,” ujarnya.  Untuk masyarakat, 
Marwan meminta tidak keluar rumah 
apabila tidak benar-benar penting. 
Hindari berlindung di bawah pohon, 
bangunan semi permanen atau baliho 
dan sediakan obat-obatan pribadi, 
makanan ringan, korek api, lilin, power 
bank untuk menjaga bila listrik padam.

 “Apabila terjadi bencana, segeralah 
melaporkan kepada pihak yang ber-
wenang di sekitar dan jangan terpanc-
ing pada informasi atau isu-isu yang 
tidak dapat dipertangung jawabkan,” 
imbuhnya.    Senada dengan Marwan, 

Wakil Bupati Sukabumi,  Adjo Sard-
jono juga menghimbau untuk tetap 
siaga dan meminta perhatian untuk 
fokus pada pencegahan dan penang-
gulangan bencana. “Ini sedang banyak 
musibah banjir, longsor dan angin. 
Fokuskan perhatian untuk bantu 
pencegahan dan penanggulangan 
bencana,” singkatnya. 

 Sementara itu, Senin (27/11), Pusat 
Peringatan Dini Siklon Tropis BMKG 
(Tropical Center Warning Center/
TCWC) berhasil mendeteksi siklon 
tropis yang tumbuh sangat dekat 
dengan pesisir selatan Pulau Jawa 
dengan nama ‘CEMPAKA’.

 Adanya Siklon Tropis Cempaka 
di wilayah perairan sebelah Selatan 
Jawa Tengah ini, mengakibatkan 
perubahan pola cuaca disekitar 
lintasannya. Dampak yang ditim-
bulkan berupa potensi hujan lebat 
di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan 
Jawa Timur.

 Potensi angin kencang hingga 30 
knot di wilayah Kepulaua Mentawai, 
Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka 
Belitung, Lampung, Banten, DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY 
Yogyakarta, Laut Jawa, Selat Sunda 
bagian Utara, Perairan Utara Jawa 
Timur hingga Kepulauan Kangean, 
Laut Sumbawa, Selat Bali hingga Selat 
Alas, Selat Lombok bagian Selatan dan 
Perairan Selatan Bali hingga Pulau 

Sumba.  Potensi gelombang tinggi 
2.5-6 meter di Perairan Selatan Jawa 
Timur, Laut Jawa Bagian Timur, Selat 
Sunda bagian Selatan, Perairan Selatan 
Banten hingga Jawa Barat, Samudera 
Hindia Barat Bengkulu hingga Selatan 
Jawa Tengah.  Diperkirakan, Siklon 
Tropis Cempaka masih akan bertahan 
dalam dua hingga tiga hari kedepan. 
Masyarakat dihimbau agar waspada 
dan berhati-hati terhadap dampak 
yang dapat ditimbulkan seperti banjir, 
tanah longsor, banjir bandang, genan-
gan, angin kencang pohon tumbang 
dan jalan licin. Terutama aktifitas 
penerbangan di beberapa bandara di 
Pulau Jawa juga berpotensi terpenga-
ruh akibat hujan dan angin kencang.

 Sesuai prediksi BMKG, hari ini 
(kemarin.red) merupakan hari tera-
khir Siklon tropis Cempaka. Tapi, 
masyarakat tetap dihimbau waspada 
dan menghindari aktivitas di sekitar 
pantai karena potensi gelombang 
pasang dapat terjadi.  Sejak berdirinya 
TCWC pada 24 Maret 2008, terpantau 
sudah empat kali siklon sropis terjadi di 
wilayah Indonesia, yakni siklon tropis 
Durga di perairan barat daya Bengkulu 
(22-25 April 2008), siklon tropis Ang-
grek di perairan barat Sumatera (30 
Oktober-4 November 2010), Siklon 
Tropis Bakung di perairan barat daya 
Sumatera (11-13 Desember 2014) dan 
siklon tropis Cempaka yang terjadi 
pada tahun ini.(cr15/e)
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Terlebih, bagi penduduk yang 
tinggal atau mencari nafkah di 
sepadan pantai.

 Hasil pantauan Radar Sukabumi, 
tak sedikit akibat cuaca ekstrem 
itu membuat puluhan bangunan 
dan perahu rusak diterjang ba-
dai. Bahkan, angin kencang yang 
disebabkan gelombang pasang 
hingga setinggi 4-5 meter itu men-
gakibatkan mobil yang melintas di 
Jalan Cikadu rusak setelah tertimpa 
pohon tumbang.

 Data yang dihimpun, sejak Kamis 
(30/11), Di Kampung Cipatuguran 
RT 05/20 Kelurahan/Kecamatan 
Palabuhanratu Kabupaten Suka-
bumi telah terjadi kerusakan ban-
gunan. Diantaranya, 17 unit rumah 
warga rusak ringan dan empat 
rumah rusak berat.

 Di Kampung Camara, Kelura-
han/Kecamatan Palabuhanratu, 
sedikitnya empat rumah rusak 
parah dan enam rumah rusak 
ringan. Sebanyak 20 KK warga 
setempat mengungsi ke Kampung 
Cikeong, Desa Cimanggu, Keca-
matan Palabuhanratu. 

 Masih diwilayah Pelabuhanratu, 
di wilayah Pantai Citepus puluhan 
warung yang berjejejer di pinggir 
pantai terendam gelombang. Ada 
sejumlah bangunan yang rusak. 
Sedangkan di wilayah Tempat Pele-
langan Ikan (TPI) Pelabuhan Peri-
kanan Nusantara Palabuhanratu 
(PPNP), puluhan pedagang ikan 
mengungsi akibat diterjang gel-
ombang pasang. “Kami meminta 
solusinya agar kami tetap bisa 
jualan,” tutur pedagang ikan, Randi 
(25) kepada Radar Sukabumi.

 Entis Sutisna (32) nelayan Pal-
abuhanratu menyebutkan, tak 
sedikit perahu bagang apung yang 
rusak parah. Bahkan yang di dalam 
Dermaga II Palabuhanratu pun, 
ada perahu rumpon dan puluhan 
perahu piber patah kincangnya. 

“Kalo yang di dermaga, rusak 
akibat perahu dengan perahu 
beradu dihantam gelombang. Ada 
juga yang nabrak temboh kolam 
dermaga,” sebutnya. Ia berharap, 
cuaca ekstrem ini segera brakhir. 
Lantaran, banyak nelayan posisin-
ya masih di tengah laut.

 Tak hanya itu, informasi yang di-
himpun, badai tersebut juga mem-
buat Yudi alias Endid (30) warga 
Kampung Panyairan Majelis,  RT 
01/ RW 19, Kelurahan/Kecamatan 
Palabuhanratu dikabarkan hilang 
kontak di tengah laut, Kabupaten 
Pacitan, Jawa Timur (Jatim).

 Kabar itu datang dari kakak 
kandungnya, Sudirman (32) yang 
juga sama-sama berprofesi sebagai 
nelayan tangkap yang nyandar di 
Pantai Tawang, Kecamatan Lorok, 
Kabupaten Pacitan, Provinsi Jatim. 
Menurut ayah kandung Yudi, Da-
din (60), dirinya mendapat kabar 
dari Sudirman yang menggunakan 
telpon selular orang lain.

 “Informasinya, perahu yang di-
tumpanginya itu tenggelam diter-
jang badai. Katanya, dua rekannya 
diselamatkan perahu lain saat 
berenang menggunakan jerigen.  
Kalau Yudi belum ditemukan,” 
kata Dadin seraya mencontohkan 
informasi dari anaknya itu.

 Namun, Dadin belum mem-
percayai perahu yang ditump-
angi anaknya itu tenggelam diter-
jang badai. Makanya, ia masih 
menunggu informasi lanjutan dari 
Sudirman di Pacitan. Informasi 
itu membuat warga Kampung Pa-
nyairan heboh. Nyaris di setiap 
kerumunan, mereka membicara-
kan soal hilangnya komunikasi 
dengan Yudi. 

 Yudi sendiri berangkat dari ala-
mat iatrinya, Yeni (27) Kampung 
Ciraheg RT 23/04, Desa Neglasari, 
Kecamatan Purabaya ke Pacitan 
itu meninggalkan istrinya bersama 
dua anak, Windi dan Winda yang 
masih berumur 1 bulan. Hingga 

berita ini ditulis, belum juga ada 
kabar apakah Yudi sudah ditemu-
kan atau belum. “Kami sedang 
menunggu kabar,”  katanya.

 Hujan deras disertai angin ken-
cang juga telah memporak po-
randakan satu rumah Baban (66) 
warga Kampung Cipeuteuy, RT 
4/3, Desa Bojongsari, Kecamatan 
Nyalindung.

 Rumah yang berukuran sekitar 
7 kali 5 meter ini, ambruk hingga 
rata dengan tanah setelah di terjang 
angin puting beliung pada kemarin 
(30/11) sekira pukul 02.00 WIB dini 
hari.  “Saat kejadian, saya bersama 
istri tengah menginap di rumah 
sepupu yang lokasinya sekitar 10 
meter dari tempat tinggal,” jelas Ba-
ban.  Meski tidak ada korban jiwa, 
namun kerugian ditaksir mencapai 
puluhan juta rupiah. “Akibat peris-
tiwa itu, saya mengalamin kerugian 
sekitar Rp25 juta, karena bangunan 
rumah yang terbuat dari anyaman 
bambu itu, ambruk,” imbuhnya.

 Sementara itu, seorang relawan 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kecamatan Ny-
alindung, Ahmad mengatakan, 
akibat peristiwa tersebut saat ini 
keluarga korban telah dievakuasi 
ke rumah sanak saudaranya. “Kami 
sudah koordinasi dengan Mus-
pika Kecamatan Nyalindung dan 
pemerintah Desa Bojongsari,” 
jelasnya.

 Setelah ia mengetahui terkiat 
peristiwa tersebut, pihaknya dan 
Koramil, Polsek dan unsur lain-
nya langsung menuju lokasi ke-
jadian. BPBD bekerjasama dengan 
Muspika Kecamatan Nyalindung, 
membersihkan puing-puing ban-
gunan rumah yang berserakan 
akibat di terjang puting beliung itu. 
“Saya sudah laporkan peristiwa ini 
pada BPBD Kabupaten Sukabumi, 
mudah-mudahan secepat mung-
kin bantuan akan datang untuk 
meringankan beban keluarga kor-
ban,” harapnya.(ryl/cr13/e)

Marwan Perintahkan Jajarannya Waspada
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Jembatan Siliwangi Mulai Beroperasi
DIRESMIKAN: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat meresmikan Jembatan Siliwangi, di Dusun Babakan, Desa Padamulya, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (1/12).

KUNINGAN - Gubernur 
Jawa Barat Ahmad Herya-
wan, bersama Ketua Peng-
gerak PKK Provinsi Jawa 
Barat Netty Prasetyani Her-
mawan, dan Bupati Kuning-
an Acep Purnama meres-
mikan Jembatan Siliwangi, 
di Dusun Babakan, Desa 
Padamulya, Kecamatan Ma-
leber, Kabupaten Kuningan, 
Jawa Barat, Jumat (1/12). 
Gubernur Jawa Barat Ahmad 
Heryawan menceritakan, 

jembatan siliwangi yang 
awal tahun 2017 sempat am-
bles ini dikarenakan banjir 
yang menerjang, sehingga 
ada retakan atau pergeseran 
tiang jembatan, oleh karena-
nya jembatan ini tidak bisa 
dipakai oleh masyarakat.

"Yang pertama kita bersyu-
kur jembatan siliwangi ini 
kembali beroperasi, waktu 
itu ada musibah banjir me-
nerjang cukup besar ada re-
takan atau pergeseran tiang 

jembatan, sehingga dengan 
demikian saat awal tahun 
2017 yang lalu jembatan ini 
tidak digunakan karena ber-
bahaya untuk keselamatan 
masyarakat yang menggu-
nakan jembatan ini," ujar 
Aher sapaannya selepas 
peresmian.

 Dengan demikian lan-
jut Aher, dengan bantuan 
sebesar Rp2,5 milyar dari 
pemerintah provinsi, akhir-
nya jembatan siliwangi ini 

bisa kembali digunakan 
oleh masyarakat. "Alham-
dulillah ada bantuan dari 
pemerintah provinsi sebesar 
2,5 Milyar ini bagian dari 
bantuan-bantuan yang di-
berikan kepada Kabupaten 
Kuningan, karena ada juga 
bantuan yang lainnya selain 
bantuan ini," katanya.

 Disamping itu, dalam 
proses pengerjaannya bisa 
dibilang sangat cepat dan 
efektif, sehingga masya-

rakat yang pada awalnya 
harus melewati tiga desa 
d e n ga n  m e mu t a r  a ra h 
melewati Desa Buniasih, 
Cinagara, dan Mekarsari 
dengan jarak sekira 10 kilo-
meter, hari ini masyarakat 
tidak usah jauh-jauh kem-
bali untuk melintasi desa 
tersebut. 

"Alhamdulillah masya-
rakat yang harus keliling 
sehingga jarak tempuh 
semakin jauh dan seka-

rang normal kembali de-
ngan hadirnya jembatan 
ini setelah diperbaiki, dan 
pengerjaannya baik, efektif 
selama 4 bulan kemudian 
barusan kita lihat kualitas 
jembatannya juga bagus 
mudah-mudahan awet de-
ngan demikian sekali lagi 
pergerakan orang, per-
gerakan barang semakin 
lancar dengan selesainya 
dibangun jembatan siliwa-
ngi ini," pungkasnya.

 Dengan prosesi penan-
datanganan prasasti dan 
gunting pita oleh Gubernur 
Jawa Barat Jembatan Sili-
wangi sepanjang 50 meter 
resmi beroperasi kembali. 
Jembatan ini berada di 
Dusun Babakan, RT 02 RW 
04, Desa Padamulya, Keca-
matan Maleber, Kabupaten 
Kuningan, Jawa Barat, sem-
pat terputus akibat hujan 
deras. Hal itu pun membu-
at tiga desa terisolasi. [jar]

APBD Kota Bandung 
Rp 6,93 triliun

BANDUNG  - Wali Kota 
Bandung, Ridwan Kamil 
(Emil) beserta Wakil Wali 
Kota Bandung Oded M. Da-
nial dan Sekretaris Daerah 
Kota Bandung menghadiri 
Rapat Paripurna di Kantor 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Ban-
dung. Sidang tersebut mem-
bahas pengambilan kepu-
tusan atas tiga Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda).

 Ketiga Raperda yang di-
putuskan adalah tentang 
Penyelenggaraan Kerja Sama 

Daerah, Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah kepada 
Bank BJB serta Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Da-
erah Tahun 2018. Pada rapat 
tersebut, seluruh peserta si-
dang telah bersepakat untuk 
memperbaharui beberapa 
pasal pada Raperda tentang 
Kerja Sama Daerah.

 Berdasarkan risalah rapat 
paripurna, total penda-
patan pada Raperda APBD 
tahun anggaran 2018 adalah 
sebesar Rp6,36 triliun. Total 
anggaran belanja tahun 

anggaran 2018 sebesar Rp 
6,93 triliun. Pembiayaan 
netto sebesar Rp 567,19 
miliar.

 Bersamaan dengan dipu-
tuskannya ketiga Raperda 
tersebut, khususnya Ra-
perda APBD, Emil meng-
ucap syukur bahwa pihak 
eksekutif dan legislatif te-
lah berupaya keras bekerja 
sama untuk mengetok palu 
Lembaran Kota No. 8 Tahun 
2017 itu tepat waktu. Se-
lanjutnya, pemerintah kota 
akan melakukan tindak lan-

jut sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
"Tinggal kita bekerja untuk 
mengejar sisa target, karena 
tahun depan adalah tahun 
terakhir kami, saya dan 
Mang Oded, menjabat," 
ucap Emil saat ditemui ter-
pisah usai rapat paripurna.

 Ia berharap bahwa apa 
yang selama ini ia dan Oded 
lakukan bisa berkenan di 
hati warga Kota Bandung. 
" Mu d a h - mu d a ha n  b i s a 
m e m b a hag i a k a n  w a r ga 
Bandung, menjadi dasar 

bahwa kita memang sudah 
bekerja keras dengan postur 
anggaran yang pro rakyat, 
diperbesar di bidang pen-
didikan, kesehatan dan pe-
layanan publik," tandasnya.

 Emil juga mengucapkan 
terima kasih kepada tim 
Pansus IX yang telah meru-
muskan hal paling menda-
sar dalam pembangunan 
kota, yakni APBD, sehingga 
pada rapat tertinggi itu di-
putuskan struktur APBD 
Kota Bandung tahun 2018. 
[jar] 

FOTO: Wakil Bupati Cirebon, Selly Andriany 
Gantina

Wabup Cirebon 
Curhat ke Bappeda 

Jabar
CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Selly 

Andriany Gantina mengungkapkan Pemkab 
Cirebon akan berkoordinasi terkait penyelesaian 
program pembangunan yang diprioritaskan di 
wilayah tersebut. Hal tersebut diungkapkan Selly 
usai menyambangi Kantor Bappeda Provinsi 
Jawa Barat. 

 Selly juga ingin memastikan penyelesaian 
pembangunan yang dijanjikan Gubernur dan 
Wakil Gubernur sekarang (Aher-Demiz). "Kita 
akan berkoordinasi terkait penyelesaian Pro-
gram Pembangunan yang diprioritaskan di 
wilayah Cirebon", kata Selly kepada RMOLJabar, 
Kamis(30/11).

 Menurut Selly, beberapa prioritas pemba-
ngunan diantaranya sarana dan prasarana Olah 
Raga di beberapa Wilayah Kerja Pemerintahan 
dan Pembangunan (WKKP) provinsi Jawa Barat. 
Selly mengaku juga akan melakukan koordinasi 
terkait pembangunan perguruan tinggi ITB di 
wilayah Cirebon, Pembangunan Kawasan Sam-
pah Regional, Pembangunan Kawasan Limbah 
Batu Alam dan lain-lain. "Sebanyak 4 WKKP di 
Jabar salah satunya Kabupaten Cirebon untuk 
pembangunan Stadion, sementara 3 wilayah 
lain seperti Bogor, Bekasi dan Tasikmalaya sudah 
selesai semua pembiayaan berikut Pembangun-
annya," tandasnya. [nif]

Polda Jabar Siapkan 
Petugas Amankan 

Long Weekend

PORAK PORANDA: Puluhan pohon tumbang di  Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 
Barat akibat angin kencang, kemarin.

Puluhan Pohon Tumbang
BANDUNG - Terjadinya 

angin ribut tropis Dahlia 
di sebelah barat daya Jawa 
Barat berdampak ke Kawa-
san Bandung Utara (KBU), 
sedikitnya tujuh desa di 
Kecamatan Lembang Ka-
bupaten Bandung Barat 
merasakan angin kencang 
hingga puluhan pohon tum-
bang. Informasi yang di-
himpun RMOLJabar, pohon 
tumbang menimpa Rumah, 
Bangunan SD, Kabel Listrik, 
Pagar dan menutup jalan. 

 Angin kencang dirasakan 
warga KBU meliputi keca-
matan Lembang, Parong-
pong, Cisarua dan Ngam-
prah sejak pagi hingga jelang 
siang ini. Puluhan pohon 
tumbang dengan ketinggian 
lebih dari 20 meter ambruk 
tercabut dari akarnya aki-
bat tak kuat menahan ken-
cangnya angin ribut tropis 
Dahlia. 

 Di Desa Cikole pohon 
menimpa mobil Land Rover 
yang terparkir di bawahnya, 
Bangunan SD di Desa Gu-
dang Kahuripan dan Page-
rwangi juga rusak ditimpa 
pohon beringin. Selain itu, 
Pohon tumbang menutup 
Jalan Desa Cikahuripan, di 

Desa Lembang pohon tum-
bang menimpa Pendopo 
Kinderdoft, pagar rumah 
dan pohon di depan polsek 
Lembang.

 Kepala Desa Gudang Ka-
huripan, Agus Karyana me-
ngatakan, angin kencang 
terjadi sejak jam 07.00 WIB 
hingga satu ruang kelas SD 
Merdeka di Jalan Boscha 
rusak ditimpa pohon tum-
bang. "Angin kencang sejak 
pagi, makanya kami bersia-
ga dan ternyata bangunan 
SD Merdeka kena pohon 
tumbang sekira jam 09.00 
WIB," ungkap dia, Kamis 
(30/11).

 Kepala Bidang Kedarurat-
an dan Logistik, BPBD KBB 
mengatakan saat ini pihak-
nya masih menginventarisir 
jumlah kerugian akibat ben-
cana angin kencang ini, per-
sonil BPBD terus melakuka 
evakuasi pohon tumbang 
di sejumlah titik. "Masih 
kita inventarisir dan diban-
tu warga menyingkirkan 
pohon yang mengahalangi 
jalan utama," katanya.

 Melalui siaran pers, Kantor 
Badan Metereologi, Klima-
tologi dan Geofi sika (BMKG) 
Lembang Bandung Barat 

menyatakan, kecepatan 
angin melalui pantauan alat 
pencatat di stasiun Geofi sika 
Bandung tanggal 30 Novem-
ber 2017 pada pukul 07:00 
WIB (18 km/jam), 08:00 WIB 
(52 km/jam); 09:00 WIB (49 
km/jam); 10:00 WIB (39,6 
km/jam);11:00 WIB (36 km/
jam) dan 12:00 WIB (39,6 
km/jam)

 Faktor Regional menyebut 
adanya siklon tropis dahlia 
di sebelah barat daya Jawa 
Barat, awal mula terbentuk 
di sebelah barat daya Beng-
kulu dan terus bergerak kea-
rah timur tenggara menjauhi 
wilayah Indonesia. "Diper-
kirakan hingga tanggal 3 
Desember 2017 masih aktif, 
baru kemudian menjauhi 
wilayah Indonesia," ungkap 
Kepala kantor BMKG Lem-
bang, Tony Agus Wijaya.

 Menurutnya, Dampak Sik-
lon Tropis Dahlia berpotensi 
terjadi hujan sedang hingga 
lebat di Wilayah Jawa Barat 
disertai angin kencang 20 
Knot. "Perlu di waspadai 
terhadap bahaya pohon 
tumbang, bangunan atau 
objek seperti reklame, bali-
ho dan sebagainya roboh," 
tandasnya. [nif]

Banprov Infrastuktur 
Rp300 Milyar

BANDUNG Anggota DPRD Provinsi Jawa Ba-
rat, Oleh Soleh mengatakan anggaran Bantuan 
Provinsi (Banprov) bagi Kota dan Kabupaten di 
Jawa Barat rata rata mencapai Rp. 300 Milyar. 
Anggaran ini diberikan Pemprov Jawa Barat un-
tuk mengadvokasi perbaikan infrastukur di Jawa 
Barat. "Itu rata rata Rp. 300 Milyar tiap kota dan 
Kabupaten, agar inrastuktur yang rusak di daerah 
bisa diperbaiki," kata Oleh, Kamis (30/11).

 Disinggung soal banprov untuk pembangunan 
Sarana Olahraga di Kabupaten Tasikmalaya, 
Oleh mengatakan tidak termasuk dalam Banprov 
Rp. 300 Milyar. Banprov itu, khusus untuk per-
baikan infrastuktur. "Kalau untuk Sarana Olah-
raga atau SOR sudah saya alokasikan, mudah 
mudahan tidak ada yang menggeser. Lamayan 
besarnya diatas Rp. 100 Milyar tapi sekali lagi 
mudah mudahan tidak digeser," tutur Oleh.

 Sementara untuk arah kebijakan APBD Pro-
vinsi Jawa Barat tahun 2018 mendatang, Oleh 
mengatakan lebih mengutamakan anggaran 
pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, 
pemberdayaan dan infrastyktur itu dialokasikan 
lebih besar. 

"Salah satunya menghubungkan akses darat, 
udara laut. Kalau akses darat kita berfi kir ba-
gaimana jalur tol Cileunyi -  Banjar bisa segera 
direalisasikan," pungkasnya. [nif] 

BANDUNG - Menjelang li-
bur panjang (Long Weekend) 
yang dimulai Jumat (1/12) 
besok hingga Minggu (2/12) 
mendatang, mendapat per-
hatian serius Kapolda Jabar 
Irjen Pol Agung Budi Maryoto. 
Menurutnya, seluruh jajaran 
Polres di Jabar, akan dike-
rahkan mengamankan Long 
Weekend yang bertepatan 
dengan libur nasional hari 
Maulid Nabi Muhammad 
SAW. 

"Seluruh jajaran Polres akan 
siaga, untuk mengamankan 
libur panjang besok, khusus-
nya Polres yang di jalur utama 
seperti Pantura, Selatan, kota 
Bandung saya instruksikan 
untuk siaga," jelas Kapolda, 

Kamis (30/11) di Mapolda 
Jabar.

 Dirinya menegaskan, selain 
jalur jalan raya, tempat ke-
ramaian atau tempat umum 
akan dijaga petugas Polisi. 
"Apalagi tempat wisata, kita 
akan perintahkan untuk di-
lakukan penjagaan, karena 
dipastikan akan banyak di-
kunjungi masyarakat di akhir 
pekan besok," jelasnya.

 Mantan Kapolda Sumsel 
ini juga menyatakan, akan 
memantau perkembangan 
jalan utama yang diprediksi 
akan dilalui masyarakat. "Saya 
pantau saja, tak perlu ada pos, 
yang penting anggota siaga 
sesuai intruksi," terangnya. 
[gus]
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Kami juga bentuk 
tim dulu. Kalau 

sudah jadi, Persib 
dan Pak Ridwan 

Kamil kami undang 
ke Stadion Gelora 
Bung Tomo. Kami 

seperti punya 
utang, karena 

sambutan mereka 
kepada kami cukup 

luar biasa

POJOK LAPANGAN
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Dibikin Galau 
Manajemen

Konate Resmi 
ke Sriwijaya FC K I P E R 

s e n i o r 
I  M a d e 
Wirawan 
m e n g -
u n g k a p 
h i n g g a 
saat  ini 
b e l u m 
a d a 
pemba-
h a s a n 
t e r k a i t 
m a s a 
d e -
pannya 
bersama 
P e r s i b 
Bandung, 
khususnya 
u n t u k  m u s i m 
d e p a n .  K i p e r 
asal Bali itu me-
negaskan masa 
d e p a n n y a  d i 
P e r s i b  s e r b a 
belum pasti.

 P a d a h a l , 
p a d a  K a m i s 
(30/11) , Made 
sudah melaku-
kan pertemuan 
dengan Komi-
saris PT Persib 
B a n d u n g  B e r-
martabat (PBB), 
Umuh Muchtar, di 
kediaman sang ko-
misaris di Tanjung-
sari, Sumedang. "Di 
sana tidak ada pem-
bahasan masa depan, 
tapi hanya silaturahmi 
karena sudah lama tidak 
kumpul bersama. 

Jadi pemain Persib sia-
pa pun yang ada di Ban-
dung datang ke sana si-
laturahmi," ujar Made 
seperti dikutip bola.
com, kemarin(1/12).

 Made menjelaskan 

per-
t e m u a n 

itu hanya se-
batas temu ka-

ngen karena 
sudah lama 
tidak kum-

pul  bersa-
ma. 

" S e l a m a  i n i 
kami kan selalu ber-

sama dan sudah lama 

tidak ketemu. Istri-istri 
pemain juga ikut kumpul 
dan ngobrol-ngobrol. 

Hanya itu saja," lanjut 
mantan kiper Timnas In-
donesia itu.

 Meski begitu, pemain 
b e r n o m o r  p u n g g u n g 
78 di Persib ini enggan 
membicarakan tawar-
an dari klub lain kare-

na saat ini situasinya 
kurang tepat, apalagi ia 
masih terikat kontrak de-
ngan Persib. "Yang pasti 
sekarang saya fokus untuk 
mengembalikan kondisi 
agar ketika masuk tim lagi, 
sudah bugar," kata Made.

 Di sisi lain, I Made Wi-
rawan mengaku sudah 
mengenal rekam jejak Ma-
rio Gomez. Pelatih yang 
dipilih manajemen untuk 
menakhodai Persib musim 
depan. 

"Melihat rekam jejaknya 
bagus.  Mudah-mudah-
an dia bisa mengangkar 
Persib dan bisa memper-
satukan t im agar lebih 
kompak dan lebih berpres-
tasi lagi," tuturnya.Made 
tidak mempermasalahkan 
arsitek Maung Bandung 

musim 2018 merupakan 
pelatih asing dan baru 
berkiprah di kompetisi 
Indonesia. 

"Bagi saya asing atau 
lokal tergantung pe-
latih itu sendiri, yang 
penting pengalaman 
melatihnya. 

Mudah-mudahan dia 
m e m b a w a  p r o g r a m 
latihan yang benar-
-benar baru buat Per-
sib agar kami lebih 
fresh," pungkas Made 
mengakhiri pembi-

caraan.

PRESIDEN Klub Sriwijaya 
FC, Dodi Reza, sudah meng-
umumkan perekrutan terba-
ru tiga pemain melalui akun 
media sosial personalnya 
pada Jumat (1/12). Tiga pe-
main yang berhasil diboyong 
Laskar Wong Kito itu adalah 
Yogi Rahardian, Adam Alis, 
dan Makan Konate. Ketiga-
nya melengkapi dua pemain 
yang sebelumnya sudah 
diumumkan resmi gabung, 
yakni Esteben Vizcarra dan 
Alfi n Tuasalamony.

 Manajer Sriwijaya FC, 
Ucok Hidayat, mengungkap-
kan lima pemain tersebut 
memang sudah resmi masuk 
skuat Sriwijaya FC di bawah 
asuhan Rahmad Darmawan 
dan tinggal melakukan tan-
da tangan kontrak.

 Namun, khusus Konate, 
Ucok menyebut saat ini eks 
gelandang Persib Bandung 
dan T-Team itu masih dalam 
proses pengurusan visa dan 
segera merapat ke Palem-
bang.

 "Kedatangan pemain se-
suai dengan keinginan dan 

rekomendasi tim pelatih. 
Manajemen memberikan 
keleluasaan penuh bagi co-
ach RD untuk membentuk 
skuat SFC," jelas Ucok.

 Ucok tidak menampik pi-
haknya juga punya peluang 
untuk menambah pemain 
asing nantinya bila proses 
naturalisasi Alberto Gon-
calves dan Esteban Viscarra 
bisa selesai tepat waktu. 

"Bila keduanya sudah jadi 
WNI, tentu kami akan me-
nambah pemain asing la-
innya. Kami usaha yang 
terbaik, malu kalau tidak 
cemerlang nanti, apalagi 
target juga sangat tinggi," 
imbuhnya.

 Sekretaris tim Sriwija-
ya FC, Achmad Haris, me-
nambahkan pihaknya akan 
menggelar latihan perdana, 

Senin (4/12) di Palembang. 
"Pemain lama yang masih 
terikat kontrak akan tetap 
mengikuti ditambah rek-
rutan baru. 

Namun, ada beberapa pe-
main yang selain telah habis 
masa kontraknya bersama 
Sriwijaya FC namun tidak 
masuk skema coach RD, ti-
dak dipanggil lagi," ujarnya. 
(net)

Siap Berkolaborasi 
dengan Gomez

WINGER muda, Persib Bandung, Febri Hari-
yadi menyambut positif rencana manajemen 
mendatangkan pelatih asal Argentina, Roberto 
Carlos Mario Gomez untuk persiapan kompetisi 
Liga 1 2018 nanti.

 Eks asisten pelatih Valencia dan Inter Milan 
tersebut disodori kontrak dua tahun oleh mana-
jemen Maung Bandung. "Sebagai pemain profe-
sional saja, siapapun pelatih Persib saya harus 
siap. Mudah-mudahan kehadiran Coach Gomez 
membuat Persib semakin bagus dari musim se-
belumnya," ujar Febri Hariyadi, belum lama ini.

 Pemain yang akrab disapa Bow ini mengaku 
tidak tahu menahu soal track record dan karier 
Mario Gomez yang pernah membawa tim asal 
Malaysia, Johor Daril Takzim juara di Piala AFC 
2015. "Kalau masalah karier atau prestasinya saya 
tidak tahu. Yang jelas semua pemain satu pikiran, 
siapapun pelatihnya, apalagi yang bersangkutan 
baru di sini, kami harus memberikan yang terba-
ik agar berdampak baik ke Persib," papar Febri 
yang saat ini jadi salah satu andalan Luis Milla di 
Timnas Indonesia itu.

 Masalah adaptasi, pemain bernomor pung-
gung 13 ini menilai wajar, terlebih Mario Gomez 
baru merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, 
terutama masalah komunikasi. "Tapi mudah-
-mudahan dia cepat beradaptasi. Kalau masalah 
sepak bola saya pikir hampir sama. Yang penting 
cepat beradaptasi," katanya. Febri Hariyadi sen-
diri dipastikan masih menjadi kekuatan Maung 
Bandung, pasalnya ia sejak gabung bersama 
Persib senior langsung dikontrak langsung 4 
tahun. (net)

Umuh Takan Ganggu 
Pelatih Anyar

MANAJER Persib Bandung Umuh Muchtar ber-
janji tak akan mengganggu Roberto Carlos Mario 
Gomez di Persib Bandung. Dia memercayakan 
sepenuhnya kepada pelatih asal Argentina itu. 

 Semenjak Mario Gomez ditunjuk jadi pelatih 
Persib, Umuh mengakui belum sama sekali ber-
hubungan melalui telepon atau langsung. Menu-
rutnya, itu semua sudah keputusan bersama dari 
PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). "Saya 
belum berbicara dengannya dan yang bicara 
langsung dari PT PBB. Manajemen mengabarkan 
kalau dia sudah deal dengan Persib," kata Umuh 
seperti dilansir dari Simamaung.

 Umuh menyerahkan segalanya kepada sang 
pelatih. Dia juga tak tahu soal kabar Mario akan 
bawa Fernando Gaston Soler sebagai asisten-
nya. Termasuk pula soal pemain musim depan. 
Nantinya Gomez akan diberikan keleluasaan da-
tangkan pemain yang pas buat Maung Bandung. 
"Soal asisten juga ya saya belum panjang lebar 
dan kalau pemain mungkin dia lebih tahu mana 
pemain asing, dia lebih hafal. Saya yakin dia hafal 
walaupun nanti juga kami siapkan pemain yang 
lain (alternatif )," tandas dia. (ies/jpc)

Indonesia Rajai 
Etape Tour de Siak 

TIGA pembalap Indonesia 
berhasil naik podium pada 
race kedua etape Siak-Sungai 
Apit, Tour de Siak 2017. Me-
reka adalah Abdul Gani dari 
KFC team yang fi nish di po-
sisi pertama, disusul Aiman 
Cahyadi dari Sapura Cycling 
team dan di posisi ketiga 
ada Muhammad Arifi n dari 
KFC. Abdul Gani hanya ter-
paut enam detik dari Aiman 
Cahyadi.

 Meski fi nish di urutan ke-
dua, Aiman tetap menjadi 
yang terbaik pada TdS hing-
ga hari yang kedua. Karena 
poin yang dikoleksi Aiman 
dari race pertama dan kedua 
masih mengungguli pemba-
lap lainnya. "Jersey kuning 
masih Aiman lagi. Karena 
dia naik podium dua kali. 
Poin masih di atas dari yang 
lainnya," ujar Race Director 
TdS 2017, Sondi Sampurno, 
Kamis (30/11).

 Selain masih mengenakan 
jersey kuning, Aiman juga 

berhak mengenakan jersey 
merah putih. Sementara 
pembalap BSP Bernard Ben-
jamin berhak mengenakan 
jersey hijau.

"Yang hijau Bernard Benya-
min dia pembalap BSP. Jadi 
yang jadi raja pada race ke-
dua ini seluruhnya pembalap 
Indonesia, " sebutnya.

 Setelah dilepas dari de-
pan Istana Siak kata Sondi, 
seluruh pembalap masih 
menjadi satu rangkaian besar 
hingga Jembatan Teluk Mas-
jid. Setelah berputar menuju 
Siak baru pembalap mulai 
terpecah menjadi beberaa 
grup. Baru pada 20 kilometer 
menjelang finish pemba-
lap kembali lagi gabung ke 
dalam rombongan besar. 
"Memasuki 10 kilometer 
menjelang fi nish, baru lima 
pembalap melepaskan diri 
dari rombongan. Mereka ini-
lah yang keluar sebagai yang 
terbaik dalam race hari ke-
dua ini," pungkasnya.(mng)

Timnas Ingin Sapu 
Bersih di AWSTC

 IST

ARAHAN: Pelatih timnas Indonesia Luis Milla saat memberikan arahan anak asuhnya.

TURNAMEN internasional 
bertajuk Aceh World Solida-
rity Tsunami Cup (AWSTC) 
2017 digelar di Banda Aceh 
mulai sore nanti. Turnamen 
yang akan berakhir pada 
6 Desember 2017 tersebut 
diikuti oleh empat negara, 
diantaranya Indonesia, Bru-
nei Darussalam, Kyrgyzstan 
dan Mongolia. Ajang AWSTC 
2017 digelar untuk memper-
ingati bencana alam Tsuna-
mi yang menelan korban 
ratusan ribu jiwa pada tahun 
2004 silam. Turnamen ini 
menggunakan format kom-
petisi penuh dimana semua 
tim akan saling bertemu. 
Peringkat paling atas nanti-
nya akan menjadi Juara pada 
ajang ini.

 Pelatih timnas Indonesia 

Luis Milla mengaku telah 
melakukan persiapan ma-
tang untuk berlaga di Ajang 
yang menjadi bagian per-
siapan timnas jelang Asian 
Games 2018.

"Persiapan kami sebe-
lumnya ada 10-11 hari TC 
di luar kota dan dalam 
pemusatan latihan itu kita 
mendapat kesempatan me-
lawan Suriah U-23 dan 
Guyana," kata Milla da-
lam jumpa pers, kemarin 
(1/12). "Lalu minggu ini 
kita membawa 23 pemain 
dan akan kita coba semua 
pemain di tiga pertanding-
an ke depan. Nanti,  selepas 
itu ada libur satu bulan 
selepas itu kita lanjut Pelat-
nas lagi," tambahnya. 

 Mil la  menambahkan 

ajang AWSTC bakal dijadi-
kan ajang simulasi untuk 
Asian Games 2018. Oleh 
karenanya, pelatih asal 
Spanyol ingin Hansamu 
Yama dan kawan-kawan 
tampil baik.  Sebagaimana 
diketahui, pada pertan-
dingan pertama Indonesia 
akan menghadapi Brunei 
Darussalam, Sabtu (2/12). 
Setelah itu Indonesia akan 
melawan Mongolia (4/12), 
dan terakhir  Kyrgiztan 
(6/12). "Kita akan coba 
kompetitif di turnamen ini 
dan akan berusaha me-
nang. Kami ada persiapan 
jangka pendek dan panjang 
dan dalam jangka pendek 
ini,  kita mau coba-coba 
seperti pemain di posisi 
baru," tambahnya. (net)

Persib dan RK 
Diundang Persebaya
MANAJER Persebaya Su-

rabaya, Chairul Basalamah, 
berencana mengundang Wali 
Kota Bandung, Ridwan Kamil, 
dan tim Persib Bandung ke 
markas mereka di Surabaya. 
Hal itu dilakukan sebagai 
bentuk ucapan terima kasih 
atas sambutan dan pelayanan 
yang diberikan Pemerintah 
Kota Bandung beserta warga 
Kota Kembang, termasuk tim 
Maung Bandung saat supor-
ter Bonek Mania berada di 
Bandung.

 Menurut Basalamah, selama 
di Bandung untuk menjalani 
babak delapan besar hing-
ga final Liga 2 2017, Ridwan 
Kamil dan Persib termasuk 
suporter mereka, bobotoh, 
memberikan rasa nyaman baik 
terhadap tim Persebaya mau-
pun kelompok Bonek Mania. 
"Kami berterima kasih kepada 
Bandung, khususnya Wali Kota 
Bandung. Beliau cukup luar 
biasa. Pada Minggu (26/11) 
lalu, beliau mendatangi Bonek 
memberi fasilitas di pendopo, 
makan, Bonek hendak pulang 
diberi uang. Kami tak tahu jika 
beliau juga datang dari awal 
(sejak kedatangan Persebaya 
ke Bandung), menerima keha-
diran kami di Bandung. Itulah 
mengapa kami pingin balas itu 
dengan mengundang Persib 
dan Pak Ridwan Kamil ke Su-
rabaya," ujar Basalamah.

 Basamalah menjelaskan 
rencana itu bisa diwujudkan 
dalam bentuk undangan laga 
persahabatan. Namun, ia tak 
mau tergesa-gesa terlebih saat 
ini tim Maung Bandung masih 
dalam tahap pembentukan. 
"Kami juga bentuk tim dulu. 
Kalau sudah jadi, Persib dan 

Pak Ridwan Kamil kami un-
dang ke Stadion Gelora Bung 
Tomo. Kami seperti punya 
utang, karena sambutan me-
reka kepada kami cukup luar 
biasa," katanya.

 Dalam kesempatan ini Ba-
salamah atas nama Persebaya 
juga menyampaikan permo-
honan maaf dengan tingkah 
laku Bonek Mania selama di 
Bandung. Pasalnya, menurut 
kabar yang didapat beberapa di 
antaranya melakukan aksi kri-
minal yang meresahkan warga 
Bandung. "Saya juga sempat 
mendatangi dan memarahi 
mereka karena itu Bonek tan-
da kutip alias bukan Bonek 
sebenarnya. Mereka tak bisa 
berbahasa Jawa yang kemudian 
keliling-keliling untuk mecari 
uang. Akhirnya ditangkap. 
Jumlahnya hampir 120 orang. 
Ternyata saat ditanya memang 
mereka memanfaatkan pake 
baju Bonek," tandasnya. (net)



  RADAR SUKABUMI

HALAMAN 7SABTU, 2  DESEMBER TAHUN 2017    

JUMLAH RESPONDEN 1.582 ORANG. POLLING DILAKUKAN DI 34 PROVINSI, 
MULAI ACEH HINGGA JAYAPURA. SAMPLING ERROR 4,5 PERSEN.20%SMP 73%SMA 7%KULIAH 

64%
36% 24%

Jenis 
kelamin

Usia
66%16–18 tahun12–15 tahun 10%19–20 tahun

Pendidikan Cewek
Cowok 

PROFIL 
RESPONDEN

Cuaca
Susah

Terjebak

yang

Ditebak
NGERASA nggak sih, belakangan 

ini hujan sama gebetan nggak jauh 
beda? Yap, sama-sama nggak bisa 
diprediksi kapan datang dan 
perginya. Sekalinya hujan datang, 
tiba-tiba angin dan badai langsung 
menerpa. Bahklan sempat muncul 
fenomena Equinox yang bikin 
geger. Equinox merupakan 
fenomena ketika matahari 
melewati garis khatulistiwa yang 
bisa memicu suhu di bumi 
meningkat drastis.

Usut punya usut, ternyata 
Equinox nggak jauh berbeda 
dengan cuaca panas biasanya. Nah 
loh, kok ada Equinox saat musim 
hujan? Well, daripada nebak-nebak 
sendiri, Rifda Novitarani SSi, 
prakirawan Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 
Indonesia, menjelaskan bahwa 
sebenarnya hujan deras dalam 
waktu yang lama dan hampir 
setiap hari ini bukan hal baru lagi.

Ada dua penyebab utama 
sehingga pola hujan bikin kamu 
bingung. Dilihat dari sektor 
regional, pola angin dan tekanan 
udara yang berbeda di setiap 
wilayah bikin cuaca nggak tentu. 
Masih bingung? Jadi, gini nih, 
kalau tekanan udara rendah, suhu 
udara meningkat. Akibatnya, 
energi lebih banyak terkumpul dan 
awan yang terbentuk juga makin 
besar. Nah, karena energi 
mengumpul terlalu banyak di 
awan, akhirnya hujan turun deras 
deh. Rifda mencontohkan, pada 
Februari lalu, terdapat pola 
tekanan yang rendah di wilayah 
selatan Jawa. Alhasil, massa udara 
menumpuk di awan. Nah, 
tumpukan massa itulah yang 
mengakibatkan curah hujan tinggi.

Bahkan, Surabaya sempat 
mengalami hujan es. Nah, hujan es 
ini disebabkan awan 
kumulonimbus (CB) yang tingginya 
berjarak lima kilometer di atas 
permukaan laut. Titik 0° Celsius ini 
adalah titik beku yang membawa 
awan naik hingga 10 km di atas laut. 
Akibatnya, suhu makin turun dan 
air di awan mengkristal. Kristal itu 
lalu ditiup angin dan menyatu 

hingga berubah menjadi es.
Karena muatannya besar, 

akhirnya awan CB kelebihan 
beban. Kelebihan itulah yang 
menjadi penyebab hujan es. ’’Jadi, 
bisa dibilang bahwa hujan es di 
beberapa daerah sebenarnya 
adalah normal. Sebab, fenomena 
alam itu terjadi di beberapa daerah 
di Indonesia seperti di Majalengka 
hingga Surabaya yang termasuk 
wilayah tropis,’’ papar Rifda.

Selain hujan es, fenomena puting 
beliung juga nggak kalah bikin 
khawatir. Contohnya di Magetan, 
Jawa Timur, pada 4 Maret kemarin 
yang awalnya dilanda hujan deras 
disertai angin. Padahal, fenomena 
puting beliung termasuk jarang 
mampir di wilayah Magetan loh. 
Puting beliung terjadi karena 
bertemunya udara panas dengan 
dingin ketika musim pancaroba.

Hal itu diperparah dengan 
radiasi matahari pada siang hari 
yang menumbuhkan awan secara 
vertikal. Lantas, pergolakan arus 
udara dengan kecepatan tinggi 
terjadi secara tiba-tiba dan acak. 
’’Jadi, kalau kamu berada di 
daerah yang lapang dan merasa 
udara berubah lembap disertai 
angin kencang dan langit penuh 
awan gelap, bisa jadi itulah 
pertanda puting beliung akan 
terjadi,’’ ujar Rifda.

So, kalau kamu berpikir semua 
fenomena itu punya keterkaitan 
erat dengan global warming, 
emang ada hubungannya. Seperti 
yang kita tahu, pemanasan global 
berpengaruh besar pada 
perubahan musim. Misalnya nih, 
musim hujan yang seharusnya 
terjadi mulai Oktober hingga Maret 
kini berubah hingga April. As we 
know, cuaca punya dinamika yang 
nggak bisa diprediksi. Pemanasan 
global bikin cuaca bisa terus 
berubah drastis. Jadi, bisa dibilang 
perubahan cuaca yang terjadi 
belakangan ini disebabkan dua 
hal, yaitu fenomena alam dan 
kegiatan manusia itu sendiri. 
Contohnya, kebakaran hutan yang 
bakal memicu ketimpangan 
aktivitas alam. (raf/c14/ivm)

Intip Kode 
dari Alam

NGAKU deh siapa yang sering 
banget berekspektasi tentang 
cuaca? Padahal, udah jelas cuaca 
susah banget ditebak kayak 
perasaan. Padahal, kalau kamu 
peka dikit, sebenarnya alam udah 
sering kasih kode loh. Nah, Rifda 
Novitarani SSi, prakirawan Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG) Indonesia, 
ngasih tahu prediksi cuaca yang 
terjadi beberapa bulan 
mendatang. (may/c14/ivm)

Ternyata cuaca yang lagi nggak 
bisa ditebak kapan hujan atau 
panas ini diprediksi BMKG sejak 
akhir 2016 loh. Yap, menurut 
BMKG, musim kemarau tahun ini 
diperkirakan dimulai pada 
Mei–Juli 2017 di kebanyakan 
daerah di Indonesia. Nah, puncak 
kemarau akan dominan pada Juli 
hingga September dan kondisinya 
normal alias nggak seekstrem 
musim hujan kali ini.

Bukan tanpa dasar nih. Sebab, 
prediksi itu udah berdasar 
monitoring BMKG hingga awal 
Maret 2017 ini dengan kondisi sea 
surface temperature (SST) 
Indonesia yang netral. Selain itu, 
ada peluang El Nino yang rendah. 
Yakni, fenomena alam yang 
mengakibatkan suhu permukaan 
air laut menurun sehingga curah 
hujan juga menurun. Dapat 
dikatakan kondisi musim kemarau 
pada Mei bakal normal. ’’Karena 
El Nino pada tahun ini cukup 
rendah, panasnya nggak terlalu 
menyengat. Makanya, serangan 
gelombang matahari juga nggak 
mungkin terjadi,’’ jelas Rifda.

Rifda menuturkan, meski cuaca 
kemarau nanti diprediksi secara 
umum normal, kita harus tetap 
waspada untuk menghemat sumber 
daya seperti air. Sebab, sejak tahun 
kemarin, jumlah air, terutama di 
NTT dan NTB, mengalami 
penurunan pada musim kemarau 
akibat tidak turunnya hujan. 
Karena itu, kita juga harus mulai 
mempersiapkan diri.

Pssst, selain memprediksi cuaca 
beberapa bulan mendatang, ada 
cara jitu nih mengamati cuaca 
dalam beberapa jam atau hari ke 
depan. Misalnya nih, kalau pada 
pagi hari kamu lihat awan 
kumulus atau awan yang 
bergerombol dan berbentuk 
seperti bunga kol berjajar rata dan 
tebal, bisa jadi itulah kode potensi 
hujan dalam 3–6 jam nanti. Saat 
siang hari pertanda hujan akan 
terlihat jika awan kumulus gelap 
atau berwarna dark grey. Kalau 
malam hari kamu merasa gerah 
karena nggak ada angin, berarti 
hujan bakal datang.

di antara 10 
Zetizen 
berpendapat 
bahwa salah satu 
faktor penyebab 
cuaca yang 
nggak jelas ini 
adalah global 
warming.

3 

Gara-gara 
cuaca yang 
nggak 
menentu itu,

persen 
Zetizen jadi 
waswas keluar 
rumah. 

67

Wah, ternyata Zetizen 
di Jawa Timur, Riau, 
dan Kalimantan Timur 
masih harus 
menghadapi hujan 
angin karena cuaca yang 
nggak menentu loh.
Sementara itu, 

persen Zetizen di Riau 
dan Lampung masih 
mengalami hujan badai.

Kerugian dari cuaca yang 
nggak menentu menurut 
Zetizen (2 tertinggi):

Rela basah kuyup karena 
tiba-tiba hujan 

37%

Gampang sakit

36%
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Yang Bikin Zetizen Khawatir
Rela Berteduh di Bengkel karena Badai

’’Pertengahan Maret lalu, aku lagi menyervis 
motorku di bengkel daerah Surabaya 
Selatan. Karena siang itu cuacanya panas, 
aku nggak bawa jas hujan. Sejam kemudian, 
tiba-tiba langit gelap. Benar aja, turun hujan 
es yang deras plus angin kencang sehingga 
aku panik karena beberapa pohon di 
daerah bengkel tumbang sampai menutup 
jalan. Meski motorku udah selesai diservis, 
aku terpaksa stay di bengkel supaya aman. 
Kenapa bisa gitu ya? Seram!’’
Rizky Argananta, SMAN 1 Surabaya

Makan Bubur Ayam sambil Basah-basahan

’’Pagi itu aku mau beli bubur sama teman-
teman. Waktu berangkat, cuacanya panas 
banget. Pas udah dekat tempat makan hujan 
langsung deras tanpa mendung. Aku jadi 
ditinggal teman-temanku. Karena angin makin 
kencang dan banyak pohon di luar warung 
yang mau jatuh, aku makan di warung. 
Nyebelinnya, aku harus makan sambil 
basah-basahan karena hujannya nembus 
warung. Gimana lagi cuaca nggak bisa 
diprediksi.’’
Shella Ayu Ardiana, Universitas Udayana

Sampah Terbang Bikin Tercengang

’’Waktu itu aku sengaja hujan-hujanan di 
lapangan dekat rumah. Awalnya, aku kira 
cuma hujan deras biasa. Tapi, tiba-tiba 
banyak sampah yang terbang di sekitar 
kami. Bukan cuma itu, pot di dekat kami 
sampai pecah hingga menerbangkan 
tanaman dan tanah. Parahnya lagi, meski 
hujan cuma berlangsung dua jam, eh 
daerah rumahku langsung banjir sampai 
selutut. Nggak pernah loh kejadian sampai 
kayak gitu di rumahku.’’
Imam Wahyudi, SMK Fatahillah Banten
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SUKABUMI - Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) 
Su kabumi dianugerahi 
penghargaan Smart City 
Nusantara (SCN) dari PT 
Telkom Indonesia (Per-
sero) Tbk (Telkom).

Penghargaan diberikan 
lantaran Pemkab Suka-
b u m i  t e r p i l i h  m e n ja d i 
satu diantara 52 pemer-
i n t a h  d a e r a h  ( p e m d a ) 
di Indoensia yang telah 
memenuhi  kr i ter ia  ke-
s i a p a n  m e n u j u  S m a r t 
C i t y .  P i a ga m  p e n g ha r-
g a a n  d i s e r a h k a n  G e n -
e ra l  Ma nag e r  ( G M )  P T 
Telkom Tbk Witel Suka-
bumi, Tedi Rukmantara 
kepada Bupati Sukabumi, 
Mar wan Hamami pada 
pembukaan MTQ ke-43 
di  Lapangan Ci jagung, 
Kecamatan Kadudampit, 
K a b.  S u k a b u m i ,  b a r u -
baru ini.

“Dari 515 pemerintah-
a n  k o t a / k a b u p a t e n  d i 
I n d o n e s i a ,  K a b u p a t e n 
Sukabumi terpilih seb-
a g a i  d a e r a h  y a n g  d i n -
y a t a k a n  s i a p  d a r i  b e -
berapa kriteria menuju 
Smart City,”ujar General 
Manager  (GM) P T Tel-
k o m  W i t e l  S u k a b u m i , 
Tedi Rukmantara kepada 
Radar Sukabumi,  Rabu 
(29/11).

Ia menjelaskan, sebe-
lumnya telah dilakukan 
t e r l e b i h  d a h u l u  p e n g -
g a l i a n  i n f o r m a s i .  D i 
m a n a ,  n y a r i s  s e l u r u h 
satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) yang ada, 
telah mendigitalisasi ke-
g i at a n  o p e ra s i o na l  s e -

hari-harinya.
“Seluruh SKPD sudah 

m e n d i g i t a l i s a s i  a kt i v i -
t a s n y a .  S e p e r t i  D i n a s 
K e p e n d u d u k a n  d a n 
Catatan Sipil, Dinas Pen-
didikan, Dinas Pember-
dayaan Masyarakat Desa 
dan Dinas  Komunikasi 
Informatika dan Persan-
dian yang memang amat 
memprioritaskan digital-
isasi dalam kinerjanya,” 
sebutnya. 

Selain piagam SCN, lan-
jut Tedi,  pihaknya juga 
memberikan sebanyak 10 
AP wifi.id WMS dan ap-
likasi DCity. Di dalamnya 
memuat seluruh infor-
masi kesukabumian yang 
bisa diakses masyarakat 
luas.

“Jadi aplikasi DCity ini 
memuat seluruh informa-
si dan potensi Sukabumi, 

seperti halnya lokasi wisa-
ta, pembelanjaan, hotel 
dan lainnya,”terangnya.

Tidak lupa pada aplikasi 
tersebut, juga disiapkan 
ruang laporan dari ma-
syarakat yang bisa lang-
sung diterima pemerin-

tah.  “Hal  i tu diberikan 
sebagai bentuk apresiasi 
P T Telkom kepada Ka-
bupaten Sukabumi, atas 
kerjasamanya yang sudah 
terjalin lama,”ucapnya.

Sementara itu,  Bupati 
Sukabumi Marwan Ham-

ami mengucapkan terima 
kasih atas apresiasi dan 
penghargaan yang diberi-
kan oleh PT. Telkom In-
donesia.

Ia  i n g i n  Te l k o m  b i s a 
menjadi bagian dari mi-
tra pemda, dalam penye-

diaan konektifitas yang 
stabil  dan cepat dalam 
rangka mengoptimalkan 
p e m a n f a a t a n  I T  d i  i n -
stansi pemerintah.

“ Te n t u n y a  k a m i  b e r-
bangga bisa terpilih dari 
ratusan pemda di Indoen-

s i a,  s e l a i n  i t u  p e ma n -
faatan IT di lingkungan 
pemerintah saat ini su-
dah menjadi kebutuhan 
dalam mencapai pemban-
gunan dan visi Kabupaten 
Sukabumi,”pungkasnya. 
(wdy)

EKONOMI8 SABTU, 2 DESEMBER 2017 

PROMO 

AKHIR 
TAHUN

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALAALAMATAMAT :: JLJ ESELABLALABINTIN ANANAA KMKM 7 KSUKKABUAABUMM

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 TAHUNPROMO AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

Mobilio 
Dp 11 Jtan

Hrv 
Dp 30 Jtaan

aaaaaajjujuujjuujjjujjujujj lililiiiliilll aanananannnnaannaa aaaaaaaaaa

DDDDDDDDDDDDDDDDDD

Brio 
Dp 14 Jtan

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

ALAMAT :
 Jl. Jendral Sudirman No. 64

UMRAH
Plus

TURKI 
12 HARI

Tlp :      ( 0266 ) 213300
Hp :       085647500568 
               085797496691

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

HP/Whatsapp : 0858 7236 8179

ssgcorner.sukabumi@gmail.com

ssgcornersukabumi @ssgcornersukabumi

*  Yaris DP 16 Jt

*  Avanza DP 18 Jt

* Sienta DP 18 Jt

* Agya DP 20 Jt

*  Calya DP 20 Jt

*  Rush DP 23 Jt

* Innova DP 37 Jt

* Fortuner 70 Jt

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

NGNNNGARARIUIUUNG BBAREENG AUAUAU OTO 20000NGARIUNG BARENG AUTO 2000

PROMO TOYOTA AKHIR 
Contact Person:

BANGKIT 0858 7855 5412

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

*

*

************************************
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WAROENK  
NomNom
ALAMAT :
Jl.Siliwangi No.65 Cikole Kota Sukabumi
KONTAK : 0266-226164
fb         : waroenk nomnom sukabumi
ig         : nomnom_sukabumi

BUBUR AYAM PEMDA
Rasa Dari Turun Temurun Gak Berubah

Super Yummy
jl.Dewi Sartika Belakang Pemda Kota Sukabumi

kontak pemesanan :    0815.4699.0339
                0856.2453.7463

SATE TAICHAN 
PEDAS MAMPUS !!!

Blom NOW 
Klo Belom Jajan di Sini !

jl.Syamsudin SH no.13 Cikole (jajaran balai kota )
Kota Sukabumi

littlejavasatetaichan0857 3845 2299

Telkom Anugerahi Pemkab 
Sukabumi Piagam SCN

FOTO: IST

PENGHARGAAN: GM PT Telkom Tbk Witel Sukabumi, Tedi Rukmantara memberikan piagam SCN kepada Bupati Sukabumi, Marwan Hamami pada acara pembukaan MTQ ke-43 di Lapangan 
Cijagung, Kecamatan Kadudampit, Kab. Sukabumi.

D a r i  5 1 5 
p e m e r i n t a h a n 
kota/kabupaten di 
Indonesia, Kabupaten 
Sukabumi terpilih 
sebagai daerah yang 
dinyatakan siap dari 
beberapa kriteria 
menuju Smart City,”

TEDI RUKMANTARA
General Manager (GM)               

PT Telkom Witel Sukabumi

TEDI RUKMANTARA
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PITA MERAH PENUHI KOTA SUKABUMI 

Pengganti Sekda Masih Rahasia

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Walikota Sukabumi M. Muraz

CIKOLE - Walikota Sukabumi M. 
Muraz mengaku akan segera men-
cari pejabat-pejabat eselon II yang 
dianggap pantas mengisi jabatan 
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kota Sukabumi. Ja-
batan strategis sebagai top karir PNS 
itu telah ditinggalkan oleh Hanafi e 
Zain karena memasuki masa pen-
siun sejak 1 Desember 2017 lalu.

 Muraz mengaku telah mengan-
tongi nama aparatur sipil negara 
(ASN) yang akan dijadikan Plt sekda. 
Tentunya ASN tersebut merupakan 
pejabat teras di lingkungan Pemda 
Kota Sukabumi dari esselon II, 
setingkat jabatan kepala dinas atau 
badan. Meski demikian Muraz 
mengakui untuk menetapkan calon 
pejabat tinggi itu, namun pihaknya 
masih menunggu waktu yang tepat.

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Foto bersama usai pemasangan pita dalam memperingati hari AIDS se-dunia di bunderan Kota Sukabumi, kemarin (1/12).

CIKOLE — Sejak Jumat pagi nunasa 
Kota Sukabumi tampak berbeda diband-
ingkan hari biasanya. Sejumlah lokasi 
keramaian lebih didominasi warna merah 
yang dipantulkan dari ribuan pamvlet pta 
merah berbentuk setengah melingkar 
yang tersebar di jantung kota.

 Pantauan Radar Sukabumi, gambar 
pita merah yang mewarnai jantung kota 
itu tersebar di pusat perbelanjaan di 
sepanjang kawasan Jalan RE Martadinaya 
hingga Bundaran Kimia Farma. Semua 
atribut tersebut sengaja dibagikan dan 
dipasang di setiap pakaian warga yang 

melintas oleh para aktifis Komisi Pen-
anggulangan AIDS (KPA) Kota Sukabumi 
dalam rangka memperingati Hari AIDS 
seduia yang jatuh pada 1 Desember. 

 Ketua KPA Kota Sukabumi sekaligus 
Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi 
menyebutkan bahwa penyebaran pita 

merah dilakukan sebagai simbol kepedu-
lian dan solidaritas terhadap masalah 
HIV-AIDS. Hal itu juga dilakukan sebagai 
bagian dari langkah untuk memutus mata 
rantai penyebaran penyakitr mematikan 
itu di semua kalangan. 

Vario Day Roadshow, Eksibisi Paling Dinanti Pecinta Skutik Tanah Air 

Bakal Singgah di Sukabumi, Sajikan Servis Gratis 
hingga Hadiah Menarik

Vario Day menjadi gelaran eksibisi yang banyak dinanti 
pecinta skutik Tanah Air. Setelah sukses digelar selama 

2 periode di tahun ini, menjelang penghujung tahun 
Vario Day kembali menyapa masyarakat di 60 lokasi di 

Indonesia, salah satunya Sukabumi.

WIDI PITRIA, Sukabumi

TERAMPIL: 
Mekanik 
Honda 
melakukan 
servis 
sepeda motor 
konsumen 
pada salah 
satu gelaran 
Vario Day.

EVENT bergengsi ini bisa di-
katakan kegiatan dalam rangka 
pencapaian penjualan 1 juta 
unit tahun ini. Melanjutkan 
rangkaian Vario Day Roadshow 
yang telah berjalan pada peri-

ode Mei-Juni dan September-
Oktober, PT Astra Honda Mo-
tor (AHM) bersama seluruh 
jaringan main dealer Honda 
kembali mengajak masyarakat 

FOTO:IST

Mobil Dinas Sekda 
Dikembalikan

CIKOLE - Setelah resmi pensiun, Sekre-
taris Daerah Kota Sukabumi Hanafi e Zain 
langsung menyerahkan kendaraan dinas 
bernopol F 7 S yang selama ini digunakan-
nya kepada pemerintah daerah setempat 
melalui Asisten Daerah (Asda) III Bidang 
Administrasi.

 Hanafi e menyebut mobil tersebut meru-
pakan aset negara sehingga wajib dikem-
balikan, terlebih saat ini dirinya tidak lagi 
bertugas sebagai aparatur sipil negara 
(ASN) yang menduduki jabatan struktural. 
“Negara telah memberikan fasilitas berupa 
kendaraan untuk menunjang operasional 
tugas dan fungsi saya selama menjabat seb-
agai sekda. Sekarang saya sudah memasuki 
masa pensiun, maka semua fasilitas tersebut 
harus dikembalikan,” ungkap Hanafi e kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (1/12).

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

SERAH TERIMA: Setelah resmi pensiun, kretaris Daerah 
(Sekda) Kota Sukabumi, Hanafie Zain serahkan mobil Dinas 
kepada Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi, Kota 
Sukabumi Kostaman, Kamis (1/12).

BPBD Sebarkan Delapan Cara Hadapi Bencana 
CIKOLE - Badan Penang-

gulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kota Sukabumi se-
cara resmi mengimbau ke-
pada masyarakat Kota Suka-
bumi yang tetap beraktivitas 
ditengah guyuran hujan. 
Ada delapan poin pent-
ing yang  harus dijalankan 
agar tetap bisa beraktivitas 
di tengah cuaca ekstream 
kali ini. 

 Sekretaris BPBD Kota 
Sukabumi Sandra Utama 
Teguh menyebutkan kelem-

bagaannya telah member-
lakukan status siaga ben-
cana di Kota Sukabumi pada 
dua potensi bencana soro-
tan khusus yakni banjir dan 
longsor. Antisipasi maupun 
imbauan untuk banjir dian-
taranya untuk menghindari 
suatu yang tak diinginkan, 
matikan segera aliran listrik 
di dalam rumah atau untuk 
segera menghubungi petu-
gas PLN agar mematikan 
aliran listrik. 
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Keluhan Sakit Mag dan Vertigonya
Sudah Jarang Terasa Lagi 

Di puncak parahnya, gara-gara sakit mag, Samikun tak bisa makan dengan 
benar selama empat hari. Perut tak bisa diisi. “Rasanya ingin muntah melulu. 
Perut perih, mual, kembung dan begah,” ungkap lelaki 29 tahun ini. Sejak kapan? 
Menurutnya, sejak usianya 17 tahun. Belum puas dengan sakit mag, pegawai 
toko bangunan ini dirongrong pula oleh vertigo. Lantas, dibawa ke dokterkah 
penyakit-penyakitnya itu? Belum sempat. “Saya hanya minum obat yang dibeli 
di apotek,” jelas lelaki yang pernah menjadi sales dan bekerja di apotek ini. Apa 
hasilnya? Sembuhkah? “Lumayan. Meredakan,” ungkapnya di tengah pertemuan 
21 Februari 2017 lalu. Namun, 8 bulan lalu, tahu-tahu calon ayah (istrinya sedang 
hamil 5 bulan sekarang) ini beralih minum madu hitam MADU BIMA 99 untuk 
mengatasi mag dan vertigonya. Mengapa? “Saya penasaran dan ingin mencoba. 
Saya tertarik setelah membaca tentang manfaat madu pahit itu dalam sebuah 

koran,” jelasnya kemudian. Lalu, setelah rutin minum madu itu 3x sehari sebelum makan, apa hasilnya? “Mual 
dan perih tidak lagi. Badan terasa enakan. Stamina lebih fit. Tidak gampang capek. Vitalitas terbantu. Dan 
vertigo pun jarang kambuh,” tukasnya menutup pertemuan.  

Karena ruang di sini terbatas, kita fokus dengan sakit mag yang diderita Samikun ini saja. 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.

SAMIKUNSAMIKUN

Sukabumi untuk melihat 
lebih dekat, sekaligus untuk 
memiliki motor skutik yang 
memberi kebanggaan bagi 
pemiliknya, yaitu New Hon-
da Vario 150, New Honda 
Vario 125 dan New Honda 
VarioeSP.

 Para pecinta skutik berde-
sain futuristik, berteknologi 
dan berfitur canggih ini 
dapat mengikuti rangkaian 
kegiatan Vario Day. Baik di 
pusat-pusat perbelanjaan, 
maupun pusat keramaian 
di berbagai kota terpilih. 
Pengunjung yang datang 
bakal dimanjakan oleh be-
ragam program spesial, serta 
hiburan menarik. Masyara-
kat dapat mendatangi lo-
kasi penyelenggaraan Vario 
Day untuk mendapatkan 
beragam penawaran khu-
sus seperti jaket eksklusif, 
bagi setiap pembelian New 
Honda Vario 150 dan pro-
gram spesial lain untuk Vario 
series lainnya yaitu New 
Honda Vario 125 dan New 
Honda VarioeSP. 

 Dari beberapa titik peny-
elenggaraan di wilayah Jawa 
Barat (Jabar), rencananya 
Sukabumi bakal disinggahi 
gelaran Vario Day Roadshow 
pada 16-17 Desember 2017. 
Sebelumnya, panitia telah 
menggelar acara tersebut 
di Bandung pada 18-19 No-
vember 2017. Dilanjut ke Ta-
sikmalaya (25-26/11), Garut 
(9-10/12), setelah itu ke Suka-
bumi dan terakhir pada 23-24 
Desember 2017 di Bekasi.

 Deputy General Manager 
Sales Division AHM Igna-
tius Didi Kwok mengatakan, 
Honda Vario series menjadi 
skutik yang selalu mampu 
memikat masyarakat di se-
tiap eksibisi. Kecintaan ma-
syarakat terhadap Honda 

Vario series juga tercermin 
melalui penjualannya tahun 
ini. Hingga Oktober, model 
ini telah dipilih lebih dari 
1 juta konsumen sebagai 
partner berkendara yang 
membanggakan.

 “Antusias memasyarakat 
yang tinggi di setiap lokasi 
eksibisi Vario Day yang se-
belumnya pernah digelar, 
menginspirasi kami untuk 
kembali mengadakan acara 
sejenis bersama pecinta sku-
tik Tanah Pengunjung yang 
hadir pada gelaran Vario Day 
Roadshow  di Jabar, dapat 
menikmati layanan servis 
gratis untuk semua tipe mo-
tor Honda. 

 Sebagai bentuk kepedu-
lian Honda, terhadap kesela-
matan berkendara konsumen 
setia Honda. Konsumen juga 
dapat mencoba langsung 
keunggulan dari New Honda 
Vario 150 dan New Honda 

Vario 125. Mereka berkesem-
patan mendapatkan hadiah 
menarik yang telah dise-
diakan. Honda Vario dikenal 
sebagai merek populer di 
segmen skutik yang memiliki 
banyak penggemar dan terus 
diminati hingga kini. 

 Model ini telah diterima 
sangat baik sebagai sku-
tik yang nyaman untuk 
bermanuver dengan uku-
ran bodi yang pas dengan 
pengendara, juga praktis 
untuk berkendara sehari-
hari. “Honda Vario men-
jadi pelopor dalam aplikasi 
fitur-fitur canggih yang 
disematkan, baik itu Dual 
Keen Eyes LED Headlight 
maupun fi tur Answer Back 
System,”imbuhnya.

 Melalui aplikasi Dual Keen 
Eyes LED Headlight, penca-
hayaan kendaraan makin 
optimal  namun minim 
penggunaan energi. Ter-

dapat juga fi tur Answer Back 
System yang merupakan 
sarana pengendali jarak jauh 
(remote), terintegrasi den-
gan kunci. “Fungsinya untuk 
memberikan kemudahan 
yang optimal, bagi peng-
endara untuk mencari motor 
di lokasi parkir,”paparnya.

 Honda Vario series juga 
dilengkapi dengan fi tur-fi tur 
canggih lain yaitu standar 
samping otomatis (Side Stand 
Switch) di mana mesin ti-
dak dapat dinyalakan apa-
bila dalam posisiturun, serta 
Brake Lock yang mudah di-
operasikan untuk mencegah 
motor loncat saat dinyal-
akan atau motor tetap dalam 
kondisidiam saat berhenti 
di tanjakan. Serta fitur lain 
seperti pengaman kunci ber-
magnet yang efektif mence-
gah pencurian terintegrasi 
dengan tombol pembuka 
bagasi.(*)

Bakal Singgah di Sukabumi, 
Sajikan Servis Gratis hingga Hadiah Menarik

 Di hari terakhir menyan-
dang sebagai ASN, Hanafi e 
mengaku masih tetap ber-
semangat untuk menyele-
saikan seluruh tugas serta 
pekerjaan yang masih tersi-
sa. Tak hanya sebagai sekda, 
Hanafi e juga menyelesaikan 

tugasnya sebagai Ketua De-
wan Kemakmuran Masjid 
(DKM) pada masjid di ling-
kungan pemda. 

 Sementara itu Asda III Bi-
dang Administrasi Kota Suk-
abumi Kostaman mengaku 
telah menerima surat berita 
acara serah terima kenda-
raan tersebut lengkap beri-

kut kunci, dan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) 
langsung dari  Hanafie. 
“Benar, fasilitas negara yang 
dipakai beliau sudah kami 
terima melalui Asda III. 
Penyerahan aset tersebut 
terkait masa pensiun yang 
harus dijalankannya,” ujar 
Kostaman. (cr11/d)
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 Antisipasi maupun im-
bauan untuk longsor di-
antaranya, tetap waspada 
apabila tinggal di kawasan 
rawan longsor ketika hujan 
deras serta hindari jalur sun-
gai dan lereng saat hujan. 
Segera amankan barang-
barang berharga ke tempat 
yang lebih tinggi. Mengungsi 
sedini mungkin apabila me-
ninggalkan rumah dan pas-
tikan rumah dalam keadaan 
aman. Lalu, jangan berjalan 
atau berkendaraan di aliran 
banjir supaya tidak terseret.

 Selain mengeluarkan him-
bauan, BPBD juga mehyo-
sialisasikan nomor telepon 
sebagai jalur laporan untuk 
warga jika bencana banjir 
dan longsor. “Jika semua 
kejadian bencana itu benar-
benar terjadi, segera hubun-

gi BPBD di nomor (0266) 
222155 atau (0266) 6244334,” 
sebut Sandra. Jalur terswe-
but merupakan layanan 
gratis yang berlaku selama 
1x24 jam. 

 Dalam menghadapi ben-
cana alam, Sandra meng-
ingatkan pertama agar ma-
syarakat tetap tenang tidak 
panik dan tetap waspada 
saat badai melintas dengan 
kemungkinan terjadinya 
puting beliung. Kedua, tidak 
keluar rumah apabila tidak 
benar-benar penting. Ketiga, 
hindari berlindung di bawah 
pohon, bangunan semi per-
manen atau baligho. 

 Keempat, sediakan di 
rumah obat-obatan pribadi, 
makanan ringan, korek api, 
lilin, atau power bank men-
jaga bila listrik padam. Ke-
lima, mencari informasi yang 
valid tentang kondisi cuaca 

terkini. Keenam, tidak ter-
pancing pada informasi atau 
isu-isu yang tidak dapat di-
pertanggungjawabkan. Ketu-
juh, apabila terjadi sesuatu 
kejadian bencana segeralah 
melaporkan kepada pihak 
yang berwenang di lingkun-
gan sekitar. “Paling penting 
bersama-sama kita berdoa 
kepada agar Allah SWT me-
lindungi kita semua,” 

 Badan Meteorologi Klima-
tologi dan Geofi sika (BMKG) 
juga memprediksi, sebagian 
besar wilayah Jawa Barat, 
khususnya Sukabumi, hari 
ini akan terus diguyur hujan, 
sejak pagi hingga malam 
hari. Hal itu dampak dari 
Siklon Tropis Dahlia yang 
mendekati Banten, Jawa 
Barat dan DKI Jakarta karena 
Awan cumulonimbus masih 
menyelimuti Sukabumi dan 
sekitarnya. (cr11)

sambungan dari Hal 9

BPBD Sebarkan Delapan Cara 
Hadapi Bencana

sambungan dari Hal 9

 Berdasarkan catatan lem-
baganya saat ini rentang 
usia penderita HIV-AIDS ke-
banyakan merupakan usia 
produktif termasuk pelajar. 
Faktor penyebabnya bisa 
diakibatkan karena hubun-
gan seksual dan penggunan 
narkoba dan jarum suntik. Ke 
depan KPA bersama instansi 
terkait lainnya akan terus 
menggiatkan upaya pence-
gahan penyebaran bahaya 
HIV-AIDS ke semua elemen 
masyarakat. Targetnya kasus 
baru HIV bisa ditekan atau 
tidak ada sama sekali dan hal 

tersebut memerlukan keterli-
batan semua pihak. 

 “Pemasangan pita merah 
ini dilakukan sebagai bentuk 
solidaritas dan kepedulian 
pada HIV-AIDS. Targetnya 
masyarakat bisa lebih mema-
hami bagaimana cara mence-
gah diri dari perilaku yang 
berpotensi dapat menyebar-
kan HIV-AIDS,”jelasnya. 

 Berdasarkan pantauan 
peserta juga menyebarkan 
pamplet berisi informasi 
mengenai pencegahan dan 
penyebaran HIV-AIDS. Un-
tuk memberikan pemaha-
man tentang bahaya penya-
kit tersebut bagi kelangsun-

gan hidup. “Setiap tahun 
tanggal 1 Desember pasti 
diperingati hari AIDS sedu-
nia. Olehnya kita juga ingin 
memberitahukan kepada 
masyarakat tentang hal ini. 
Khususnya mengenai hal-
hal apa saja yang perlu di-
lakukan terkait bagaimana 
menanggulangi HIV-AIDS. 
Selain itu juga memberikan 
pemahaman, tidak boleh 
ada diskriminasi terhadap 
para penderita HIV/AIDS 
(ODHA),” beber Fahmi.

 Sementara itu Ketua Pani-
tia Hari AIDS sedunia tingkat 
Kota Sukabumi, Lulis Dela-
wati mengaku selain me-

nyebarkan dan memasang 
pita merah pada warga yang 
melintas peserta aksi juga 
memberikan edukasi men-
genai bahaya HIV-AIDS dan 
bagaimana pencegahannya. 
“Pada momen hari AIDS ini 
dilakukan sejumlah rang-
kaian kegiatan yang dimulai 
pada Jumat pagi,” jelasnya.

 Sebelumnya pemasangan 
pita merah dilakukan di 
sekitaran Gedung Juang 45 
berlanjut ke Toserba Yogya 
dan berakhir di bundaran 
Kimia Farma. Ini dilakukan 
untuk mencegah penye-
baran HIV-AIDS di tengah 
masyarakat. (cr11/t)

Pita Merah Penuhi Kota Sukabumi

sambungan dari Hal 9

 “Dipastikan tidak ada pen-
gangkatan Sekda definitif. 
Tetapi untuk emngisi keko-
songan pada jabatan tersebut, 
paling akan diisi oleh Plt. Un-
tuk calon yang akan menja-
batnya sudah ada, hanya saja 
masih proses pembahasan. 
Ada beberapa nama yang ten-
gah dipertimbangkan untuk 
menjadi Plt, mereka semua 
pejabat Eselon IIB,” jelas Mu-
raz kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (1/12).

Namun sejauh ini, fi gur PNS 
yang akan menggantikan 

mantan Sekda Hanafi e Zain 
masih penuh misteri. terlebih 
lagi Muraz bersikukuh me-
nolak menyebutkan agenda 
penetapan dan pengangkatan 
Plt sekda. Penguasa di Kota 
Sukabumi itu masih tampak 
banyak pertimbangan dalam 
hal menghadapi kekosongan 
kursi sekda.

Menurut Muraz, menjelang 
momentum Pilkada serentak 
2018 ini, diperlukan sosok 
sentral yang mampu menga-
wal ASN agar tetap bersikap 
bisa menjaga netralitasnya, 
termasuk menggunakan se-
cara benar hak politik yang 

dmiliki oleh setiap PNS 
dalam menentukan calon 
pemimpin berikutnya. “Ada 
banyak persyaratan untuk 
menjadi Plt sekda, terpenting 
adalah beresselon II. Di luar 
itu ada hal lainnya yang harus 
dipertimbangkan yakni di-
anggap mampu mengayomi 
para PNS,” ujarnya. Meski 
terkesan menutupi, tetapi 
Muraz memastikan proses 
pengangkatabn Plt akan se-
cepatnya dilakukan. 

 Pemerhati pemerintahan 
daerah, AA Brata Soedirja 
menegaskan hendaknya 
kepala daerah tidak boleh 

berlama-lama membiarkan 
kekosongan pada jabatan ja-
batan sekda, meski akan diisi 
oleh setingkat Plt sekalipun. 
Alasannya, jabatan pada tata-
ran orang nomor tiga setelah 
walikota dan wakil walikota 
itu tidak memiliki peranan 
sangat penting dalam se-
buah organisasi pemerin-
taha. “Figur ini sebagai motor 
penggerak roda pemerintah-
an daerah. jika motor peng-
geraknya dibiarkan kosong, 
maka akan berdampak pada 
jalannya roda pemerintah,” 
ujar AA Brata kepada Radar 
Sukabumi. (cr11/t)

Pengganti Sekda Masih Rahasia

Soal BPJS Ketenagakerjaan 

186 Perusahaan 
Masih Membandel

CIKOLE - Lebih dari 150 
perusahaan yang berkem-
bang di wilayah Kota Suka-
bumi diduga mengangkangi 
Undang-Undang 13/2003 
tentang ketenagakerjaan. Pas-
alnya sudah dua tahun tera-
khir ini seluruh perusahaan 
yang bergerak di berbagai 
sektor usaha tersebut belum 
mendaftarkan para peker-
janya sebagai peserta BPJS.

Kendati demikian, pemer-
intah daerah setempat belum 
menempuh tindakan tegas 
atas pelanggaran tersebut. Se-
jauh ini langkah yang tengah 
ditempuh berupa himbauan 
agar para pengusaha di sera-
tusan perusahaan itu segera 
menjalani program BPJS.

Berdasarkan data Dinas So-
sial, Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi (Dinsosnakertrans) 
Kota Sukabumi menunjukan 
jumlah keseluruhan peru-
sahaan yang ada di wilayah 
Kota Sukabumi mencapai 398 
perusahaan. Dari jumlah itu, 
tercatat sejak tahun 2015 lalu 
sekitar 186 perusahaan be-
lum memberikan jaminan 
ketenagakerjaan kepada pega-
wainya melalui program BPJS.

Kepala Dinsosnakertrans 
Kota Sukabumi Deden Sole-
hudin mengatakan sesuai 
dengan perundang-undan-
gan setiap perusahaan wajib 

mendaftarkan pekerjanya 
menjadi kepesertaan BPJS. 
Untuk itulah, kelembagaan-
nya tengah mendorong se-
ratusan perusahaan untuk 
segera menjalankan keten-
tuan payung hukum tersebut.

“Perusahaan yang belum 
menjalankan program BPJS 
ini pada umumnya masih 
melakukan tahapan pendaf-
taran. Dalam waktu dekat ini 
semua perusahaan di Kota 
Sukabumi menjalankan per-
intah perundang-undangan, 
sebab ketentuan tersebut 
sangat wajib dipenuhi,” ujar 
Deden. 

Sementara itu Kepala BPJS 
Tenagakerja Cabang Suka-
bumi-Cianjur, Emir Syarif 
menjelaskan upaya untuk me-
macu pihak perusahaan untuk 
masuk dalam program BPJS, 
adalah dengan digulirkannya 
pemasangan stiker dalam dua 

warba, yakni berwarna hijau 
sebagai tanda perusahaan 
yang masuk kepesertaan BPJS 
dan stiker berwarna merah 
ditujukan untuk menerangkan 
perusahaan dimaksud mengi-
kuti BPJS. Dengan adanya 
stiker ini maka masyarakat 
dapat membedakan peru-
sahaan yang telah maupun 
yang belum menjalani keten-
tuan perundang-undangan,” 
tegasnya.

Sementara itu Anggota 
Komisi IX DPR RI Ribka 
Tjiptaning mengaku san-
gat menyayangkan dengan 
tindakan perusahaan yang 
masih tetap membandel ti-
dak menjalankan perintah 
undang-undang. “BPJS ini 
sangat dibutuhkan oleh se-
tiap pekerja sebagai jaminan 
sosial atau kesejahteraannya 
kelak,” tandas Tjiptaning ke-
pada Radar Sukabumi. (ton)
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DORONG : Hanafie Zaein saat masih menjabat sebagai Sekda Kota Sukabumi 
menghadiri acara launching stikerisasi BPJS di semua perusahaan.

Pemda Berlakukan Transaksi Non Tunai
CIKOLE - Walikota Suka-

bumi Mohamad Muraz 
menegaskan terhitung mulai 
November 2017 ini seluruh 
satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) yang ada di lingkun-
gan Pemda Kota Sukabumi 
wajib menjalankan transaksi 
keuangan non tunai di setiap 
jenis perbelanjaan maupun 
penerimaan pendapatan.

 “Mulai November ini hing-
ga kedepannya, semua SKPD 
wajib melaksanakan transaksi 
keuangan secara non tunai 
untuk setiap pengeluaran 
maupun penerimaan, seperti 
diantaranya belanja pegawai, 
pengadaan barang dan jasa 
atau juga transaksi peneri-
maan pendapatan daerah,” 
jelas Muraz, baru-baru ini.

 Pemberlakuan pola trans-
aksi non tunai di lingkungan 
pemerintahan daerah di Kota 
Sukabumi tersebut bukan 
hanya sebagai tindak lanjut 
Instruksi Presiden Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberan-
tasan korupi saja, tetapi tu-
juan utamanya adalah mem-
perbaiki sistem pengelolaan 
keuangan daerah. 

 U n t u k  p e n e r a p a n 
makanisme baru penge-
lolaan keuangan tersebut 
telah dilaksanakan sosial-
isasi soal mekanisme pelak-

sanaan transaksi non tunai 
kepada setiap pejabat SKPD. 
Dikatakan Muraz, sudah se-
harusnya Pemda Kota Suka-
bumi mengimplementasikan 
gerakan Nasional Non Tunai 
yang pernah digulirkan Bank 
Indonesia pada tahun 2014 
silam.

 Muraz mengungkapkan 
dengan pola transaksi ini 

maka pencatatan transaksi 
menjadi lebih jelas, antara 
pengirim dengan penerima 
sehingga dapat memperkuat 
good governance atau pemer-
intahan yang baik dan men-
ciptakan transparansi. Dis-
amping itu transaksi non 
tunai juga dapat mengetahui 
potensi dan meningkatkan 
pendapatan pajak negara 
dan daerah, memberikan 
kemudahan dan kecepatan 
dalam melakukan transaksi 
tanpa membawa uang tunai, 
menekan beredarnya jumlah 
uang palsu dan menekan 
biaya handling atau pengelo-
laan uang tunai. 

 “Karena keberhasilan pem-
bangunan di daerah tidak 
terlepas dari aspek pengelo-
laan keuangan yang dikelola 
secara tertib, taat pada per-
aturan perundang-undan-
gan, efi sien, efektif, transpar-
an dan bertanggungjawab,” 
tegas Muraz. (ton)
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Walikota Sukabumi M Muraz dalam acara sosialisasi implementasi transaksi 
non tunai, belum lama ini



SUKABUMI--  Be r b a ga i 
perkembangan teknologi saat 
ini semakin tidak terbendung. 
Meski memiliki dampak posi-
tif dalam mengakses segala 
kemudahan, namun hal itu 
pun tidak terlepas dari pen-
garuh negatif, khusunya bagi 
para pelajar. Di abad milenia, 
tak sedikit para pelajar yang 
lebih banyak menggunakan 
gadgetnya dari pada menggu-
nakan waktu luang untuk hal 
positif. Sehingga, melalaikan 
kewajibanya sebagai pelajar, 
terlebih dalam menjalankan 
kewajiban sebagai insan yang 
beragama. 

  Di SMKN 2 Kota Sukabumi, 
untuk meminimalisir penga-
ruh negatif perkembangan 
tekhnologi tersebut, ratusan 
pelajar diajak mengenal dan 
mendalami kembali Alquran. 
Mereka, bersama-sama mem-
baca serta mentadaburi kand-
ungan isi Al-quran.  

Wa k i l  K e p a l a  S e k o l a h 
(Wakasek) SMKN 2 Kota 
Sukabumi, Slamet Widodo 
mengatakan, kegiatan men-
tadaburi Alquran ini dis-
elenggarakan sekaligus untuk 
memperingati Maulid Nabi 
Muhammad SAW. Kegitan 

ini, selain dijadikan sebagai 
ajang silaturahmi juga untuk 
meningkatkan ibadah guru 
dan para pelajar sehingga 
tidak banyak terpengruh 
dengan gadget. 

 L e b i h  l a n j u t  S l a m e t 
menjelaskan, tak dipungkiri 

di era globalilasi saat ini para 
pelajar lebih banyak bermain 
gadget dari pada memba-
ca Alquran. Tentunya, hal 
tersebut perlu mendapatkan 
perhatian dari semua pihak. 
Khususnya, guru dan orang 
tua untuk lebih memperha-

tikan peserta didiknya dan 
member ikan pembinaan 
ke agamaan yang intensif. 
“Kami merasa tertampar 
dengan kondisi seperti ini, 
dimana dalam keseharian 
para pelajar lebih sering me-
megang gadget dari pada 
Alquran. Karena itu, saat ini 
peserta didik diharuskan 
mengikuti kegiatan positif 
ini,” kata Slamet Widodo 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (1/12). 

 Menurut dia, dengan dita-
namkan dasar ke agamaan 
terhadap para pelajar, akan 
dapat menangkal semua dam-
pak negatif yang disebabkan 
perkembangan tekhnologi. 
Apalagi para pelajar dapat 
membagi waktu untuk ibadah, 
belajar dan bermain. “Karena 
keagamaan merupakan dasar 
utama untuk membentengi 
para pelajar di era globalisasi 
saat ini,” ucap dia.  (cr16/t)
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PGRI Kotsi Kirim 400  Guru
SUKABUMI -- Peringati 

Hari Ulang Tahun (HUT) 
PGRI ke-72 dan Hari Guru 
Nasional (HGN) 2017 tingkat 
nasional akan digelar di Sta-
dion Patriot Candrabaga Kota 
Bekasi, hari ini. Untuk meme-
riahkan acara tersebut, Per-
satuan Guru Republik Indo-
nesia (PGRI) Kota Sukabumi 
memberangkatkan sebanyak 
400 guru. Mereka berangkat 
sejak Jum’at (1/12) malam. 

HUT PGRI kali ini, berbeda 
dengan tahun sebelumnya, 
karena pada 2017 saat ini 
menjadi tahun mandiri. Di-
mana berbagai pembiayaan 
acara tidak dibiayai negara 
seperti tahun sebelumnya. 
“Ini urunan kami PGRI,” kata  
Ketua PGRI Kota Sukabumi, 
Dudung Nurullah Koswara 
kepada Radar Sukabumi.

 Untuk itu, anggota PGRI 
harus mampu menujukan 
soliditas, solidaritas, antu-
sias, mesra, santun serta 
sehat. Sehingga, dengan kei-
kut serta semua guru dapat 
membuktikan bahwa guru 
adalah komunitas intelek-
tual yang mampu menjadi 
teladan bagi peserta didik 
dan publik.  “Guru harus 
menjadi teladan karakter 
bagi anak didik, serta ha-
rus mampu menjadi agen 

perubahan. Sebab, guru 
sebagai ujung tombak dalam 
mencerdaskan generasi 
bangsa yang berkalater,” 
ujarnya.

Diyakininya, momentum 
HUT PGRI ini bisa menjadi-
kan guru yang profesional, 
bermartabat dan sejahtera. 
HGN merupakan tongkat 
nasional juga merupakan 
wahana konsolidasi dan ajang 
silaturahmi untuk memupuk 
rasa persatuan dan kesatuan 
keluarga besar PGRI. 

“PGRI selalu aktif dan dina-
mis untuk berjuang  mengawal 
dan mengabdikan diri pada 
dunia pendidikan, kritis dan 
tanggap terhadap kebijakan 
pemerintah,” imbuhnya.

 Dudung berharap,  dengan 
meningkatkan pengetahuan, 
profesionalisme guru ke 
depan dapat menjadi lebih 
baik lagi dalam mendidik 
para pelajar. Sehingga, akan 
mampu mencetak generasi 
penerus bangsa yang handal 
dan dapat bersaing dalam era 
globalisasi saat ini. “Kami ha-
rap, dengan mengikuti HGN 
tingkat nasional ini guru bisa 
menambah wawasan dan 
mengimplementasikannya 
dalam pembelajaran terha-
dap peserta didik,” pungkas-
nya. (cr16/t)
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KEBERSAMAAN: Sejumlah guru PGRI saat foto bersama 

Pada Perayaan HGN Tingkat Nasional

Bunda Paud Kampanyekan 
Susu dan Telur

WAHYU/RADARSUKABUMI 

SEREMONIAL: Bunda PAUD Kabupaten Sukabumi, Yani Marwan memberikan 
susu dan telur secara simbolis kepada 800 pelajar PAUD dan TK di Kecamatan 
Kadudampit Kabupaten Sukabumi, belum lama ini. 

SUKABUMI-- Bunda PAUD 
Kabupaten Sukabumi, Yani 
Marwan mengampanyekan 
manfaat mengonsumsi telur 
dan minum susu kepada 800 
pelajar PAUD dan TK di Ke-
camatan Kadudampit Kabu-
paten Sukabumi, belum lama 
ini. Dalam kesempatan itu 
pun ratusan pelajar tersebut 
mendapatkan susu dan telur 
secara gratis. 

 Menurut Yani Marwan, asu-
pan protein hewani sangat 
penting untuk  perkembangan 
anak. Sehingga, jika anak 
kurang mendapatkan asupan 
protein akan mempengaruhi 
pertumbuhan anak, terutama 
berdampak pada fi sik anak itu 
sendiri. “Susu dan telur sangat 
mudah didapatkan dilingkun-
gan terdekat. Apalagi telur dan 
susu terbukti selain untuk 
perkembangan anak, juga me-

ningkatkan kecerdasan anak, 
“ujar Yani. 

 Untuk itu,  para orang tua 
agar selalu memperhatikan 
anaknya dengan memper-
banyak asupan protein he-
wani serta protein nabati. 
Ditambahkan dia, saat ini 
konsumsi protein hewani di 
Indonesia sangat kecil baru 
2,7 kg perkapita pertahun  
dan konsumsi susu hanya 
11,7 liter perkapita pertahun. 
“Tidak hanya dilingkungan 
pendidikan, saya pun kerap 
mengkampanyekan hal ini 
pada ibu-ibu PKK. Agar semua 
bisa memahami pentingannya 
asupan protein,” tambahnya. 

 Para orang tua, sambung 
Yani harus bisa berinovasi 
dalam memberikan asupan 
protein hewani ini. Banyak 
cara untuk menyajikan pan-
ganan agar menarik perhatian 

anak dan semakin digemari. 
Saat ini anak cenderung bo-
san dengan pangan tersebut, 
lantaran penyajiannya kurang 
m e m b e r i k a n  p e r h a t i a n . 
“Orang tua bisa menyajikan 
makanan berpotein hewani 
itu dengan berbagai bentuk 
varian makanan, sehingga 
bisa menarik perharian anak,” 
terangnya.

 Yani pun mengajak se-
tiap kecamatan yang ada di 
 Kabupaten Sukabumi un-
tuk menggencarkan makan 
makanan yang bergizi, khu-
susnya kandungan protein he-
wani. Agar generasi yang akan 
datang terhindar dari berbagai 
permasalahan kesehatan. 
“Kepada pengurus PAUD di 
kecamatan lainnya agar sama-
sama mengadakan kegiatan 
seperti ini, demi masa depan 
anak bangsa,” akunya. 

 Sementara itu, dari in-
for masi  yang diperoleh, 
 kegiatan pemberian susu 
dan telur di kecamatan Kadu-

dampit ini sudah kali kedua 
di masa kepemimpinan Ca-
mat Kadudampit,  Zaenal 
Abidin. (why)

SMKN 2 Kotsi Gencarkan Baca Alquran
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KHIDMAT: Sejumlah peserta saat mengikuti Maulid Nabi  di SMKN 2 Kota Sukabumi.

Pendidikan Harus Berubah Total
JAKARTA - Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) mengatakan setelah fokus pada 
pembangunan infrastruktur, pemer-
intah akan segera masuk ke tahapan 
kedua, yaitu ke bidang pembangunan 
sumber daya manusia (SDM). Uta-
manya, pendidikan vokasi/pendidikan 
kejuruan. Yang kedua, training vokasi, 
dan yang ketiga, politeknik. “Tiga hal 
penting inilah yang harus kita kerjakan 
dalam waktu yang sangat singkat karena 
kita enggak punya waktu lagi,” kata Pres-
iden Jokowi saat memberikan sambutan 
pada acara Pertemuan Tahunan Bank 
Indonesia Tahun 2017, di Assembly Hall 
1 dan 2 Jakarta Convention Center (JCC), 

Jakarta, belum lama ini.
 Menurut Presiden, perombakannya 

memang harus besar-besaran. Karena, 
60 persen angkatan tenaga kerja Indo-
nesia saat ini adalah lulusan SD-SMP. 
Sebuah angka, yang menurut Presiden, 
sangat besar sekali. Kalau mau di-
upgrade, ya dengan cara training vokasi, 
politeknik.

 SMK kejuruan sendiri, menurut Pres-
iden, juga perlu perombakan yang besar 
karena guru-guru yang ada di SMK, 80 
persen lebih itu guru normatif, misalnya 
guru PPKN, guru bahasa Indonesia, guru 
agama. “Harusnya 80 persen itu guru 
skill, guru keterampilan, guru yang bisa 

menjadi pelatih bagi anak-anak 
kita untuk memperkuat skill-
mereka,” ujar Presiden seraya 
mengingatkan, bahwa ini juga 
memerlukan waktu.

 Presiden Jokowi menegas-
kan, bahwa pendidikan kita ke 
depan juga harus mau berubah 
total, bukan normatif, rutinitas 
karena tantangannya sudah 
berubah total, tantangannya 
sudah berbeda. Mestinya, lan-
jut Presiden, anak-anak harus 
dihadapkan pada pembelajaran 
pada tantangan-tantangan yang 
ada, pada problem-problem 

yang ada, bukan rutinitas sep-
erti ini terus. “Saya kira Pak 
Menteri Pendidikan sudah 
memulai untuk mengubah itu. 
Problem based learning, anak-
anak dihadapkan sering diajak 
ke lapangan, dihadapkan pada 
tantangan, dihadapkan pada 
problem-problem bagaimana 
menyelesaikan, bagaimana 
mencarikan solusi. Bukan 
hapalan-hapalan lagi karena 
memang dunia sudah berubah,” 
tutur Presiden Jokowi.

 Selain itu, Presiden meng-
ingatkan, kita akan masuk ke 

inovasi. Artinya, anggaran ri-
set harus diperbesar sehingga 
inovasi-inovasi yang ada itu 
betul-betul dikerjakan sehingga 
konkret, riil, sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, ses-
uai dengan kebutuhan dunia 
usaha.

 Presiden mengkritik pergu-
ruan tinggi di Tanah Air yang su-
dah terlalu lama tidak berubah, 
mungkin lebih dari 30 tahun. 
Bertahun-tahun fakultas yang 
itu-itu aja, jurusannya juga itu-
itu aja. Ekonomi jurusannya ya 
akuntansi, manajemen pem-

bangunan, atau studi pemban-
gunan, manajemen, akuntansi. 

“ Pa d a h a l  d u n i a  s u d a h 
berubah. Enggak ada di kita 
ini fakultas digital economy, 
enggak ada. Jurusan logistik 
enggak ada, jurusan retail 
management enggak ada, 
jurusan toko online enggak 
ada. Ya dunia sudah berubah, 
masa jurusannya akuntansi, 
manajemen pembangunan, 
dunia sudah berubah cepat 
sekali. Ya kalau kita nggak mau 
berubah ya ditinggal jaman,” 
ungkap Presiden.(jpnn)

280 pelajar Ikut IDK
SUKABUMI -- Sejumlah pelajar SMKN 1 

Gunungguruh, Kecamatan Gunungguruh, 
Kabupaten Sukabumi, antusias mengikuti 
kegiatan Informasi Dunia Kerja (IDK) yang 
diselenggarakan di Gedung SMKN 1 Gunung-
guruh, belum lama ini. 

 Narasumber atau guru tamu dalam pelatihan 
tersebut, merupakan tamu dari beberapa pe-
rusahaan ternama mulai jabatan HRD, pimpi-
nan CV, IT Staf hingga manager perusahaan 
diberbagai bidang industri yang berdomisili di 
dalam maupun di luar Sukabumi. “Sebanyak 
280 pelajar kelas III dari beberapa jurusan yang 
kini mengikuti IDK kali ini, kegiatan ini sangat 
penting dilakukan untuk menambah informasi 
dan pengetahuan tentang dunia kerja,” kata 
Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kehumasan 
dan Hubin SMK 1 Gunungguruh Rus Ramli 
diwakili Guru Bahasa Inggris Meliawati kepada 
Radar Sukabumi, belum lama ini.

 Pada kesempatan ini lanjut Meliawati, guru 
tamu memberikan materi yang berisi seluk-
beluk dunia kerja, termasuk cara mengatasi 
berbagai masalah serta kiat menjadi tenaga 
kerja industri yang handal. “Guru tamu ini 
sengaja kami undang dari beberapa industri 
yang disesuikan dengan jurusan yang ada di 
sekolah ini,” tuturnya.

 Dia menjelaskan, program tersebut baru 
pertama kali dilaksanakan pada 2017 ini. Ken-
dati demikian, sambutan antusias dari dunia 
industri dan peserta didik cukup baik. “Tentu, 
 kegiatan ini menjadi hal baru bagi pelajar 
sehingga mereka tampak semangat mengikuti-
nya. Selain mendafatkan informasi tentang du-
nia industri peserta didik pun diharapkan tidak 
kehilangan arah ketika lulus sekolah,” jelasnya.

 Selain ilmu yang diperoleh pelajar ujar dia, 
pihak sekolah juga dapat melakukan kerjasama 
dengan berbagai perusahaan. “Dimana, man-
faatnya akan dapat dirasakan apabila kerjasama 
industri dengan pihak sekolah terjalin harmo-
nis. Misalnya, pelajar akan mudah melakukan 
kunjungan industri, lapangan pekerjaan, PKL 
dan lainnya,” ujarnya.

 Karena itu, ia berharap pihak perusahaan 
bisa memberikan ruang agar pihak sekolah 
dapat mengikat kerjasama lanjutan secara 
resmi. “Kerjasama seperti ini bisa terjalin secara 
berkala itu yang menjadi impian pihak sekolah. 
Dan keuntungan pun dapat dirasakan kedua 
belah pihak,” pungkasnya. (cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

ANTUSIAS: Sejumlah pelajar SMKN Gunungguruh 
saat foto bersama dengan guru tamu undangan dari 
perusahaan
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Golkar Ubah Strategi 
Pengamat: 
Dukungan 

Ke Emil Bisa 
Hilang

JAKARTA-- Partai Gol-
kar di Pilgub Jawa Barat 

2018 mendatang, bisa saja 
berubah haluan mengu-
sulkan kadernya sendiri 
Dedi Mulyadi ketimbang 
Ridwan Kamil. Pengamat 
politik dari Universitas Pa-
ramadina, Hendri Satrio 
mengatakan, apabila Partai 
Golkar memiliki pemimpin 
baru. Maka tidak mungkin 

dukungan Partai Golkar ke 
Ridwan Kamil akan hilang. 
"Itu sangat mungkin terjadi 
(berubah dukungan)," ujar 
Hendri dalam diskusi di 
kawasan Tendean, Jakarta, 
Jumat (1/12).

  Menurut Hendri, dukung-
an Partai Golkar saat ini 
sangat aneh. Padahal me-

miliki kader potensial untuk 
bisa diusung, yakni Bupati 
Purwakarta Dedi Mulyadi. 
Apalagi sebenarnya dukung-
an Partai Golkar ke Ridwan 
Kamil juga tidak berpenga-
ruh. Sebab untuk maju di 
Pilgub Jawa Barat, Ridwan 
Kamil sudah mengantongi 
21 suara.

  Karena Ridwan Kamil 
didukung oleh tiga partai 
politik. 

Seperti PPP sembilan kursi, 
PKB tujuh kursi dan Partai 
Nasdem lima kursi. Artinya 
bila ditambah Partai Golkar, 
Ridwan Kamil menga?da-
patkan 38 dukungan. Sebab 
Partai Golkar di DPRD Jawa 

Barat mendapatkan 17 kursi. 
"Jadi ini kan buat Partai Gol-
kar konyol juga," katanya.

  Dikatakan Hendri, pen-
tingnya memberikan du-
kungan ke Dedi, tak hanya 
soal regenaerasi pemimpin 
baru partai Golkar, namun 
lebih dari itu. Hal ini dilaku-
kan agar Dedi tidak dibajak 

oleh partai lain. Sebab su-
dah ada partai yang tertarik 
mengusung Dedi di Pilgub 
Jawa Barat. 

"Jadi itu juga salah satu 
cara Partai Golkar untuk 
menjaga kadernya (Dedi 
Mulyadi) tidak loncat ke 
partai lain," pungkasnya. 
(gwn/JPC)

PNS 'Kudu' Netral
BANDUNG-- Jelang Pemilihan 

Kepala Daerah (Pil- k a d a ) 
Serentak 2018, Guber- nur Jawa 
Barat, Ahmad Her- y a w a n 
berharap agar tidak a d a 
PNS atau Aparatur S i p i l 
Negara (ASN) yang i k u t 
dalam politik praktis. O r a n g 
nomor satu di Jawa Ba- r a t 
tersebut mengata-
kan, Korpri ha-
rus bersifat 
netral. Mes-
kipun seti-
ap individu 
m e m i l i k i 
p i l i h a n 
m a s i n g -
-masing. 
“ S a y a 
a k a n 
memper-
silahkan mereka untuk memiliki pilihan politik 
yang berbeda, asal jangan terlibat di dalamnya 
(tim sukses, red),” ujarnya kepada wartawan di 
Lapangan Gasibu, usia upacara HUT Korpri ke-
46, Rabu (29/11).

  Ia pun memperingati, bahwa setiap ASN tidak 
boleh saling mempengatuhi yang menyebabkan 
terjadinya propaganda untuk mendukung salah 
satu calon. Hal senanda di jelaskan Ketua Korpri 
Jawa Barat, M Guntoro. Menurutnya, ASN diwa-
jibkan fokus pada pekerjaannya dalam mening-
katkan layanan publik. Meskipun ia mengakui 
bada sedikitnya 16 ASN yang mencalonkan diri 
di Pilkada 2018. Seperti Sekda Pemerintah Pro-
vinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, menjadi satu di 
antara Bakal Cagub Jawa Barat yang akan maju di 
Pilgub Jawa Barat 2018. “Pentingnya kenetralan 
Korpri karena penegakkan keadilan dan pelaksa-
naan pemerintah dilaksanakan sebaik-baiknya,” 
pungkasnya. (nda)

Soal Pasangan, 
Itu Keputusan DPP

TASIKMALAYA-- Uu Ruzhanul Ulum enggan 
berkomentar banyak terkait peluang dirinya 
berdampingan dengan Ridwan Kamil (Emil) di 
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 
mendatang. Namun Uu mengatakan menyerah-
kan sepenuhnya kepada keputusan partai. "Itu 
ranahnya DPP, saya hanya menjalankan tugas 
sesuai keputusan partai," kata Uu usai meres-
mikan Gedung PGRI Kecamatan Manonjaya 
Jumat (1/12).

  Namun yang jelas Uu mengatakan saat ini Emil 
masih menjadi pasangan dirinya paska deklarasi 
dirinya dengan Wali Kota Bandung ini beberapa 
waktu lalu. "Kita masih tetap pada komitmen 
sesuai dengan deklarasi yang sudah dilakukan 
beberapa waktu lalu, kita Paslon awal," tuturnya.

  Ditanya soal berpasanganya Deddy Mizwar 
dan Ahmad Syaikhu, Uu enggan berkomentar le-
bih jauh. "Alhamdulillah saya ikut gembira men-
dengarnya, tapi saya ingin fokus sama tugas yang 
diberikan DPP kepada saya yakni menaikkan 
elektabilitas dan popularitas," pungkasnya. (nif)

Uu Ruzhanul Ulum

Emil Harus Bisa Tentukan Sendiri Calonnya 
BANDUNG-- Calon gu-

bernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil harus memilih sen-
diri calon pendampingnya 
tanpa melalui konvensi atau 
musyawarah koalisi partai 
pengusung. Ketua Bidang 
Pemenangan Jawa Barat DPP 
PPP, Dayat Hidayat menga-
takan, penetapan calon wa-
kilnya diserahkan ke partai 
pengusung, diyakini tidak 
akan mencapai titik temui. 
Menurutnya masing-masing 
partai akan sama-sama ke-
ukeuh mempertahankan 
kadernya agar menjadi pen-
damping Ridwan Kamil. 
“PPP harga mati ingin Kang 
Uu (Ruzhanul Ulum; bakal 
calon pendamping Ridwan 
Kamil), begitupun Golkar. 
Jadi ini enggak akan ketemu,” 
bebernya, Kamis (30/11)

  Dengan memilih sendiri, 
ia menganggap itu bisa lebih 
obyektif. 

Maka, Ridwan Kamil harus 
berani menggunakan hak 
prerogatifnya dalam memilih 
calon wakil gubernur. “Ruang 
ini harus diselesaikan Kang 
Emil, bukan partai peng-
usung. Siapa yang cocok 
menurut dia dan siapa yang 
ratingnya paling baik berda-
sarkan hasil survei,” katanya.

  Dayat menambahkan, jika 
memilih sendiri, Ridwan 
Kamil tetap bisa memper-
hitungkan popularitas dan 
elektabilitas calon wakilnya. 
Sebab selama ini banyak 
lembaga survei yang telah 

mengumumkan hasil pilihan 
responden terkait Pemilu 
Gubernur Jawa Barat 2018. 
“Kalau belum yakin juga, 
tinggal survei lagi,” tegasnya

  Dengan mengacu survei, 
lanjut dia, tidak akan me-
makan waktu lebih lama, 
bahkan bisa dipertanggung-
jawabkan secara moral kepa-

da partai pengusung. “Kalau 
faktanya seperti itu, mau 
apalagi? Partai enggak bisa 
memaksakan kadernya kalau 
hasil surveinya jelek,” jelas 
Dayat.

  Sebaliknya, jika menggu-
nakan konvensi, maka harus 
dilakukan dari sekarang, 
mengingat sisa waktu pen-

daftaran pasangan calon ke 
KPU tidak lama lagi. 

Dengan dipercepat, akan 
menghindari kerentanan 
serta perdebatan antar partai 
pengusung. 

Terkait ini, Koordinator 
Wilayah Banten, Jawa Barat, 
dan DKI Jakarta DPP PPP 
Nurhayati Monoarfa meng-

klaim, Uu Ruzhanul Ulum 
berada pada posisi teratas 
di sisi keterpilihan sebagai 
kandidat wakil gubernur 
Jawa Barat. 

“Popularitas dan elektabi-
litasnya berada paling atas 
untuk posisi calon wakil 
gubernur,” kata Nurhayati. 
(atp/pojokbandung)

FOTO: IST/NET

CARI PENDAMPING: Calon gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada saat memberikan sambutan didepan kader partai Golkar

Demiz-Syaikhu Masih Ditolak Grassroot Demokrat
BANDUNG-- Deddy Miz-

war dan Ahmad Syaikhu res-
mi diusung oleh Partai De-
mokrat dan PKS di Pemilihan 
Gubernur Jawa Barat tahun 
2018.  Hal tersebut dibukti-
kan dengan penyerahan SK 
yang langsung diserahkan 
oleh Sekretaris Jenderal Par-
tai Demorat, Hinca Panjaitan 
kepada Demiz-Syaikhu di 
DPP PD, Jalan Proklamasi No 
41, Jakarta, Kamis (30/11).

  Dengan demikian lang-
kah-langkah konsolidasi 
pemenangan di Pilgub Jabar, 
menjadi hal yang paling 
utama yang harus dilaku-
kan oleh duet kandidat ini. 
Ketua Badan Pemenangan 
Pemilu (Bapilu) DPD Partai 
Demokrat Jawa Barat Tom-
bak Gapura mengatakan, 
langkah-langkah setelah 
ditetapkannya pasangan De-
miz-Syaikhu di Pilgub Jabar 
adalah melakukan konsoli-
dasi sampai ke level bawah 
partai demokrat (Gressroot). 
"Langkah Demokrat selan-
jutnya adalah melakukan 
konsolidasi sampai level 
bawah terkait pengusungan 
Demiz dan Syaikhu, ini perlu 
dilakukan karena masih ada 
penolakan di level grassroot 
Demokrat," ujar Tombak saat 
dihubungi RMOLJabar (Gro-
up koran ini), Jumat (1/12).

  Mengapa demikian kata 
Tombak, karena Demiz me-

rupakan tokoh yang di kader-
kan oleh Partai Demokrat, 
sehingga ada penolakan 
yang dilakukan oleh kader 
bawah "Demiz kan tokoh 
yang dikaderkan oleh De-
mokrat, artinya orang baru 
di Demokrat, jadi faktor ini 
yang membuat penolakan di 
kader bawah," katanya.

  Karena lanjut Tombak, 
dari hasil survei internal Par-
tai Demokrat menunjukan 
tingkat dukungan kader De-
mokrat terhadap pasangan 
Demiz-Syaikhu baru diangka 
55 persen. "Dari hasil su-
rvey internal, menunjukkan 
tingkat dukungan kader de-
mokrat terhadap Demiz dan 
Syaikhu baru diangka 55 
persen," pungkasnya. 

  Sementara itu, Sekretaris 
Jenderal DPW PKS Jabar, 
Abdul Hadi mengatakan 
dengan datangnya dukungan 
resmi tersebut berarti am-
bang batas kursi pencalon-
an Demiz-Syaikhu sebagai 
pasangan Cagub-Cawagub 
Jabar telah terpenuhi. "Du-
kungan Partai Demokrat 
adalah dukungan penuh 
untuk pemenangan pasang-
an Demiz-Ahmad Syaikhu," 
kata Hadi , Jum'at (1/12).

  Dikatakannya, saat ini 
sedang dilakukan proses 
fi nalisasi dukunngan formal 
yang sama di PAN dan PKS. 
Ke depan, kata Hadi, ketiga 

partai ini akan membentuk 
Tim Kampanye Gabungan 
yang menjadi tulang pung-
gung langkah-langkah pe-
menangan Demiz-Syaikhu 
di seluruh pelosok Jabar. 
"Agenda-agenda seperti la-
unching paslon, perumusan 
strategi pemenangan, persi-
apan administratif pendaf-
taran paslon, komunikasi 
dengan KPU dan lain seba-
gainya akan dilaksanakan 
bersama oleh partai-partai 
pengusung dengan wadah 
Tim Pemenangan Bersama 

ini," ungkapnya.
  Dengan begitu, Anggota 

DPRD Jabar ini meminta 
do'a dan dukungan untuk 
kemenangan pasangan De-
miz-Syaikhu si Pilgub Jabar 
2018 mendatang. "Semoga 
Demiz-Syaikhu kelak mam-
pu melanjutkan tradisi pres-
tasi dari Gubernur Ahmad 
Heryawan," tandasnya. [jar]
Sekretaris Jenderal DPW 
PKS Jabar, Abdul Hadi me-
ngatakan dengan datangnya 
dukungan resmi tersebut 
berarti ambang batas kursi 

pencalonan Demiz-Syaikhu 
sebagai pasangan Cagub-
-Cawagub Jabar telah ter-
penuhi. "Dukungan Partai 
Demokrat adalah dukungan 
penuh untuk pemenangan 
pasangan Demiz-Ahmad 
Syaikhu," katanya

 Dikatakannya, saat ini se-
dang dilakukan proses fi-
nalisasi dukunngan formal 
yang sama di PAN dan PKS. 
Ke depan, kata Hadi, ketiga 
partai ini akan membentuk 
Tim Kampanye Gabungan 
yang menjadi tulang pung-
gung langkah-langkah pe-
menangan Demiz-Syaikhu 
di seluruh pelosok Jabar. 
"Agenda-agenda seperti la-
unching paslon, perumusan 
strategi pemenangan, persi-
apan administratif pendaf-
taran paslon, komunikasi 
dengan KPU dan lain seba-
gainya akan dilaksanakan 
bersama oleh partai-partai 
pengusung dengan wadah 
Tim Pemenangan Bersama 
ini," ungkapnya.

  Dengan begitu, Anggota 
DPRD Jabar ini meminta 
do'a dan dukungan untuk 
kemenangan pasangan De-
miz-Syaikhu si Pilgub Jabar 
2018 mendatang. 

"Semoga Demiz-Syaikhu 
kelak mampu melanjutkan 
tradisi prestasi dari Guber-
nur Ahmad Heryawan," tan-
dasnya. (jar)

Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu

NGG-- J lelang Pe imililihhan 
aerah (Pil- k a d a ) 
018, Guber- nur Jawa 
mad Her- y a w a n 
agar tidak a d a 
Aparatur S i p i l 
SN) yang i k u t 
tik praktis. O r a n g 

u di Jawa Ba- r a t 
mengata-

i ha-
fat 
s-
-

u 

Gubernur Jawa Barat, 
Ahmad Heryawan
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KPU Prediksi Pemilih Pemula Di Angka 30 Persen
SUKABUMI-- Komisi Pemi-

lihan Umum (KPU) Kota Suka-
bumi berencana memberikan 
pemahaman kepemiluan kepa-
da pemilih pemula menjelang 
Pilkada serantak 2018 menda-
tang. Sosialisasi kepada pemilih 
pemula sangat penting agar 
pemahaman pemilih pemula itu 
tak setengah-setengah. Mereka 
akan terus didorong agar mem-
bangun diri dan berdaya guna 
sebagai pemilih cerdas. 

  "Mereka nantinya paham 
menjadi pemilih cerdas, tak 
hanya datang ke TPS saat hari H 
pemungutan suara, tapi mereka 
harus paham apa itu demokrasi 
dan hak pilih," ujar Komisioner 
KPU Kota Sukabumi Divisi SDM 
dan Partisipasi Masyarakat, Sri 
Utami, seusai acara tatap muka 
dengan pemilih pemula, Kamis 
(30/11).

  Pemilih pemula memang 
cukup potensial di Pilkada Se-
rentak nanti. 

Diprediksikan pemilih pemula 
mencapai sekitar 30 persen dari 
jumlah pemilih yang terdata da-
lam daftar pemilih tetap (DPT). 

"Memang kami belum men-
data lagi jumlah pemilih pe-
mula, tapi taksiran di kisaran 
30 persen. Pemilih pemula itu 
merupakan kalangan pelajar 

dan mahasiswa," jelasnya.
 Dikatakan Sri, Pemilih pe-

mula itu sangat potensial ten-
tunya mereka harus diberikan 
pemahaman kepemiluan yag 
menyeluruh. 

Sehingga nantinya akan berja-
lan linear dengan target tingkat 
partisipasi pemilih di Kota Su-
kabumi. " Pada pilkada serentak 
ini kami targetkan sebanyak 80 
persen, makanya kita gencar 
sosialisasi," pungkasnya.

  Lebih lanjut dirinya menga-
takan, kondisi itu pada akhirnya 
akan mewujudkan suksesnya 
penyelengaraan pemilu. Pa-
salnya, jika pemilih pemula 
sudah paham berdemokrasi, 
maka mereka bisa menjadi agen 
sosialisasi bagi keluarga, rekan 
sejawat, maupun masyarakat 
umum lainnya. " Mereka bisa 
menjadi kepanjangan tangan 
KPU karena mampu menyosia-
lisasikan lagi yang menjadi hak 
bagi pemilih," jelasnya.

 Memang diakui Sri ini bukan 
perkara mudah untuk mewu-
judkannya. 

Apalagi di tengah berbagai fe-
nomena sosial dan politik yang 
terus berkembang. "Mereka 
jangan sampai jadi kontrapro-
duktif, apatis, apalagi memilih 
golput,"pungkasnya. (bal)

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI.

SOSIALISASI: KPU Kota Sukabumi pada saat melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di salah satu hotel di Jalan Bhayangkara, (1/12) kemarin. 

Jona Bisa 'Terjebak' 
Cinta Segitiga

Jika Anggap 
Hanafi e dan 

Mulyono 
Terbaik 

SUKABUMI-- Meski ting-
gal sebulan lagi waktu pen-
daftaran pasangan calon 
(paslon) ke KPU, tak mem-
buat langkah politik DPD 
Golkar terburu-buru dalam 
menentukan paslon dan 
koalisi. DPD Golkar saat 
ini terlihat berhati-hati da-
lam menentukan paslon 
dan koalisi di Pilwalkot 2018 
mendatang. Meski begitu, 
diam-diam Golkar ternyata 
sudah mengerucutkan dua 
orang nama calon pendam-
ping usungan Golkar. Kedua 
nama tersebut adalah Man-
tan Sekda Kota Sukabumi 
Hanafie Zain dan Mantan 
Wakil Walikota Sukabumi 
Mulyono. 

  Dimata Golkar, khusus-
nya Ketua DPD Golkar Jona 
Arizona kedua sosok yang 
masuk dalam radar Golkar 
sama baiknya dan bahkan 
menurut orang yang pernah 
menjadi wakil DPRD Kota 
Sukabumi keduanya sangat 
cocok untuk mendampingi 
dirinya.  "Kecenderungan 
hasil fi nalisasi pertimbangan 
kita memang kepada dua so-
sok tersebut. Kita sebetulnya 
dengan siapa saja diantara 
dua sosok itu, secara kelem-
bangaan dan pribadi sangat 

siap sekali," ujar Ketua DPD 
Golkar Kota Sukabumi, Jona 
Arizona usai menghadiri 
acara reses Anggota DPRD 
Kota Sukabumi, Gundar Kol-
yubi di Jalan Siliwangi, (1/12) 
kemarin.

  Saat ditanya apakah ke-
mungkinan kecenderungan 
akan berpasangan dengan  
Hanafie Zain yang saat ini 
sudah berbaju PDIP, kata 
Jona lagi- lagi belum bisa 
memberikan kepastian. Dije-
laskannya dalam hal ini mitra 
koalisi hubungan Golkar dan 
PDI Perjuangan dari jauh 
juah hari sudah terbangun. 

Bahkan bukan ditingkat DPD 
II saja, sampai di DPD I hing-
ga DPP, apalagi di DPD I 
sudah membentuk tim lima 
yang khsusu membahas Pil-
kada serentak di Jawabarat. 
"Bagi Golkar dengan siapa-
pun sudah siap. Apapun yang 
diputuskan oleh DPP Golkar 
kami siap," jelasnya.

 Dijelaskan Jona saat ini 
dirinya sudah diberikan 
amanat untuk menjadi re-
komendasi calon Walikota 
Sukabumi di Pilwalkot 2018 
mendatang. 

Itu berdasarkan hasil dari 
tim Pilkada pusat bukan 

perseorangan.  "Ketika saat 
ini Golkar terlihat cenderung 
lamban menentukan sikap, 
karena memang sangat ber-
hati-hati dalam menganalisa 
dan mempertimbangkan 
pasangan dan mitra koalisi 
yang terbaik," ungkapnya.

  Bahkan saat ini DPD Gol-
kar Kota Sukabumi sedang 
melakukan kajian ilmiah 
sur vey pasangan calon. 
Nantinya tim survey akan 
mensimulasikan beberapa 
kemungkinan pasangan ca-
lon yang akan mendampingi  
Jona di Pilwalkot nanti. "Dua 
minggu ini nanti akan terli-

hat hasilnya, karena survey 
itu salah satu pertimbangan 
dalam menentukan pilihan," 
jelasnya.

 Dikatakan Jona, dirinya 
juga tidak khawatir akan 
ketinggalan pasangan dan 
mitra koalisi di Pilwalkot 
nanti. Golkar meyakini mitra 
koalisi dan pasangan akan 
terbangun di waktu yang 
tepat. 

Apalagi kalau melihat sebe-
lumnya di Pilwalkot itu pe-
nentuannya dia akhir-akhir 
pendaftaran. " Saya meyakini 
akan ini pada waktunya," 
pungkasnya. (bal)

 FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI.

BELUM TENTUKAN PASANGAN: Bakal calon Walikota Sukabumi, Jona Arizona saat menghadiri acara reses anggora DPRD 
Kota Sukabumi, Gundar Kolyubi, kemarin.

Relawan Jasmi Renovasi 
Majlis Citamiang

SUKABUMI-- Relawan Jaringan Silaturahmi 
Achmad Fahmi (Jasmi) bersama-sama Wakil 
Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi merenovasi 
Majlis Quran Iqro Nina Nurrun selama 21 hari 
kerja di Kampung Cisarua RT/RW 5/4 Kelurahan 
Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. 
Setelah selesainya pembangunan tempat belajar 
untuk anak-anak itu, langsung diresmikan secara 
langsung oleh kader terbaik partai keadilan se-
jahtera (PKS) tersebut. "Kerja bersama dengan 
Relawan Jasmi untuk merenovasi majlis ini ber-
jalan lancar. Semoga bermanfaat," ungkap Calon 
Walikota Sukabumi, Fahmi kepada koran ini usai 
meresmikan Majlis Quran Iqro Nina Nurrun.

 Menurut Fahmi, alasan dirinya bersama 
dengan Relawan Jasmi merenovasi majlis itu, 
lantaran sudah tidak layak huni. Ditambah 
menurutrnya, jumlah anak-anak yang belajar 
Al-quran disana menurutnya cukup banyak. 
"Ini untuk anak-anak biar lebih nyaman lagi saat 
belajar. Intinya, meskipun ini kerja politik tapi 
harus bermanfaat semuanya untuk masyarakat," 
terangnya.

 Sementara itu, Ketua Relawan Jaringan Silatur-
ahmi Achmad Fahmi (JASMI), Raden Koesoemo 
Hutaripto mengungkapkan, proses renovasi 
majlis yang dilakukan oleh jajarannya itu sebari 
menyosialisasikan jagoannya yang bakal bertem-
pur di Pilwalkot tahun 2018 nanti. "Kerja sosial 
relawan Kang Fahmi alhamdulillah disambut 
positif oleh masyarakat. Dalam pembangunan-
nya juga, kita bersama-sama dengan masyarakat 
secara gotong royong," terangnya.

  Untuk biaya renovasinya, lanjut Mas Raden, 
semuanya dari donatur relawan serta dari 
CSR CV yang dipimpin oleh dirinya serta dari 
jagoannya yaitu Fahmi secara pribadi. "Ia kan, 
semuanya akan terasa ringan kalau diselesaikan 
bersama-sama. Buktinya, renovasi majlis ini bisa 
terlaksana dengan anggaran yang bersumber 
dari donaturan," paparnya.

 Mas Raden berharap, setelah diresmikan 
pembangunan renovasi majlis yang dilakukan 
oleh dirinya bersama dengan Calon Walikota 
Sukabumi itu, dapat bermanfaat untuk kemajuan 
dunia pendidikan agama di wilayah tersebut. 
"Majelis pendidikan Quran ini, dapat menjadi 
wadah dalam pembentukkan karakter ahlaqul 
karimah bagi anak-anak usia dini dan remaja. 
Amin," harapnya. (sep/d)

Relawan Dorong Fahmi 
Gulirkan 11 Program Jitu

SUKABUMI-- Untuk meraih 
hati masyarakat lima tahun 
kedepan, tentunya semua 
Bakal Calon (Balon) Walikota 
dan Wakil Walikota Sukabumi 
serta para relawannya harus 
memiliki program atau visi 
dan misi yang jelas. Seperti 
halnya, Relawan Sukabumi 
Mendukung Fahmi (Resmi) 
yang bakal mendorong 11 
program kerja hasil masukan 
dari masyarakat yang bakal 
dilaksanakan oleh jagoannya 
Achmad Fahmi. "11 program 
kerja prioritas sudah kita si-
apkan untuk Kang Fahmi. 11 
program itu, hasil masukan 
dari masyarakat yang digalang 
oleh Resmi," ungkap Ketua 
Umum Relawan Resmi, Rudi 
Suharya kepada koran ini 
Kemarin (1/12)

  11 program yang disusun 
oleh jajarannya itu, mayoritas-
nya berkaitan dengan pening-
katan pelayanan kepada ma-
syarakat dari semua sektor pe-

layanan dan pembangunan. 
Pasalnya, 11 sektor itu, akan 
diselesaikan oleh jagoannya 
untuk merealisasikan pem-
bangunan yang berkelanjutan 
di Kota polisi ini. "Kang Fahmi 
sudah siap menyelesaikan 
dan merentaskan 11 program 
ini kalau nanti menjadi Wa-
likota Sukabumi. Karena, 11 
program ini menjadi masalah 
yang mendasar untuk masya-
rakat dan kemanjuan kota," 
katanya.Adapun 11 program 
kerjanya, lanjut Rudi. Dianta-
ranya pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan serta kesejahteraan 
masyarakat. Semua itu, bakal 
ditingkatkan oleh jagaonnya 
yang juga Wakil Walikota Su-
kabumi saat ini. Disamping 
itu, program lainnya dari ke 
11 itu. Yakni, masalah infras-
tuktur, kemacetan, keamanan 
serta pelayanan pemerintahan 
yang lebih baik lagi. Semu itu 
menurutnya, harus bisa tertata 
dengan rapih sesuai dengan 

komitmen kader terbaik partai 
keadilan sejahtera (PKS) itu 
akan membawa Kota Suka-
bumi kedepan. "Untuk infras-
tuktur, visinya pasti berkelan-
jutan ya. Kalau yang lainnya, 
semunya sama bagaiamana 
masalah-masalah itu dapat 
teratasi okeh Kang Fahmi. Se-
karang, tim sedang menyusun 
solusinya kedepan," paparnya.

  Yang terakhir, berkaitan de-
ngan penanganan keberadaan 
pedagang kaki lima (PKL), pe-
ningkatan perekonomian kota 
serta kondisi pemerintahan 
Pemkot Sukabumi. "Karena, 
kondisi SDM ASN juga harus 
menjadi perhatian kepala 
daerah juga kan. Disinilah 
seriusnya Kang Fahmi untuk 
membawa Kota Sukabumi 
kedepan. Insallah, jika 11 pro-
gram kerja ini teratasi dengan 
baik, maka kota sukabumi 
kedepan dibawah kepemim-
pinan Kang Fahmi akan lebih 
maju lagi," tegasnya. (sep/d)

PDIP Yakin Hanafi e Bawa Kejayaan
SUKABUMI-- Mantan 

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kota Sukabumi, Hanafie 
Zain resmi bergabung de-
ngan Partai PDI Perjuang 
Kota Sukabumi dan me-
nyandang status sebagai 
kader partai, hal itu dibukti-
kan dengan sudah meneri-
manya kartu tanda anggota 
(KTA) serta menerima baju 
kebanggaan partai yang 
diserahkan langsung oleh 
Ketua DPC PDI Perjuangan 
Kota Sukabumi, Tatan Kus-
tandi di Aula Sekretariat Par-
tainya di Daerah Baros Kota 
Sukabumi, Kamis (30/11)

   Ketua DPC PDI Perjuang-
an Kota Sukabumi, Tatan 
Kustandi mengatakan bah-
wa langkah yang dilakukan 
oleh mantan sekda untuk 
menjadi kader partai be-
sutan Megawati itu sudah 
tepat. Pasalnya, partainya 
hanya akan mengusung 
Calon Walikota Sukabumi 

di Pilwalkot 2018 nanti yang 
sudah menjadi kader partai. 
"Kalau SK dari DPP sudah 
keluar. Kita (PDI,red) akan 
berjuang bersama Pak Ha-
nafi e dan mengantarkannya 
menjadi Walikota Sukabumi 
Periode 2018-2023," ung-
kapnya kepada koran ini 

   Pilwalkot sekarang harus 
dapat menjadi penyembuh 
dahaga politik yang selama 
Pilwalkot menerpa PDI Per-
juangan. Pasalnya, selama 
10 tahun partainya itu be-
lum menjadikan Walikota 
Sukabumi dari perwakilan 
orang kecil atau wonk cilik 
di Kota Sukabumi. Bahkan 
dirinya meminta, pejuang 
partai yang sekarang harus 
mengukir sejarah. 10 tahun, 
usungan PDI belum me-
nang Pilwalkot. 

  "Semoga dahaga keme-
nangan bisa terbanyarkan 
bersama Pak Hanafie,"te-
rangnya

   Makanya, semua pejuang 
partai dari semua tingkat-
an serta simpatisan harus 
bahu-membahu untuk me-
wujudkan cita-cita partai di 
Pilwalkot nanti. Pasalnya, 
perjuangan di Pilwalkot ini 
harus menjadi perjuang-
an hidup dana mati untuk 
membawa Sukabumi baru 
kedepan. "Tidak ada kata 
berhenti, kita terus jalan 
saja. Dimana waktunya tiba, 
konsolidasi kita lari. Jadi, 
tahun ini menjadi tahun 
perjuangan politik untuk 
semua pejuang partai, ini 
wajib untuk dilaksanakan," 
tegasnya.Sementara itu, Ca-
lon Walikota Sukabumi, Ha-
nafi e Zain mengungkapkan, 
setelah dirinya menjadi ka-
der partai PDI Perjuangan, 
dirinya mengaku akan se-
nantiasa berjuang bersama 
untuk mewujudkan cita-cita 
partinya itu kedepan.  Bah-
kan, lanjut Hanafi e, untuk 

menunjukan keseriusannya 
terjun didunia politik, diri-
nya secara tegas menanya-
kan diri siap berjuang dan 
mengabdikan dirinya untuk 
masyarakat kecil serta untuk 
keluarga barunya itu. "Tidak 
banyak yang saya banggan 
dan saya tidak memiliki 
apapun. Kekuatan saya, 
hanya kerja dan kerja. Mari, 
kita berjuang bersama ka-
rena saya sekarang menjadi 
bagian dari keluarga besar 
PDI," katanya.

  Maka dari itu, kata Ha-
nafi e, perjuangan di Pilwal-
kot nanti, harus menjadi 
perjuangan bersama. Baik 
duka, maupun suka harus 
dilewati bersama. Artinya, 
dari yang pahitnya sampai 
yang manisnya dalam perju-
angan nanti harus dihadapi 
bersama."Perjuangan ini 
akan terasa ringan jika dila-
kukan bersama," paparnya. 
(sep/d)
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Antisipasi Kemungkinan Terburuk, BI Siapkan Rp 4,8 T

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 31 
Desember)

INDOBATA  menyediakan : 
Genteng beton multiline/urat 
batu, batako press, paving 
block (Brg2 tsb brsrt i f i  kat 
SNI). Jl. Ry Karang Hilir no.833 
Cibadak 43351 Smi. 0266-
532888/0818107180.(Rs s/d 31 
Desember)

FLORIS

KAWANUA FLORIST terima 
pesanan karangan bunga, jl. Jen-
dral Sudirman. Tlp (0266) 224361 
(Rs s/d 31 Desember)

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 31 
Desember)

HOTEL

RAHARJA HOTEL Jl. Arif Rah-
man Hakim No. 59 Sukabumi Tlp 
( 0266) (Rs s/d 31 Desember) 

SELABINTANA HOTEL Jl. Se-
labintana km. 7 Sukabumi Tlp. 
(0266) (Rs s/d 31 Desember)

TAMAN SARI HOTEL  J l  . 
Suryakencana no. 112 Sukabumi 
Tlp. (0266) 225008 (Rs s/d 31 
Desember)

AUGUSTA HOTEL Jl. Raya 
Cikukulu No 72 Sukabumi Tlp. 
( Palabuhanratu (Rs s/d 31 De-
sember)

INA SAMUDRA BEACH HOTEL 
Jl. raya Cisolok Km. 7 Palabu-
hanratu Tlp. (0266) 431200(Rs 
s/d 31 Desember)

MUSTIKA HOTEL Jl. Bhay-
angkara No 101 Sukabumi Tlp 
( 0266 ) 222287 (Rs s/d 31 
Desember)

PANGRANGO HOTEL Jl. Se-
labintana Km. 7 Sukabumi 
Tlp. (0266)211532(Rs s/d 31 
Desember)

HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi 
kota Sukabumi (Rs s/d 31 De-
sember) 

JUAL RUMAH

DIJUAL Rumah (SHM) Di Pe-
rumahan Griya Karang Asri2 
Blok A No.8 Karang Tengah 
Cibadak.LB 136,Lt 120 (2LT) 
1 R.Tamu,2 R.Kel,4 K.Tidur,1 

R.Mkn,1 R.Dapur,Kmr Pemb, 
Gudang Area Cuci+Jemuran,2 
Garasi,Listrik 1300,Air Bagus 
(JETPUMP).HUB:0858-6056-
7337/0813-2075-1344

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F  -5513  -TW  
An.Hari Anwari

HLG STNK F -3580 -SM  An.Sri 
Hartati

HLG STNK F -4429 -UAM  
An.Lina Herlina

HLG STNK F -4927 -UAQ  
An.Idoh

KULINER

CAH SOLO Ayam bakar dan 
ikan bakar “bukan sekedar ayam 
dibakar” Tlp. 0266 -7031031 
Smi (Rs s/d 31 Desember)
WARUNG MKN BEBEK JON-

TOR, jontornya bikin keSO-
HOOORR !! Jl. Selabintana 
Km.3 Smi. 085624101595 (Rs 
s/d 31 Desember)

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 
31 Desember)

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 31 Desember)

KIKI MOTOR Jual Angkutan 
Kota APV dan Daihatsu Grand 
Max Jl.Arif Rahman Hakim No.49  
Tlp.085723474977 (Rs s/d 31 
Desember)

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 31 Desember)

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 31 Desember)

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

BALI  - Erupsi Gunung 
Agung membawa dampak 
luar biasa bagi perekonomian 
Karangasem. Pihak Bank In-
donesia (BI) telah melakukan 
langkah koordinasi dengan 
para pihak.

Salah satunya melakukan 
koordinasi dengan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan juga 
Kadin. Koordinasi ini dilaku-
kan untuk memfasilitasi kebi-
jakan kredit bagi warga yang 
terkena dampak dan tidak 

bisa melakukan pembayaran 
kepada pihak bank.

Untuk kebijakan lain 
di sistem pembayaran, BI 
dan pihak perbankan telah 
melakukan simulasi jika ke-
mungkinan terburuk terjadi.

Misalnya, terjadi hujan abu 
vulkanik di Kota Denpasar. 
Untuk proses kliring atau 
transfer uang antar bank ini 
akan ditiadakan dan akan di-
ganti menjadi manual dengan 
memakai uang tunai.

“Kami sudah siapkan 
stoknya,” kata Kepala Per-
wakilan Bank Indonesia 
Provinsi Bali Causa Iman 
Karana kemarin.

Stok uang tunai BI Provinsi 
Bali hingga 28 November 
ini mencapai Rp 4,8 triliun. 
Sebetulnya dengan stok ini 
dipastikan cukup.

Namun, untuk berjaga-jaga 
ketika nantinya proses kliring 
ditiadakan akan melakukan 
penambahan stok uang tunai.

“Kalau memang tidak cukup 
kami pinjam di BI Jember, ka-
lau tidak cukup juga kami pin-
jam ke BI Surabaya,” jelasnya.

Stok uang tunai di Bali me-
ningkat jika dibanding se-
belumnya yang mencapai 
Rp 3 triliun. Sementara itu, 
Regional CEO XI Bank Man-
diri Wilayah Bali dan Nusa 
Tengggara.

Erwan Djoko Hermawan 
mengatakan sesuai aturan 
OJK ada perhatian khusus 

bagi nasabah yang terkena 
dampak bencana nasional.

Karena bagaimanapun 
nasabah tidak bisa men-
jalankan usaha sehingga 
pembayaran macet karena 
tidak pemasukan. Untuk 
itu pihaknya memberikan 
fasilitas kemudahan agar 
tidak bingung. “Kami tidak 
akan melakukan penagihan 
dulu. Jadi kami bantu dulu 
agar bisa eksis,” tandas.(rb/
zul/mus/mus/JPR)

FT:DOK JAWA POS

TELITI: Petugas mengecek ketersediaan uang.

JAKARTA  - Entah keb-
etulan apa tidak, di tengah 
munculnya harapan Kadin 
tidak ikut cawe-cawe di kis-
ruh Golkar, Presiden RI, Joko 
Widodo mewanti-wanti para 
pengusaha jangan campu-
radukkan ekonomi dan poli-
tik. Ekonomi ya ekonomi. 
Politik ya politik.

“Jangan dicampur aduk. 
Jangan sampai Kadin nyam-
bi politikus, misalnya,” pinta 
Presiden.

Permintaan Presiden itu 
disampaikan saat menghad-
iri acara 100 CEO Forum, di 
Hotel Raffl  es, Jakarta, Rabu 
(29/11).

Acara dialog dengan para 
pengusaha di berbagai sek-
tor ini membahas tentang 
prediksi  perekonomian 
2018. Temanya, “Kebijakan 
Ekonomi Makro 2018 un-
tuk Menjaga Pertumbuhan 
Berkualitas”. Para menteri 
ekonomi, dirut BUMN serta 
sejumlah gubernur hadir di 
acara itu.

Apa yang disampaikan 
presiden yang akrab disapa 
Jokowi itu? Dalam pidato-
nya, eks Walikota Solo itu 
antara lain mengeluhkan 
sikap pengusaha yang cen-
derung menahan rencana 
investasinya di tahun politik. 
Seperti pada  2014.

Padahal kata Jokowi, in-
dikator ekonomi Indonesia 
telah menunjukkan per-
baikan. Misalnya tiga lem-
baga rating yang memberi 

peringkat layak investasi 
kepada Indonesia. Selain 
itu, peringkat kemudahan 
berusaha Indonesia tahun 
ini juga naik ke posisi 72.

“Tahun lalu waktu saya 
bilang ekonomi akan mem-
baik tidak percaya. Semoga 
sekarang semua percaya,” 
kata Jokowi. 

Ia kemudian berpesan ke-
pada para pengusaha, agar 
jangan mencampuradukkan 
urusan ekonomi dengan 
urusan politik. Apalagi ta-
hun depan sudah memasuki 
tahun politik, akan digelar 
pilkada serentak dan pilpres 
2019. Jokowi lantas men-
contohkan, pengusaha yang 
tergabung dalam Kamar Da-
gang dan Industri (Kadin), 
agar memberi batasan yang 
jelas antara kegiatan usaha 
dan politiknya. Kadin adalah 
asosiasi pengusaha terbesar 
di Tanah Air, selain Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Ap-
indo). 

“Jangan Kadin misalnya, 
nyambi berpolitik. Ini mau 
jadi pengusaha, apa poli-
tikus,” kata Jokowi. Ia me-
minta pengusaha yang ada 
jangan terpengaruh atau 
ikut berpolitik. Sehingga 
kegiatan ekonomi bisa terus 
berjalan. “Sehingga penting 
memberikan sekat urusan 
politik-politik, silakan eko-
nomi jangan terpengaruh. 
Terpengaruh enggak apa-
apa tapi sedikit,” ungkapnya. 

Tak jelas apakah Jokowi 

sedang menyindir  ses-
eorang atau tidak. Tapi jika 
diingat-ingat, fenomena 
pengusaha berpindah men-
jadi politikus sebenarnya 
bukan barang baru. Tahun 
lalu, Sandiaga Uno yang 
menjabat sebagai Waketum 
Kadin Bidan UMKM dan 
Koperasi mundur dari ja-
batannya, saat memutuskan 
untuk maju di Pilgub DKI 
Jakarta. Sandi memutuskan 
mundur, karena khawatir 
terjadi benturan kepent-
ingan. Dia bilang, politik 
bagus, dagang juga bagus. 
Tapi harus sendiri-sendiri. 
Jangan dicampuradukkan. 
Kalau tidak, nanti bisa jadi 
kita memperdagangkan 
politik dan mempolitikkan 
dagang. 

Omongan Jokowi ini juga 
mengingatkan pada peristi-
wa yang anyar, yaitu saat Ke-
tum Kadin Rosan P Roeslani 
menyatakan dukungannya 
kepada Airlangga Hartarto 
untuk menjadi Ketum Gol-
kar di acara Kadin, Senin 
lalu. Saat itu, Rosan memu-
ji-muji Airlangga sebagai 
sosok yang berkomitmen 
dalam menyuarakan as-
pirasi pengusaha. Ia pun 
menyatakan Kadin mendu-
kung Airlangga untuk maju. 

Waketum Kadin bidang 
Industri Johnny Darmawan 
saat dihubungi wartawan 
koran ini, enggan berkomen-
tar perihal omongan Jokowi 
tersebut. Ditanya soal du-

kungan Rosan terhadap 
Airlangga, Johnny bilang 
bahwa memang Rosan me-
nyampaikan itu di hadapan 
anggota Kadin. Tapi du-
kungan tersebut bukan atas 
nama lembaga.

Kenapa Jokowi menyam-
paikan hal tersebut? Pen-
gamat politik Universitas 
Paramadina Hendri Satrio 
mengatakan,  apa yang 
disampaikan Jokowi tak 
mungkin muncul begitu 

saja. Pasti ada dasarnya. 
Apalagi Jokowi dulu seorang 
pengusaha. Pasti paham 
betul setiap fase pengusaha 
jadi politikus. Jokowi juga 
tampaknya khawatir jika 
ada pengusaha terlalu jauh 
mengurusi soal politik. Yang 
terburuk adalah, ada pen-
gusaha yang membiayai 
oposisi atau justru menjadi 
oposisi. 

“Tapi pasti ada niat baik 
dari Jokowi, dia tidak ingin 

ekonomi mengganggu poli-
tik atau politik mengganggu 
ekonomi,” kata Hendri saat 
dikontak kemarin malam. 

Pe n ga mat  p o l i t i k  s e -
nior dari UI Arby Sanit 
mengatakan, secara for-
mal omongan Jokowi itu 
memang benar adanya. 
Seorang pengusaha jangan 
sampai mencampuraduk-
kan urusan ekonomi den-
gan politik. Karena akan 
ada benturan kepentingan. 

Ujung-ujungnya memper-
jualbelikan politik. Hanya 
saja, kata dia, secara realita, 
norma ini sulit dijalankan. 
Tidak bisa melarang seorang 
pengusaha menjadi politi-
kus. Apalagi saat ini banyak 
pengusaha yang menjadi 
politikus. Jokowi sendiri 
berlatarbelakang sebagai 
seorang pengusaha. 

“Meski  secara  real i ta 
ini juga sulit dilakukan,” 
ujarnya. (rmol)

FT:DOK.JAWA POS

TEGAS: Presiden Jokowi (tengah) menjawab pertanyaan para awak media.
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 Hasil dari identifikasi 
petugas P2TP2A di lapan-
gan, sambung Elis, dari 
kedua bocah tersebut, satu 
orang yang mengalami 
trauma cukup berat. “Ko-
rban saat ini, sudah ditan-
gani oleh petugas Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Keca-
matan (TKSK) Kecamatan 
Sukalarang untuk melaku-
kan pendampingan pisiko-

lognya. Meski demikian, 
kita akan terus memantau 
apabila TKSK memutuh-
kan bantuan,P2TP2A akan 
langsung membantunya 
sesuai dengan kebutuhan. 
Selain itu, kami waktu tadi 
siang juga sudah melaku-
kan koordinasi  dengan 
unit  Pelayanan Perem-
puan dan anak (PPA) Polres 
Sukabumi Kota. Ternyata, 
pelakunya sudah diatahan 
di sana. Jadi nanti kita akan 

melakukan pendampingan 
hukumnya sampai ke pen-
gadilan. Ya, intinya, korban 
harus dilakukan pendamp-
ingan sesuai dengan hak 
dan undang-undang pera-
dilan anak,” bebernya. 

 Sementara itu, petugas 
TKSK Kecamatan Sukala-
rang, Sa’adah mengatakan, 
saat ini kondisi kedua ko-
rban sudah mulai mem-
baik. Bahkan, saat Muspi-
ka Kecamatan Sukalarang 

datang ke rumah korban, 
keduanya sudah bisa kem-
bali diajak berbincang-bin-
cang. “Saya sudah dua kali 
datang ke sana. Terkahir, 
kami datang bersama dok-
ter pisikolog dan petugas 
P2TP2A Kabupaten Suka-
bumi. Korban ini, sudah 
dikasih obat dari tim me-
dis untuk mengobati luka 
akibat aksi bejad pelaku 
saat mencabuli korban,” 
pungkasnya. (cr13/d) 

Korban Pelecehan Trauma Berat

FOTO: DENDI// RADAR SUKABUMI 

KHIDMAT: Ribuan warga memadati Pondok Pesantren (Ponpes) Annidzom Panjalu di Jalan Raya Selabintana, 
KM 3, Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, kemarin.

 Ketua Yayasan Annid-
zom Selabintana Suka-
bumi, Muhammad Baqi-
er mengatakan, kegiatan 
yang dimulai dari Kamis 
(30/11) hingga Sabtu (2/12) 
ini, ijazah massal akan dis-
ampaikan langsung oleh 
KH. Abdullah Buya Muhc-
tar sebagai pimpinan dan 
pendiri Ponpes Annidzom. 
“Dalam kegiatan ini, KH. 
Abdullah Buya Muhctar 
akan menyampaikan kepa-
da santrinya berbagai ijazah. 
Diantaranya, ijazah dalailul 
khoirot, kitab fawaiudn na-
fi ah, kitab majmuatul aurod

 dan ijazah lainnya,” jelas 
Muhammad Baqier saat 
disambangi Radar Suka-
bumi, di Ponpes Annidzom 
Panjalu, kemarin. 

 Ijazah itu, sambung Mu-
hammad Baqier, merupakan 
sebuah ikatan batin tarbiyah 

dari seorang guru dengan 
muridnya. Untuk itu dalam 
ijazah ini, KH. Abdullah 
Buya Muhctar akan mem-
berikan bekal pada para 
santrinya berupa ilmu dan 
asas dari pada keilmuan 
yang bisa diamalkan kelak 
setelah mereka pulang ke 
kampung halamannya. “Al-
hamdulillah sambutan dari 
mereka tampak antusias 
dalam mengikuti ijazah ini, 
mereka datang ke sini telah 
diberikan metode pemebe-
lajaran dan kebiasaan KH. 
Abdullah Buya Muhctar 
dalam bermunazat kepada 
Allah SWT. Dari Abuya ini 
dijadikan satu buku dan di 
sana ada toriqoh yang bi-
asa diamalkan oleh Abuya. 
Saya berharap apa yang 
dikerjakan oleh Abuya dapat 
difahami dan dilakukan 
pada kehidupan sehari-
hari. Sehingga mereka siap 
hidup mandiri dan menjadi 

panutan di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat serta 
sesuai dengan bidang ke-
agamaannya,” bebernya. 

 Sementara itu, seoraang 
jemaah yang mengikuti 
ijazah masal ini, Asep Sae-
pulloh (51), warga Kampung 
Cibatu Tengah, RT 27/5, 
Desa Nagrak, Kecamatan 
Cisaat mengucapkan banyak 
terima kasih kepada Ponpes 
Annidzom yang sudah ban-
yak memberikan kontribusi 
yang positif terhadap pem-
bangunan di Sukabumi, 
khususnya dalam pemban-
gunan karakter. “Alahdumu-
lillah sangat memuaskan, 
karena kita bisa bersiltau-
rahmi dengan para alim 
ulama dan para santri. Saya 
berharap dengan ilmu yang 
diijazahkan oleh Abuya ini, 
bisa diimplementasikan 
langsung dalam kehidupan 
kita sehari-hari,” pungkas-
nya. (cr13/d)

Ribuan Warga Sesaki         
Ponpes Annidzom 

 Asep merupakan pemuda 
yang diketahui mengalami 
gangguan jiwa. Pada 2016 
lalu, sedikitnya empat kali ia 
membakar rumah keluarg-
anya sendiri. Informasi yang 
dihimpun Radar Sukabumi, 
terganggunya kejiwaan Asep 
semenjak ia sudah tidak lagi 
bekerja sejak enam tahun 
silam. Menurut tetangganya, 
Asep tidak hanya kali ini saja 
melakukan pembakaran 
rumah, sebelumnya ia per-
nah melakukan hal yang 
sama dengan membakar 
rumah dan kendaraan milik 
keluarga.

 Saksi kejadian, Suprianto 
(32) warga setempat men-
getahui peristiwa itu setelah 

tetangganya yang lain ber-
teriak dan berhamburan ke 
luar rumah. Saat itu, ia meli-
hat kepulan asap disertai api 
yang sudah mulai membesar 
dari rumah permanen yang 
diisi empat kepala keluarga 
itu. 

“Saya ke luar rumah, api 
sudah mulai membesar. 
Saya dan juga warga lainnya 
langsung berusaha memad-
amkan amukan api. Namun 
karena banyak bahan yang 
mudah terbakar, sehingga 
api sulit dipadamkan dan 
akhirnya melahap 95 persen 
rumah dan isinya,” akunya 
kepada Radar Sukabumi. 

  Sementara itu, Kepala 
Desa Sekarwangi, Anwar 
Saepudin menambahkan, 
karena pelaku mengalami 

gangguan jiwa, maka pi-
haknya akan segera melaku-
kan musyawarah dengan pi-
hak keluarga Asep supaya ia 
mendapatkan penanganan 
medis. Sementara terkait 
dengan rumah yang dibakar, 
pihaknya akan melaporkan 
kepada Pemkab Sukabumi 
supaya mendapatkan bantu-
an. “Ini yang sekian kalinya, 
kami akan kembali melaku-
kan musyawarah. Sementa-
ra rumah yang dibakar oleh 
Asep sudah kami laporkan,” 
singkatnya.

 Di tempat yang sama, Ka-
nit Reskrim Polsek Cibadak, 
Iptu Madun menyatakan, 
dikhawatirkan melukai 
orang lain dan melakukan 
aksi yang sama, Asep ter-
paksa kini diamankan untuk 

sementara di Mapolsek Ci-
badak. “Kami amankan se-
mentara, karena dikhawat-
irkan melukai orang lain,” 
singkatnya.

 Pada tahun sebelumnya, 
di balik jeruji besi Mapol-
sek Cibadak, Asep men-
gaku bahwa ia tidak mem-
bakar rumah, melainkan 
membakar sampah. Tanpa 
penyesalan sedikit pun, 
ia pun meminta kepada 
isterinya, Eni (25) supaya 
segera mengeluarkannya 
dari ruang tahanan. 

“Ngaco. Saya cuma bakar 
sampah, bukan rumah. 
Saya ini masih waras,” ucap 
pria yang sudah dikaru-
niai satu anak seraya meng-
gerutu kepada isterinya 
waktu itu. (Cr15/d)

Pemuda Cibadak Kembali Bakar Rumah

Radar Sukabumi, kemarin.
 Hal tersebut disampai-

kan Adjo setelah meng-
hadiri penandatanganan 
MoU Mendagri, Kapolri dan 
Jaksa Agung dalam rangka 
Pencegahan dan Peninda-
kan Tindak Pidana Korupsi, 
di Birawa Assembly Hall 
Hotel Bidakara Jakarta, Ka-
mis (30/11) lalu. “APIP dan 
APH akan diperkuat dan 
ditingkatkan kapasitasnya. 
Oleh karena itu, mari kita 
sukseskan upaya Pencega-
han dan Pemberantasan 
Korupsi. Jadi bila ada yang 
menemukan fakta pelang-
garan, maka lebih baik lang-
sung dilaporkan ke APIP dan 
APH,” terangngnya.

 Adjo berharap masyarakat 
untuk turut mendukung 
dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan korupsi 
khususnya di Kabupaten 
Sukabumi. “Masyarakat ha-
rus ikut mendukung hal ini. 
Tentunya, ini demi Sukabu-
mi lebih baik,” pungkasnya.

 Sementara itu, Ketua Divisi 

Lembaga Kajian Kebijakan 
dan Transparansi Anggaran 
Sukabumi, Bakti Danurhadi 
menyatakan, banyaknya ele-
men yang menyampaikan 
persoalan di media sosial, 
karena merasa ruang trans-
formasi dan tempat pengad-
uan di pemerintah daerah 
masih belum terbuka. Seha-

rusnya, Pemda membentuk 
satuan khusus tempat pen-
gaduan masyarakat. 

“Ini karena adanya mis-
komunikasi. Bila ada ruang 
khusus untuk penyampaian 
aduan, kami rasa masyara-
kat khususnya aktivis akan 
menggunakan sistem itu,” 
singkatnya. (Cr15/d)

yang  ditandatangani calon 
pekerja di atas materai den-
gan ditetapkan oleh Direktur 
Eksekutif Kadin Kabupaten 
Sukabumi, Ivan Karen An-
drian serta Kadisnakertrans 
Kabupaten Sukabumi, Ade 
Mulyadi sebagai pihak yang 
mengetahui. Surat tersebut 
dikeluarkan pada 17 Oktober 
2017.

 Selain itu, tersebar pula 
kuitansi pembayaran dari 
calon pekerja. Dilihat dari 
kuitansi yang tersebar di 
media sosial itu, jumlah 
dana yang dikeluarkan calon 
pekerja itu sebesar Rp3,5 
juta untuk pembayaran ad-
ministrasi dan diterima oleh 
petugas yang berinisial W. 

 Karena lembaga dan 
pimpinannya disebut-se-
but dalam persoalan ini, 
Sekretaris Disnakertrans 
Kabupaten Sukabumi, Ali 
Iskandar membantahnya 
dengan tegas. Menurutnya, 
Disnakertrans tidak pernah 
terlibat dalam aktivitas rek-
rutmen pekerja tersebut. 
“Saya tegaskan, Disnaker-
trans Kabupaten Sukabumi 

tidak terlibat dengan ak-
tivitas rekrutmen pekerja 
yang dilakukan oleh oknum 
Kadin. Memang Disnaker-
trans memiliki program yang 
bekerjasama dengan Kadin 
dalam  menyediakan rumah 
buruh layak huni, murah, 
mudah dan berkah. Tetapi, 
dalam hal ini Disnakertrans 
tidak serta merta melakukan 
perekrutmen tenaga kerja. 
Apalagi sampai meminta 
uang. Jelas itu tidak benar,” 
jelas Ali saat dihubungi 
Radar Sukabumi melalui 
telepon selulernya, Jum’at 
(1/12).

 K a r e n a  l e m b a g a n y a 
disebut-sebut dalam prak-
tik dugaan Pungli ini, Ali 
pun mengaku akan segera 
melakukan identifikasi dan 
memanggil para pencaker 
yang diduga telah menjadi 
korban penipuan terse-
but untuk mendapatkan 
keterangan lebih dalam 
lagi. “Kami akan panggil 
mereka dan mendengarkan 
keterangannya. Kemarin 
kami baru mendapatkan 
pengaduan dari pancaker 
itu, baru lima warga yang 
sudah datang. Meereka 

datang membawa doku-
men yang di  dalamnya 
tercantum nama, simbol, 
foto dan dokumen lainnya,” 
imbuhnya.

 Bahkan selain hal itu, Ali 
juga berjanji akan melaku-
kan pendampingan terha-
dap para pencaker tersebut. 
Hal ini supaya hak dan uang 
yang sudah diberikan ter-
hadap oknum Kadin itu 
bisa dikembalikan. “Yang 
pasti kami akan usut kasus 
ini sampai tuntas. Jangan 
sampai Disnakertrans ter-
coreng namanya gara-gara 
permasalahan ini. Pada 
Rabu mendatang, kami 
akan mengundang kembali 
pihak-pihak yang menerima 
dan mengatasnakana dinas 
dan Kadin untuk menyele-
saikan permasalahan ini,” 
pungkasnya. 

 Sampai berita ini ditulis, 
Direktur Eksekutif Kadin 
Kabupaten Sukabumi, Ivan 
Karen Andrian belum bisa 
memberikan keterangan 
meskipun wartawan koran 
ini sudah coba mengkon-
firmasinya baik melalui 
SMS maupun telepon se-
lulernya. (cr13/t)

Adjo: Jangan di Medsos, 
Laporkan ke APIP dan APH

Disnakertrans Murka

FOTO: IST 

MEMPERHATIKAN: Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono saat menyimak 
arahan dalam acara enandatanganan MoU Mendagri, Kapolri dan Jaksa 
Agung dalam rangka Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi, 
di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/11) lalu.

Sidang Pembakaran 
Ditunda

Pemotong Kelamin Mulai Membaik

CIBADAK - Sidang lan-
j u t a n  d e n g a n  a g e n d a 
e k s e p s i  p e r k a r a  p e m -
bakaran PT Surya Nusa 
Na d i c i p t a  ( S N N )  y a n g 
yang dijadwalkan pada 
Kamis (30/11) di Penga-
dilan Negeri (PN) Palabu-
hanratu akhirnya ditunda. 
Penundaan sidang yang 
melibatkan sepuluh ter-
dakwa tersebut lantaran 
p e n a s e h a t  h u ku m  t e r-

dakwa tidak hadir pada 
sidang yang telah dijad-
walkan. 

 Kepada Radar Sukabumi, 
Penasehat hukum sepuluh 
terdakwa dari Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) 
Bandung, Gugun mengaku 
pihaknya terlambat datang 
pada jadwal persidangan. 
“Ya kami telat, jadwalnya 
pukul 10:00 WIB, sedang-
kan kami tiba di Palabu-

hanratu setelah dzuhur 
dan sidang ditunda hingga 
Senin mendatang,” akunya. 

 Pada Senin mendatang, 
l a n j u t  G u g u n ,  a g e n d a 
sidang masih penyam-
paian keberatan atas per-
s ya rat a n  f o r m i l  d a l a m 
surat dakwaan yang dis-
ampaikan Jaksa Penuntut 
Umum (JPU). “Agendanya 
masih eksepsi, kami bakal 
datang sesuai waktu yang 

ditetapkan,” ujarnya. 
 Penundaan sidang terse-

but dibenarkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum ( JPU ) 
Kejaksaan Negeri Cibadak 
Kabupaten Sukabumi, Aji 
Sukartaji. Menurutnya, pesi-
dangan ditunda lantaran PH 
terdakwa tidak ada saat per-
sidangan dimulai. “Ditunda 
karena penasehat hukum 
tidak hadir di persidangan,” 
singkatnya (cr15/d). 

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN/ RADAR SUKABUMI 

DITUNDA: Sidang lanjutan perkara pembakaran PT Surya Nusa Nadicipta (SNN) terpaksa ditunda lantaran PH tidak hadir.

J A M PA N G T E N G A H  - 
Suryaman (30), pemuda 
warga Cibinong, Desa Bo-
jongtipar, Kecamatan Jam-
pangtengah yang nekad 
memotong alat kelamin-
nya sendiri hingga putus 
kini telah mendapatkan 
perawatan intensif dari tim 
medis Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Sekarwangi 
Cibadak, Jum’at (2/12).

 Pemuda yang diduga 
stres ini, dirawat di RSUD 
S e k a r w a n g i  C i b a d a k 
setelah ia  dir ujuk dar i 
Pusat Kesehatan Masyara-
kat (Puskesmas) Jampang-
tengah.  “Sur yaman ini 
telah memotong batang 
penisnya hingga terputus. 
Karena telah mengeluar-
kan pendarahan hebat, 
maka korban dirujuk ke 
RSUD Sekarwangi pada 
Rabu (30/11)  sore.  Ya, 
karena sarana dan pras-
rana untuk pengobatan 
korban di Puskesmas ti-

dak memadai, untuk itu 
korban dibawa keluarg-
anya ke rumah sakit,” jelas  
Anggota Reskrim Polsek 
Jampang Tengah, Briga-
dir M. Sofyan yang juga 
sebagai Babinkamtibmas 
Desa Padabeunghar ke-
pada Radar Sukabumi.

 Berdasarkan pengakuan 
d a r i  k e l u a r g a  k o r b a n , 

Sur yaman yang memi-
liki istri dan satu orang 
anak ini nekad melakukan 
pemotongan alat vitalnya 
karena ingin mengakhiri 
hidupnya. Ia diduga men-
galami depresi mental dan 
tengah mendalami ilmu 
kebatinan. 

“ Ka t a n y a,  k o r b a n  i n i 
sewaktu remajanya sem-

pat melakuan upaya bunuh 
diri, tetapi berhasil dis-
elematkan. Nah, sekrang 
aksi  nekadnya diulang 
kembali,” bebernya. 

 Sementara itu, Humas 
RSUD Sekarwangi Cibadak 
Ramdansyah mengatakan, 
korban datang ke RSUD 
Sekarwangi Cibadak pada 
Rabu (30/11) sore bersama 
keluarganya. Saat ini, kor-
ban tengah ditangani oleh 
dokter bedah untuk kes-
embuhan akibat terputus-
nya batang penisnya itu. “ 
Saya tidak bisa memastikan 
apakah batang kemaluan 
korban bisa tersambung 
kembali atau tidak. Kita ha-
rus koordinasi dulu dengan 
dokter yang menanganin-
ya. Kondisinya sekarang 
sudah mulai  membaik. 
Hanya saja, korban belum 
bisa beradaptasi. Bahkan, 
kencing saja ia harus meng-
gunakan kateter,” pungkas-
nya. (cr13/d) 

FOTO : IST

DIRAWAT: Suryaman (30) seorang pemuda warga Cibinong, Desa 
Bojongtipar, Kecamatan Jampangtengah, yang nekad memotong alat 
kelaminnya sendiri hingga putus, tengah terbaring lemas di RSUD 
Sekarwangi Cibadak.
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************ XL
************ De

* Graha Pena Radar Sukabumi
* Radio Elmitra Sukabumi

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

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

Pemuda Cibadak Kembali Bakar Rumah

Disnakertrans 
Murka

Namanya Dicatut dalam Dokumen Kontrak Kerja
SUKABUMI - Lima pemu-

da warga Kabupaten Suka-
bumi mendatangi kantor Di-
nas Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi (Disnakertrans) 
Kabupaten Sukabumi pada 
Kamis (30/11) lalu. Mer-
eka mengadukan dugaan 
pungutan liar (Pungli) yang 

diduga dilakukan oknum 
pegawai dinas dan Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) 
Sukabumi pada program 
perekrtutan calon tenaga 
kerja dalam proyek pemban-
gunan perumahan bersub-
sidi khusus buruh. 

 Informasi yang dihimpun 

Radar Sukabumi, beberapa 
hari terakhir ini, publik dihe-
bohkan dengan beredarnya 
surat kontrak kerja staf pelak-
sana program pengembangan 
perumahan subsidi buruh in-
dustri Kabupaten Sukabumi 

FOTO : IST

TERIMA ADUAN: Sekertaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar saat mendengarkan lima pencaker 
yang tengah mengadukan kepadanya karena merasa ditipu oleh oknum pegawai Disnakertrans dan Kadin 
Kabupaten Sukabumi.

Adjo: Jangan di Medsos, 
Laporkan ke APIP dan APH
CIBADAK - Setelah Bu-

pati Sukabumi mengingat-
kan warganya untuk tidak 
‘berkoar-koar’ di media 
sosial ketika menemukan 
dugaan pelanggaran, kali 
ini giliran Wakilnya, Adjo 
 Sardjono yang menyatakan 
hal sama. Bahkan, man-
tan Sekda Kabupaten Suka-

bumi ini meminta supaya 
siapa pun yang menemu-
kan dugaan pelanggaran 
di tubuh pemerintahan, 
pihaknya berharap segera 
melaporkannya kepada 
Aparat Pengawasan In-
ternal Pemerintah (APIP) 
dan Aparat Penegak Hu-
kum (APH) ketimbang ‘ber-

nyanyi’ di media sosial. “Jika 
melihat dan merasakan ada 
fakta penyimpangan dan 
pelanggaran pidana korupsi, 
agar melaporkan kepada 
APIP dan APH. Jangan hanya 
menulis atau berkomentar 
di medsos saja,” ujar Adjo 
Sardjono saat dihubungi 

Ribuan Warga Sesaki 
Ponpes Annidzom 

SUKABUMI - Ribuan warga 
dari dalam dan luar Sukabumi 
memadati Pondok Pesantren 
(Ponpes) Annidzom Panjalu 
di Jalan Raya Selabintana, KM 
3, Desa Warnasari, Kecamatan 

Sukabumi, untuk memperingati 
Maulid Nabi Muhammad saw 
dan mengikuti ijazah massal, 
Jum’at (1/12). 

Korban Pelecehan 
Trauma Berat

SUKALARANG - Pusat Pelayanan Ter-
padu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Kabupaten Sukabumi telah mem-
berikan pendampingan kepada dua bocah 
korban pelecahan seksual yang dilakukan 
seorang remaja berinisial 
PP (20) asal warga Kampung 
Bangsri, RT 5/17, Desa/Ke-
camatan Bangsri, Kabupaten 
Jepara, Rabu (29/11).

 Analisa sementara, kedua 
korban dipastikan men-
galami trauma berat akibat 
perbuatan pelaku. “Kondisi 
korban saat ini mengalami 
trauma berat. Untuk itu, 
kami dari lembaga P2TP2 
melakukan pendampingan 
agar gangguan kejiwaan ko-
rban dapat segera pulih dan 
kembali normal,” jelas Ketua 
Harian P2TP2A Kabupaten 
Sukabumi, Elis Nurbaeti ke-
pada Radar Sukabumi, Rabu 
(29/11).

Menurutnya, korban ha-
rus terus dipantau perkem-
bangan kejiwaannya dan 
penegakan hukum harus 
terus dilakukan. Untuk itu, 
setelah mengetahui peristi-
wa tersebut, petugas P2TP2A 
langsung bergegas mengun-
jungi keluarga korban untuk 
membantu memulihkan 
kondisinya.

 “Korban sangat perlu di-
lakukan pendampingan 
karena dikhawatirkan ada 
gangguan psikologis dan 
keterbelakangan mental. 
Apalagi saat kami ke sana, 
tampak dari sorot kedua 
mata korban seperti ketaku-
tan,” imbuhnya. 

CIBADAK - Asep Supratman (30), 
warga Kampung Bantarmuncang, RT 
01/05, Desa Sekarwangi, Kecamatan 
Cibadak kembali berulah. Pemuda 
yang sudah berkeluarga ini membakar 
rumah keluarganya sendiri sekira pukul 

10.15 WIB, kemarin. Beruntung, ken-
dati  bangunan rumah hangus sampai 95 
persen, namun tidak sampai memakan 
korban jiwa.

MEMADAMKAN: 
Petugas pemadam kebakaran 

sedang melakukan pemadaman 
rumah di Kampung Bantarmuncang, 

RT 01/05, Desa Sekarwangi, 
Kecamatan Cibadak kemarin.

  DISNAKERTRANS..Baca Hal 15

  PEMUDA..Baca Hal 15

  KORBAN..Baca Hal 15

  RIBUAN..Baca Hal 15

  ADJO..Baca Hal 15
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