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Indeks Hari Ini 

Sukabumi Dihantui 
Pohon Tumbang

Kadin Masih Bungkam

“Ihhhh, jadi seremmmmm...”

“Jiga lagu wae diam seribu bahasa, 
ngomong tuhhh hayoh”

Aya-aya wae

 TIKUS...Baca Hal 4

 NEGARA...Baca Hal 4

 HANAFIE...Baca Hal 4

 GRATIS...Baca Hal 4

 SAKTI...Baca Hal 4

 JOKOWI...Baca Hal 4

Menikmati Fasilitas Sauna di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Balikpapan

Gratis, Terbuka, tapi Harus Bawa Bahan Aroma Sendiri
Sauna di TPA Manggar, 

 Balikpapan, memanfaatkan 
gas metana yang diolah dari 

sampah. Lebih mirip jujukan 
wisata ketimbang tempat 

pembuangan akhir karena 
dilengkapi pula dengan taman, 

galeri, arena  outbound, dan 
taman bacaan.

ULIL MU’AWANAH, 
Balikpapan

RUANGAN itu bak oase bagi mereka 
yang bekerja di Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Manggar, Balikpapan. 

BYE-BYE BAU: Para pegawai TPA Manggar, Balikpapan, bersantai di ruang sauna (29/11). Dandang untuk mengolah 
aroma dari rempah-rempah yang menggunakan gas metana.

Tikus di Gedung Putih
MERASA (tidak sengaja) memelihara tikus 

dan kecoak di rumah? Tenang, Anda tidak 
sendirian. Hewan-hewan rumahan itu bah-
kan hadir di bangunan dengan metode main-
tenance supertinggi, yang ditinggali salah 
seorang perempuan paling stylish sedunia. FOTO:ANGGI PRADITHA/KALTIM POST

DOWNLOAD APLIKASI  

DI PLAYSTORE ATAU KLIK 
http://bitly.com/Android_PS

Hanafi e Siap Wujudkan 
Sertifi kat Tanah Gratis

SUKABUMI - Pasca mundur dari 
kursi Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kota Sukabumi, Hanafi e Zain kini 
disibukan dengan banyaknya un-

dangan dari masyarakat. Kondisi 
ini ternyata tak membuatnya gusar. 
Justru, dirinya merasa senang ke-

FOKUS  : Calon 

Walikota Sukabumi 

Periode 2017-2023, 

Hanafie Zain atau HZ 

bersama anggota 

komunitas sepeda 

di acara HUT Formi 

di Lapang Merdeka 

(Lapdek) Kota 

Sukabumi, kemarin 
(3/12).

Sakti Gorok Leher Sendiri
SUKABUMI - Pemuda asal Kidang Kencana RT 

002/027 Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Ka-
bupaten Sukabumi, bersimbah darah. Korban yang 
diketahui bernama Fahresha Eka Sakti alias Caca, 
ditemukan bersimbah darah dengan kondisi leher 
berlumuran darah dan tangan memegang golok.

 Ia ditemukan di Kamar Mandi Rumah Rixi Her-
mansyah (Kakak Sepupu) Kampung Kutamekar 

BUPATI AKAN DIPANGGIL KPK 

SOAL DANA DESA

JAKARTA -Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) telah 
melakukan pendampingan 
dana desa sejak 2015. Sejak itu, 
KPK telah menerima banyak 
laporan dugaan penyimpan-
gan dana desa.

 “Kita concern 2015 sampai 
sekarang pendampingan dana 
desa sudah dilakukan KPK. 
Banyak laporan masyarakat 
kita akan bersepakat akan 
lakukan pembenahan,” kata 
Wakil Ketua KPK Basaria Pan-

jaitan usai bertemu Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 
(Mendes PDTT), Eko Putro 
Sandjojo di gedung KPK, Ja-
karta, Rabu (1/2).

 Dari berbagai laporan yang 
diterima, Basaria menyebut 
titik rawan penyimpangan 
dana desa karena tidak se-
luruh kepala desa mengerti 
dan memahami pengelo-
laan dana. Hal itu menjadi 

Tahun 2015 Rp 20,8 triliun 
Tahun 2016 Rp 46,9 triliun 
Tahun 2017 Rp 60 triliun
Tahun 2018 Rp 120 triliun

2017,dibagikan ke 74.910 
desa se-Indonesia, setiap desa 
mendapatkan Rp 800 juta

Catatan:

Kabupaten Sukabumi terdiri 
atas 47 Kecamatan, 364 
desa dan 4 kelurahan.

Jokowi dan PDI 
Masih Tertinggi

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
Perjuangan diprediksi menjadi juara pemilu 2019. 
Partai yang kini dipimpin Megawati Soekarnoputri 
itu, ditempel Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai 
Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

 “Seandainya pemilu legislatif dilakukan hari ini, 
partai yang paling banyak dipilih adalah PDI Per-
juangan 30,2 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo 
Barometer, Muhammad Qodari dalam paparan 
survei bertajuk “Siapa Penantang Potensial Jokowi 
di 2019” di Jakarta, kemarin (3/12).

Hasil surrvei Indoo Barommeter 
 terhadapp partai politik melalui 
pertanyaaan tertuutup

1. PDIP 30,2%
2. Golkar 12,5%
3. Gerindra 10,8%
4. Demokrat 7,7%
5. PKB 6,0%
6. PKS 5,0%
7. NasDem 3,8%
8. PPP 3,3%

9. PAN 2,0%
10. Hanura 2,0%
11. Perindo 1,5%
12. PSI 0,2%
13. Partai Berkarya 0,1%
14. Partai Garuda 0,1%
15. Tidak tahu 
    atau tidak jawab 14,8%

FOTO:IST

TERGELETAK : Korban bernama Fahresha Eka Sakti alias Caca 
tegeletak usai lehernya diduga digorok sendiri pakai golok.

Negara Harus Menanggung Korban Bencana

 BUPATI...Baca Hal 4

KUCURAN 
DANA 
DESA

SUKABUMI - Dengan semakin mening-
katnya letusan Gunung Agung, Bupati Ka-
rangasem telah menetapkan status tanggap 
darurat. Status tanggap darurat berlangsung 
selama 14 hari yakni mulai 27 November 
hingga 10 Desember 2017.

 Berdasarkan Pusat Pengendali Operasi 
(Pusdalops) Badan Penanggulangan Da-
rauh (BPBD) Provinsi Bali mencatat, jumlah 
pengungsi sudah mencapai 43.358 jiwa yang 
tersebar di 229 titik pengungsian. Rinciannya, 

KUNJUNGAN: 
Anggota DPR 
RI dari Fraksi 
PDI Perjuangan, 
Ribka Tjiptaning 
foto saat 
berkunjung 
ke Daerah 
Pemilihan (Dapil) 
nya.



NASIONAL

Monyet Menyeberang 
dan Penanda Bencana 

ROMBONGAN monyet yang menyeberang di jalur 
Makkah–Madinah sebenarnya adalah hal biasa. Namun, 
akhir-akhir ini fenomena tersebut dijadikan bahan hoax 
yang meresahkan jamaah umrah Indonesia dan Malaysia. 

Video rombongan 
monyet 
menyeberang di 
jalan bebas 
hambatan itu 
diberi narasi 
berlabel hijrah 
sebagai penanda 
bencana.

Rekayasa narasi 
itu dilakukan pada 
video yang 
di-posting oleh 
pemilik akun Aman 
Shah II. Ada empat 
video sekaligus 
yang di-posting dan 
seolah-olah dibuat 
saling terkait. 
Pertama, video 
gerombolan monyet 
berlari 

menyeberang jalan aspal. Jalan itu disebut menghubungkan 
Makkah dengan Madinah. 

Video kedua berisi gambar hujan disertai angin kencang. 
Sedangkan gambar ketiga berisi gambar hujan deras 
disertai banjir hebat. Gambar keempat berisi ceramah 
seorang pria yang materinya tentang akhir zaman.

Keterangan gambar yang dibuat Aman itulah yang bikin 
geger. ’’Ribuan monyet dari Jeddah berhijrah ke Madinah. 
Dipercayai akan berlaku (terjadi) bencana dan gempa bumi. 
Allah mengguncangkan kota Jeddah yang banyak kejadian 
haram berlaku. Di Jeddah yang dibanjiri. Ribuan tentara US 
di Jeddah ..konon akan mengawal Timur Tengah dari 
ancaman Suriah dan Iran,’’ tulis Aman dalam posting-annya.

Sebenarnya monyet di jalur yang menghubungkan kota 
perhajian itu bukan hal baru. Bahkan, rombongan monyet 
tersebut kadang-kadang berhenti di tengah jalan. Peziarah 
yang sudah terbiasa malah dengan senang hati memberi 
makan hewan-hewan itu. 

Posting-an tersebut saat ini membuat heboh netizen di 
Malaysia dan sejumlah kota di Indonesia. Bahkan, sudah 
ada kekhawatiran dari jamaah umrah di Malaysia dan be-
rencana membatalkan perjalanan mereka. (eko/gun/c4/fat)

Awas Tertipu 
Transjakarta Gratis 
REUNI peserta aksi 212 yang rencananya dise-

lenggarakan pada 2 Desember 2017 diwarnai aneka 
rupa hoax. Salah satunya tentang informasi penye-
diaan bus Transjakarta gratis untuk peserta yang 
akan datang ke Lapangan Monas.

Penyebar hoax soal bus Transjakarta gratis itu ada-
lah akun Facebook Sholah Ayubi. Rabu, 29 November, 
akun itu mem-posting sebuah status yang meng-
informasikan adanya bus Transjakarta gratis. Kata-
nya, ada 15 daftar nama terminal yang menyediakan 
bus Transjakarta gratis untuk ke Monas, lengkap 
dengan nomor telepon. 

Terminal itu adalah Pulo Gadung (Hudori Kabul 
0812 1918 6240), Terminal Pulo Gebang (Nuri 
081281798090), Terminal Senen (Firman Boi 
087882282213), Terminal Kp Rambutan (Rietha 
081296795518), Terminal Lebak Bulus (Fajar 
085277275341), Terminal Ragunan (Fitri 08138695250), 
Terminal Kalideres (Romlih 0812 1918 6240), Terminal 
Grogol (Arbi 081314816545), Terminal Tj priok 
(Andi 0812 1918 6240), Rusun Marunda (Ijah 0815 
8516 8522), Pluit (Hendrik 0812 1864 0810), Pasar 
Cidodol (Rayfaldi 0838 0434 4910), Latumenten 
(Najat 0822 2044 8326), Rusun Tambora (Najat 0822 
2044 8326), dan Rawa Bebek (Hafidz 087780048959).

Menurut informasi hoax itu, bus Transjakarta gratis 
tersebut sumbangan dari pasangan gubernur dan 
wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-
Sandiaga Uno. ”Ini sumbangan dari Anies-Sandi 
un tuk peserta yang pulang dari acara Reuni Akbar 
212. Viralkan !!!!” tulis akun Sholah Ayubi.

Kemarin Jawa Pos mengonfirmasi kabar tersebut  
ke Direktur Transjakarta Budi Kaliwono. Budi me-
negaskan, kabar itu hoax. Tidak ada bus Transjakarta 
gratis untuk mengangkut peserta reuni aksi 212 
seperti yang beredar di media sosial. ”Tidak benar. 
Pada hari itu (2 Desember 2017) Transjakarta tetap 
akan beroperasi normal seperti biasa,” tegasnya.

Berdasar penelusuran Jawa Pos, penyebar hoax itu 
bukan hanya akun Sholah Ayubi. Ada beberapa akun 
yang sama ikut menyebarkan. Di antaranya, Kirana 
Key (menyebarkan pada 27 November), Roze Ing 

Room (28 November), Saeful Rohim (29 November), 
dan akun Berita Teman Pintar (27 No vember). Bahkan, 
posting-an akun Berita Teman Pintar telah dibagikan 
23 kali. Informasi hoax itu juga menyebar lewat grup-
grup WhatsApp.

Akun Twitter Ratna Sarumpaet (@RatnaSpaet) 
pada 29 November 2017 juga mengonfirmasi hoax 
tersebut sembari membagikan sebuah screenshot. 
Isinya mengajak semua pihak mewaspadai berita-
berita hoax yang sengaja atau tidak telah disebar 
oknum tertentu dan dapat merusak atau menjatuh-
kan kredibilitas Anies-Sandi.

Dalam screenshot itu, humas Anies-Sandi menga-
takan bahwa pesan berantai yang menyebutkan 
daftar layanan bus Transjakarta gratis tidak benar. 
”Info bahwa acara tersebut disponsori oleh Guber-
nur dan Wagub Jakarta. Maka dengan ini di beri-
ta hukan bahwa pesan berantai tersebut adalah 
tidak benar.” Demikian isi tulisan dalam screenshot 
klarifikasi itu. (gun/eko/c10/fat)

Pengelola Transjakarta memastikan tidak 
ada program bus gratis untuk mengangkut 

peserta reuni aksi 212. Pada 2 Desember, bus 
Transjakarta beroperasi seperti biasa.

FAKTA
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yang meresahkan jamaah umrah Indones

s
b

i
v
d
p
S
v
y
se
sa
P
ge
be

HOAX ATAU BUKANSENIN, 4 DESEMBER 20172
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Panglima Harus di Luar AD
Bila Ingin TNI 

Solid
JAKARTA  -  Menjelang 

Panglima TNI Jenderal Ga-
tot Nurmantyo memasuki 
masa pensiun pada 2018, 
sejumlah pihak meminta 
pimpinan pucuk tentara di 
masa mendatang berasal 
dari matra yang berbeda. Di 
samping itu, Gatot didesak 
untuk mengundurkan diri 
lebih awal sebagai militer 
aktif, karena belakangan ini 
sikapnya cenderung politis.

Laksda TNI (Purn) Sole-
man B. Ponto menuturkan, 
UU Nomor 34/2004 tentang 
TNI pada pasal 13 ayat 4 
menjelaskan, bahwa jabatan 
panglima TNI dapat dijabat 
secara bergantian oleh per-
wira tinggi aktif dari tiap-tiap 
angkatan, yang sedang, atau 
pernah menjabat sebagai 
kepala staf angkatan.

Dengan demikian, keti-

ga kepala staf yang sedang 
menjabat saat ini memiliki 
peluang yang sama untuk 
menjadi pengganti Gatot 
Nurmantio untuk jabatan 
Panglima TNI.

Soleman B. Ponto mene-
gaskan, tidak benar bahwa 
jabatan panglima TNI hanya 
dapat diisi oleh perwira ting-
gi TNI yang pernah menjadi 
Kepala staf angkatan darat 
(KSAD).

"Sejak diberlakukan UU 
TNI, maka tugas ketiga ang-
katan menjadi sangat jelas. 
Tidak ada salah satu angkat-
an yang dominan," tegasnya 
Soleman dalam keterangan 
tertulisnya yang diterima Ja-
waPos.com, kemarin (3/12).

Jika merujuk pada dua pe-
riode sebelumnya, panglima 
TNI dijabat dari KSAD. Se-
belum Gatot, posisi jabatan 
tertinggi di kancah militer 
itu diisi Jenderal TNI Moel-
doko yang notabene berasal 
dari TNI AD.

Dari pola giliran yang su-
dah terbentuk, sambung 
Soleman, terlihat bahwa 
KSAD mendapat giliran ke-
sempatan yang lebih besar 
daripada KSAU dan KSAL.

Bila mengikuti pola yang 
telah terbentuk, maka pe-
nempatan jenderal Gatot 
sebagai Panglima TNI me-
nurutnya sudah merusak 
pola yang telah terbentuk. 
Semestinya ketika masa 
Jenderal Moeldoko pensiun 
dari Panglima TNI, maka 
penggantinya harus dari 
matra TNI AU.

"Tapi kenyatannya diisi 
dari TNI AD. Apabila kemu-
dian Jenderal Gatot diganti 
lagi oleh Kasad, maka pola 
yang terbentuk menjadi 
semakin rusak, dan hal ini 
akan sangat berpengaruh 
terhadap soliditas TNI," 
kritiknya.

Ke depan, sambung purna-
wirawan TNI AL itu, jenderal 
yang berpeluang menggan-

tikan Gatot yakni KSAU dan 
KSAL. "Bila presiden ingin 
memperbaiki pola giliran 
yang sudah terbentuk, maka 
pilihan akan jatuh kepada 

KSAU. Akan tetapi bila pre-
siden ingin mensukseskan 
Indonesia sebagai poros 
maritim dunia, maka pilihan 
akan jatuh kepada KSAL," 

tuturnya.Kendati demikian, 
kata Solemam, siapa pun 
nantinya yang akan terpilih 
semua pihak harus meng-
hormatinya. "Karena meng-

angkat Panglima TNI adalah 
prerogatif presiden," pung-
kas mantan Kepala Badan 
Intelijen Srategis TNI pada 
2011-2013 itu.(dna/JPC)

Kemeriahan Kaulinan Barudak di Yanba 
YAYASAN  Baitussalam (Yanba) menyeleng-

garakan In Action Creative and Market Day 
pada 30 November 2017. 

Kegiatan ini diselenggarakan dengan kauli-
nan barudak zaman baheula seperti sondah, 
yeye, baclen, congklak, oray-orayan dan ba-

kiak.
Ketua Yanba Ust Iim Abdulkarim berharap, 

kegiatan seperti ini dapat dipertahankan ja-

ngan sampai punah di tengah permainan anak 
zaman "now" seperti game on line, tablet dan 
lain sebagainya.(*/dit)

Ketua Yayasan Baitussalam, Ust Iim Abdul Karim bersama siswa. Ust Maman Abdurrahman bersama siswa. Suasana Creative Market Day di Baitussalam.

Salah satu permainan kaulinan barudak di Baitussalam. Salah satu permainan kaulinan barudak Baitussalam. Salah satu stand Market Day siswa Baitussalam.

FT:DONI KURNIAWAN/BANTEN RAYA

TEGAS: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat diwawancarai awak media.



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
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Antivaksin: Belajar dari Ketidaktahuan
KEMENTERIAN Keseha-

tan merilis data kejadian 
luar biasa (KLB) difteri 
sepanjang 2017. Dari data 
tersebut, Jawa Timur men-
empati urutan pertama an-
gka KLB dengan 271 kasus 
dan 11 kematian dengan 
infeksi difteri. Disusul Jawa 
Barat 95 kasus dan 10 kema-
tian. Urutan ketiga adalah 
Banten dengan 81 kasus 
dan 3 kematian. Difteri 
yang disebabkan bakteri 
Corynebacterium diphthe-
riae umumnya menyerang 
selaput lendir pada hidung 
dan tenggorokan. Penyakit 
ini menular serta mengan-
cam jiwa jika tidak segera di-
tangani. Pencegahan difteri 
dapat melalui pemberian 
vaksin (biasanya dikombi-
nasikan dengan tetanus).

KLB difteri sepatutnya 
menjadi perhatian khusus 
untuk segera ditangani agar 
tidak banyak lagi korban. 
Salah satu penyebab KLB 
difteri diindikasikan karena 
keengganan masyarakat 
mengikuti vaksinasi. Penola-
kan memvaksin disebabkan 
adanya informasi keliru dan 
hoax yang tidak dapat dipe-
tanggungjawabkan.

Vaksin memiliki man-
faat besar, baik dari sudut 
perkembangan ilmu kedok-
teran maupun aplikasinya. 
Vaksin terbukti mencegah 
dan menurunkan terjadinya 
berbagai penyakit infeksi, 
mulai eradikasi smallpox, 
polio, hingga penurunan sig-
nifi kan pada angka kejadian 
difteri, tetanus, dan batuk 
rejan (pertusis). Penyakit 
infeksi tersebut selama ini 
menjadi major killers den-
gan angka kematian tinggi 
di awal abad ke-20. Program 
vaksinasi, khususnya kepada 
anak, acap kali menjadi isu 
sensitif. Masih banyak orang 
tua yang enggan mengi-
munisasi anaknya dan juga 
mempertanyakan untung 
rugi pemberian vaksin. Ter-
lebih, sebelumnya publik 
sempat digegerkan dengan 
skandal peredaran vaksin 
palsu.

Gerakan antivaksin sebe-
narnya tidak hanya terjadi di 
Indonesia. Tetapi, ada sejak 

awal mula pemberian vaksin 
pada awal abad ke-19. Banyak 
alasan yang melatari gera-
kan ini. Umumnya berkaitan 
dengan faktor agama. Saat 
itu, pemuka agama menolak 
pemberian vaksin karena 
dianggap menentang takdir 
Tuhan. Vaksinasi memang 
bertujuan pada individu sehat 
dan preventif (pencegahan), 
bukan kuratif (mengobati). 
Konsep sakit dan sehat adalah 
takdir yang harus diterima, 
menguatkan para pemuka 
agama untuk menolak pem-
berian vaksin dan diikuti 
sebagian penganutnya.

Seiring kemajuan riset ke-
dokteran, gerakan antivak-
sin punya alasan lain yang 
lebih ilmiah. Berdasar hasil 
penelitian seorang dokter 
dan ilmuwan Inggris, An-
drew Wakefi eld, yang sem-
pat dipublikasikan dalam ju-
rnal kedokteran terkemuka 
dunia, The Lancet, pada 
1998 terdapat korelasi kuat 
antara pemberian vaksin 
(terutama MMR-mumps 
measles rubella) dan pe-
nyebab terjadinya autisme. 
Penelitian ini ternyata tidak 
memiliki dasar ilmiah yang 
kuat. Hasil penelitian Wake-
fi eld pun kemudian diuji ul-
ang oleh puluhan ilmuwan. 
Setelah dua tahun meng-
investigasi dan didukung 
penelitian lain,  Lancet 
akhirnya menarik artikel 
Wakefield karena ternyata 
tidak ditemukan indikasi 
yang kuat bahwa vaksin me-
nyebabkan autisme.

Bahkan, penelitian ten-
tang vaksin dan autisme 
Wakefield menurut Fla-
herty (2011) dianggap se-
bagai ’’the most damaging 
medical hoax of the last 100 
years’’ karena berdampak 
menciptakan mitos baru 
bahwa vaksin sangat ber-
bahaya dan menyebabkan 
autisme. Setelah kegagalan 
teori Wakefi eld, pegiat anti-
vaksin menggunakan teori 
efek samping timerosal. 
Timerosal adalah salah satu 
unsur mengandung merkuri 
dalam vaksin yang dianggap 
berbahaya bagi penderita 
autisme. Timerosal diguna-
kan dalam jumlah sangat 

kecil, yang bertujuan untuk 
mencegah pertumbuhan 
bakteri patogen dan jamur 
yang berbahaya pada proses 
pembuatan dan penyim-
panan vaksin.

Setelah melewati berbagai 
penelitian tentang kore-
lasi kandungan timerosal 
dan individu dengan au-
tisme, ternyata timerosal 
tidak terbukti memperparah 
autisme. Penelitian pun 
berlanjut sampai akhirnya 
timerosal hampir tidak di-
pakai lagi sebagai unsur 
vaksin, khususnya yang di-
berikan pada anak di bawah 
6 tahun. Bisa disimpulkan 
bahwa tidak ada korelasi 
antara kandungan timerosal 
dalam vaksin dengan derajat 
berat ringannya autisme 
dan gangguan neurologis 
lainnya.

Selain itu, munculnya isu 
bahwa kandungan vaksin 
yang tidak halal, vaksin se-
bagai bagian konspirasi as-
ing dan kepentingan bisnis 

perusahaan besar farmasi, 
vaksin penyebab kanker, 
efek vaksin yang meng-
hambat pertumbuhan dan 
perkembangan otak anak, 
juga menambah deretan 
alasan bagi penggiat anti-
vaksin. Situs-situs web inter-
nasional yang menyajikan 
informasi berkaitan dengan 
gerakan antivaksin, seperti 
Th inkTwice, Vactruth, Safe 
Minds, dan VacLib, juga 
banyak dijadikan rujukan 
para penggiat antivaksin. 
Konten situs-situs tersebut 
terlihat sangat ilmiah ka-
rena didukung berbagai ref-
erensi dan testimoni. Yang 
menarik, gerakan antivaksin 
tidak dibatasi oleh strata 
pendidikan dan strata sosial, 
dari awam hingga selebriti, 
serta tokoh politik. Bahkan, 
ada juga dokter yang men-
jadi penggiat gerakan anti-
vaksin walaupun jumlahnya 
sedikit.

Padahal, hingga kini be-
lum ada penelitian yang 
membuktikan bahwa vak-
sin berbahaya bagi tubuh 
manusia. Adanya kejadi-
an ikutan pascaimunisasi 
(KIPI) pada umumnya tim-
bul demam atau bengkak di 
sekitar lokasi penyuntikan 
hanya bersifat sementara. 

Yang banyak terjadi adalah 
reaksi terhadap obat dan 
vaksin dapat merupakan 
reaksi simpang (adverse 
events), atau kejadian lain 
yang bukan terjadi akibat 
efek langsung vaksin.

Tujuan umum vaksinasi 
adalah menciptakan herd 
immunity, yakni banyaknya 
angka cakupan individu 
ter vaksinasi  yang akan 
melindungi individu yang 
tidak mendapatkan vak-
sinasi. Apabila mengacu 
pada angka herd immunity 
untuk campak, yakni 92–
94%, artinya apabila angka 
persentase individu yang 
divaksin tersebut telah ter-
penuhi, individu yang tidak 
mendapat vaksin campak 
akan terlindungi dari pen-
yakit campak.

Kita seharusnya belajar 
dengan KLB difteri di Jatim 
yang muncul sejak 2012, di 
mana wabah difteri banyak 
terjangkit pada individu 
yang tidak pernah menda-
patkan imunisasi DPT atau 
pemilik riwayat imunisasi 
dasar yang tidak lengkap. 
Adanya informasi salah ten-
tang vaksin berpengaruh 
pada angka pencapaian 
keberhasilan program imu-
nisasi nasional. (*)

Kenapa Pemerintah Terus 
Izinkan Mini Market Berdiri

A S S A L A M UA L A I KU M 
mimbar publik Radar Suka-
bumi, sebetulnya bangsa ini 
mengenal tidak leluhurnya, 
kok rasa-rasanya konsep yang 
diterapkan sekarang jauh 
merepotkan warganya, con-
tohnya daerah yang tadinya 
menjadi lumbung pangan 
menjadi hilang digantikan 
oleh gedung dan akhirnya kita 
datangkan kebutuhan dari 
negara orang padahal negara 
kita subur, belum lagi konsep 
pemerintah yang membiar-

kan swalayan atau Mart ber-
jajar disepanjang jalan Raya 
mematikan warung-warung 
kecil, dimana sih membela 
rakyat kecilnya. Coba atuh 
perhatikan atau kembangkan 
juga warung kecil seperti mini 
market lainnya. Ia sih yang 
kerja orang lokal tapi sadar 
tidak keuntungannya untuk 
siapa. Akh pemerintah tidak 
mengerti saya mah, terima 
kasih Radar Sukabumi sudah 
menaikan pesan ini,

085861080760

Kapan Calo KTP-e Hilang
ASSALAMUALAIKUM, 

saya salah satu korban 
calon KTP-e yang sampai 
hari ini juga KTPnya belum 
saya dapatkan alias belum 
jadi. Padahal saya mem-
bikin KTP-e Lewat Calo di 
sekitaran katornya. 

Jujur saja saya mengurus 
KTP-e membayar uang bu-

kan tidak sedikit, ya tadinya 
ingin cepat jadi tapi kok 
sampai saat ini tidak ada 
kabar. 

Saya juga ingin bertanya 
kenapa sih calo KTP-e se-
lalu ada, saya rasa jawa-
bannya karena pelanyanan 
pembuatan KTP-e san-
gat rumit dan ribet hingga 

masyarakat enggan untuk 
dipersulit, motto dan surat 
edaran saja gratis faktanya 
dilapangan masih saja ter-
jadi, terima kasih. Mohon 
maaf jika ada orang yang 
tersinggung. Jayalah Radar 
Sukabumi

088154063xx



Setelah seharian bertempur den-
gan sampah, menjelang pulang 
kerja, ke sanalah mereka me-
larikan diri.  Menyegarkan badan, 
menghilangkan bau, sehingga 
sesampai di rumah bakal mem-
buat istri, dalam istilah Kepala 
UPTD (Unit Pelaksana Teknis 
Dinas) TPA Manggar Tonny Har-
tono, ”kian nempel”. ”Karena 
dulu dia (sang istri, Red) kerap 
tutup hidung dan menyuruh saya 
mandi bila sampai rumah karena 
bau, hehehe,” ujarnya kepada Kal-
tim Post (Jawa Pos Group).

 Ruangan yang dimaksud adalah 
sauna. Sauna dan sampah. Terli-
hat paradoksal memang. Tapi, di 
TPA Manggar yang menampung 
sampah dari kota yang jum-
lah penduduknya mencapai 22 
persen dari keseluruhan popu-
lasi di Kaltim itu, keduanya bisa 
berpadu padan.  Sudah sejak Juli 
tahun lalu fasilitas yang tampak 
kontras dengan tempatnya be-

rada itu dibuka. Siapa saja boleh 
mengaksesnya, bukan hanya mer-
eka yang bekerja di TPA Manggar. 
Meski sejauh ini mayoritas yang 
memanfaatkannya tiap hari me-
mang para pekerja setempat.

 Tidak ada pungutan biaya. 
Tapi, pengunjung maupun warga 
yang ingin menggunakan ruang 
sauna harus membawa sendiri 
rempah-rempah untuk bahan 
aroma. Pegawai TPA Manggar 
biasanya menggunakan kunyit, 
kencur, jahe, atau pandan seb-
agai bahan aroma. Kadang ada 
pula yang menggunakan mawar. 
Semua tanaman itu ditanam di 
kompleks TPA.

 Rempah-rempah tersebut bakal 
direbus dalam dandang dengan 
menggunakan gas metana hasil 
pengolahan sampah TPA. Kaltim 
Post yang ikut menjajal bersauna 
di sana sama sekali tak mera-
sakan bau dari gas itu. ”Dengan 
inovasi terus-menerus, termasuk 
keberadaan ruang sauna, akan 
dijadikan percontohan untuk TPA 

lain bahwa gas metana tersebut 
juga bisa digunakan untuk sauna,” 
sebutnya.

 Tonny mengklaim, sauna me-
manfaatkan gas metana hasil 
olahan sampah di TPA Manggar 
merupakan satu-satunya di In-
donesia. Survei sejenak melalui 
Google tadi malam (1/12) me-
mang membenarkan klaim itu.

 Ruang sauna tersebut beru-
kuran 4 x 4 meter. Tinggi antara 
lantai ke plafon mencapai 3 meter. 
Sebelum ditutup plafon, dulunya 
digunakan plastik untuk mem-
bungkus area sehingga uap tidak 
keluar. Bangunan itu bisa dite-
mukan di belakang galeri produk 
kerajinan. Dikelilingi taman yang 
menambah suasana segar setelah 
melakukan sauna. ”Kapasitas 
ruangan bisa mencapai 20 orang, 
tapi normalnya digunakan 10–12 
orang. Biar tidak berimpitan saat 
duduk,” tutur Tonny.

 Awalnya sauna tersebut dipe-
runtukkan buat pegawai sebagai 
ruang sterilisasi. Terutama mer-

eka yang bekerja di area kompos. 
Namun, banyak staf kantor yang 
kemudian memanfaatkannya. 
Termasuk Tonny. Hampir saban 
hari. ”Saya jadi percaya diri ketika 
pulang dan bertemu istri setelah 
bersauna, hehehe,” katanya.

 Keberadaan sauna itu kian 
menguatkan kesan bahwa TPA 
Manggar lebih mirip jujukan 
wisata. Betapa tidak, selain sauna, 
di tempat yang terletak di sisi 
timur Balikpapan tersebut, juga 
bisa ditemukan taman hijau, 
gazebo, galeri, area pembibitan, 
hingga arena outbound.

 Arena outbound itu dilengkapi 
ayunan, jungkat-jungkit, jem-
batan gantung, flying fox, dan 
ATV (all-terrain vehicle). Terdapat 
pula bus wisata yang dimodi-
fikasi berbahan dasar sampah. 
Juga motor cross. Pengelola juga 
menyiapkan area taman bacaan 
lengkap dengan ratusan koleksi 
buku bertema lingkungan hidup.

 Pengunjung juga bisa melihat 
langsung proses pengolahan sam-

pah. Mulai pemilahan sampah 
organik dan anorganik; pelaksa-
naan program 3R (reduce, reuse, 
recycle); proses pengolahan sam-
pah menjadi gas metana; sampai 
penggunaan sampah sebagai 
tenaga pembangkit listrik.

”Setiap tahun ataupun bulannya 
pasti ada pengunjung, baik dari 
dalam maupun luar daerah. Mer-
eka bisa masuk tanpa membayar 
tiket,” kata Tonny.

 TPA Manggar dibangun pada 
1997 dan rampung pada 1998. 
Dana pembangunannya berasal 
dari dana program pembangunan 
perkotaan wilayah Kalimantan. 
Fasilitas milik Pemerintah Kota 
Balikpapan itu berdiri di atas 
lahan seluas 27,1 hektare. TPA 
Manggar resmi beroperasi pada 
13 Januari 2002 dan hingga kini 
terus bersolek.

 Mengutip Balikpapan Pos (Jawa 
Pos Group), baru berada di pintu 
masuk saja, tanaman rimbun 
yang berjejer langsung menyam-
but. Melewati pos penjagaan, 

dekat jembatan timbang armada 
sampah DKPP, juga tampak asri 
dengan adanya taman. Bergeser 
mendekati zona sampah, terdapat 
ruang terbuka hijau yang diman-
faatkan untuk kantin.

 Di sana segala makanan di-
masak atau dihangatkan dengan 
menggunakan api dari bahan 
bakar gas metana. Gas tersebut 
didistribusikan melalui pipa den-
gan ukuran 1 inci. Bukan hanya 
untuk kebutuhan TPA, tapi juga 
untuk warga yang berdomisili di 
sekitarnya.

 Tonny memastikan bahwa 
inovasi tak akan berhenti di sini. 
”Kita berharap mindset masyara-
kat bisa berubah. TPA kini bukan 
sekadar tempat pembuangan 
sampah, tapi juga tempat rekreasi 
yang menyenangkan,” tuturnya.

 Salah satunya dengan menjajal 
sauna yang tersedia. Menye-
hatkan dan bisa bikin istri kian 
nempel. Gratis lagi. Tinggal bawa 
rempah-rempah saja...(*/riz/
K15/JPG/c9/ttg)
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Gratis, Terbuka, tapi Harus Bawa Bahan Aroma Sendiri
sambungan dari Hal  1

Yakni, Gedung Putih.
Ya, gedung tersebut menjadi 

rumah beberapa keluarga tikus. 
Menurut mantan Kepala GSA In-
spektur Jenderal Brian Miller, pe-
nyebabnya adalah usia bangunan 
Gedung Putih yang sudah sangat 
tua. Rumah yang halamannya 
selalu bikin iri perdana menteri 
Inggris itu dibangun pada 1792 
dan dihuni sejak 1800. Lebih dari 
200 tahun silam!

”Siapa pun tahu, rumah lama 
butuh banyak perawatan den-
gan biaya nggak sedikit,” un-
gkap Miller sebagaimana di-
kutip Huffington Post. Tahun 
ini saja, ada empat laporan 
serangan serangga di Gedung 
Putih. Mulai kecoak hingga 
semut. Mantan Kepala Bidang 
Pers Sean Spicer bahkan pernah 
memergoki tikus di ruangannya. 
”Saat brankas disingkirkan, aku 
menemui sobat kecil. Aku ingin 
ia mendapat meja kecil beru-

kuran 3–4 kaki,” sindirnya kala 
itu.Ternyata, hama ters ebut 
mendiami bangunan itu sejak 
berdekade-dekade lalu. Dalam 
catatan Presiden Jimmy Carter 
pada 1977,  dia menyatakan 
tikus-tikus Gedung Putih cukup 
rajin berkembang biak. ”Dua 
atau tiga bulan sekali, aku minta 
tikus itu diberantas,” tulisnya. 
Ternyata mending presiden kita, 
ya. Kambing peliharaannya tidak 
bikin sebel. Meme-able pula. 
(fam/c10/na)

Tikus di Gedung Putih

Negara Harus Menanggung Korban Bencana

Bupati Akan Dipanggil KPK Soal Dana Desa

Sakti Gorok Leher Sendiri

Jokowi dan PDI Masih Tertinggi

Hanafi e Siap Wujudkan 
Sertifi kat Tanah Gratis

Jokowi Resmikan
 Jalan Tol Baru di Bandung

sambungan dari Hal  1

pengungsi di Kabupaten Buleleng 
(5.992 jiwa), Klungkung (7.790 
jiwa), Karangasem (22.738 jiwa), 
Bangli (864 jiwa), Tabanan (657 
jiwa), Kota Denpasar (1.488 jiwa), 
Gianyar (2.968 jiwa), Badung (549 
jiwa), dan Jembrana (312 jiwa).

 Melalui Baguna (Badan Pen-
anggulangan Bencana) DPD PDI 
Perjuangan Bali, turut serta ber-
partisipasi dalam massa tanggap 
darurat ini. Salah satu yang di-
lakukan Baguna adalah membuka 
Posko Kesehatan. Selain melaku-
kan pengobatan, Relawan Baguna 
juga melakukan pendampingan 
masyarakat yang sakit agar terpas-
tikan mendapat perawatan yang 

memadahi di rumah sakit pemer-
intah.  Anggota DPR RI, Ribka 
Tjiptaning mengatakan, Baguna 
juga berhasil menghimpun data 
problem-problem yang dihadapi 
masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan selama 
tanggap darurat.

 Paling menonjol adalah tidak 
mampunya Dinas Kesehatan 
Daerah menangani korban, kare-
na jumlahnya membludak.

 Ada juga keluhan Rumah Sakit 
Daerah di Kabupaten di Klung-
kung yang mengeluhkan mener-
ima pasien dari warga Kabupaten 
Karangasem. Mereka berdalih 
bagi pasien BPJS Karangasem 
harusnya ditangani di sana, tidak 
bisa lintas kabupaten.

 “Saya selaku Ketua DPP PDI 
Perjuangan Bidang Sosial dan 
Penanggulangan Bencana, me-
minta Kementerian Kesehatan 
untuk turun tangan menyele-
saikan persoalan ini. Mendesak 
Menteri Kesehatan mengeluarkan 
kebijakan kepada Dinas Kes-
ehatan Daerah untuk mengcover 
pasien BPJS yang sekarang men-
jadi pengungsi,” tuturnya.

 Seharusnya korban bencana 
alam baik di Bali, Yogyakarta, 
Pacitan dan yang lainnya harus 
ditangani walau korban tidak me-
miliki BPJS. Tjiptaningt mendesak 
pemerintah untuk mengumum-
kan bahwa negara akan menag-
gung biaya perawatan kesehatan  
sampai proses rehabilitasi. (ton)
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 Di bawah PDI Perjuangan, 
bertengger Partai Golkar 12,5 
persen, Partai Gerindra 10,8 
persen, Partai Demokrat 7,7 pers-
en, Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) enam persen. Kemudian, 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
lima persen, Partai NasDem 3,8 
persen, PPP 3,3 persen, PAN dan 
Hanura dua persen, Perindo 1,5 
persen, PSI 0,2 persen, Partai 
Berkarya 0,1 persen, Partai Ga-
ruda 0,1 persen.

 Jika dibandingkan dengan pe-
milu 2014, PDI Perjuangan naik 
11,25 persen. Saat itu, PDI Per-
juangan meraih 18,95 persen. 
Sedangkan Golkar mengalami 
penurunan 2,25 persen. Saat 
itu, Golkar meraih 14,75 persen. 
Sedangkan Gerindra mengalami 
penurunan 1,01 persen. Ketika 
itu, Gerindra meraih 11,81 persen. 
Kemudian, Demokrat menhalami 

penurunan 2,49 persen. Saat 
2014, Demokrat meraih 10,19 
persen.  Berdasarkan survei, ala-
san utama publik memilih partai 
karena suka dengan tokohnya 
18,6 persen, partai nasionalis 15,2 
persen, ikut keluarga 11,9 persen, 
pilihan sejak dulu 9,6 persen, 
dekat dengan rakyat 9,6 persen 
dan agamis 9,6 persen.

 Survei ini digelar 15-23 No-
vember 2017, melibatkan 1200 
responden se Indonesia. Penari-
kan sampel menggunakan multi-
stage random sampling. Adapun 
margin of error kurang lebih 2,38 
persen, tingkat kepercayaan 95 
persen.

 Tak hanya itu, survei Indo 
Barometer juga menempatkan 
Joko Widodo unggul lagi atas 
Prabowo Subianto maupun 
calon-calon presiden lainnya. 
Sebanyak 34,9 persen responden 
memilih Jokowi saat disodorkan 
pertanyaan terbuka. “Sedangkan 

Prabowo Subianto 12,1 persen,” 
kata Qodari.

 Posisi berikutnya, ada Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 3,6 
persen, Panglima TNI Jenderal 
Gatot Nurmantyo 3,2 persen, Wali 
Kota Bandung Ridwal Kamil 2,8 
persen dan Direktur Eksekutif 
The Yudhoyono Institute Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) 2,5 
persen. Kemudian, Presiden RI 
Kelima Megawati Soekarnoputri 
2,0 persen, Kapolri Jenderal Tito 
Karnavian 1,8 persen.

 Penarikan sampel menggu-
nakan multistage random sam-
pling. Adapun margin of error 
kurang lebih 2,38 persen, tingkat 
kepercayaan 95 persen. Indo Ba-
rometer juga melakukan berbagai 
simulasi. Pertama, pilihan capres 
dengan 16 nama menyertakan 
Jokowi, ketua partai politik dan 
tokoh lainnya lewat cara me-
nyodorkan pertanyaan tertutup 
kepada responden. (boy/jpnn)
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celah pihak-pihak tertentu teru-
tama dari tingkat Kabupaten 
untuk meminta jatah dana desa 
kepada kepala desa.

 “Kita dengar baru-baru ini 
penangkapan oleh Saber Pungli 
di Jawa Timur ada pihak-pihak 
tertentu dari tingkat kabupaten 
pada saat berikan dana desa 
tersebut minta potongan-po-
tongan,” kata dia.  Karena itu, 
Basaria menyatakan bahwa KPK 
bekerja sama dengan Kemendes 
dan kementerian terkait lain 
akan memanggil serta mengum-
pulkan seluruh bupati. Hal itu 
untuk memastikan tidak ada lagi 
bupati atau pejabat kabupaten 
yang memotong dana desa yang 
dikucurkan pemerintah pusat 
kepada desa.  Dengan demikian 
pembangunan yang dari dana 
desa dapat berjalan maksimal, 
bermanfaat, dan sesuai kebutu-
han masyarakat. “Kita harapkan 
semua pembangunan dari dana 

desa ini kalau bisa berjalan 
dengan baik maka ekonomi 
masyarakat bisa lebih cepat 
berkembang. Kita harapkan 
sesuai kebutuhan masyarakat 
dan bermanfaat masyarakat 
itu sendiri.  Kita bersepakat 
mendampingi full,” ujarnya.  Se-
mentara itu, Mendes, Eko Putro 
Sandjojo mengaku meminta 
KPK turut mengawasi dana 
desa yang anggarannya terus 
meningkat setiap tahun. Tak 
hanya KPK, Eko juga meminta 
seluruh elemen masyarakat dan 
institusi terkait lainnya untuk 
turut mengawasi dana desa.  Eko 
menyebut anggaran dana desa 
pada 2015 yang sebesar Rp 20,8 
triliun meningkat menjadi Rp 
46,9 triliun pada 2016, dan pada 
2017, anggarannya mencapai Rp 
60 triliun.

 “Tahun depan akan dinai-
kkan lagi jadi Rp 120 tiliun. 
Dana yang besar tersebut perlu 
kita kawal bersama-sama. Kita 
minta masyarakat bantu men-

gawal. Dalam pengawalan ini 
kita minta bantuan KPK dan 
KPK dukung penuh untuk ikut 
mengawasi penggunaan dana 
desa itu. Kita minta dana desa 
tidak diselewengkan dan KPK 
dukung penuh,” kata Eko.

 Eko memaparkan, Kemendes 
bersama BPKP, Kemdagri, dan 
KPK telah membuat aplikasi 
untuk mengatasai pengelolaan 
dana desa ini. Namun, sejauh ini 
aplikasi tersebut baru menjang-
kau desa-desa yang memiliki 
jaringan internet.

 “Paling penting keterlibatan 
masyarakat. Media sosialisasi-
kan ke masyarakat ada Rp 60 tril-
iun dana yang dibagikan ke 74.910 
desa. Setiap desa mendapatkan 
sekitar Rp 800 juta. tolong disosia-
lisasikan supaya masyarakat men-
gawasi. Kalau ada penyelewengan 
diadukan ke Satgas Dana Desa di 
nomor 15040 atau ke Satgas KPK. 
Nanti kita akan tindaklanjuti lapo-
ran dari masyarakat,” jelasnya. 
(Put/jpg)
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RT 02/10 Kelurahan/Kecamatan 
Palabuhanratu Kabupaten  Suka-
bumi, sekitar pukul 14.30 WIB, 
kemarin (3/12).   Kapolres Suka-
bumi, AKBP Syahduddi menye-
butkan, berdasarkan informasi 
yang dihimpunnya, kejadiannya 
berawal sekitar pukul 11.00 WIB. 
Saat itu, korban berkunjung ke 
rumah kakak sepupunya, Rixi 
Hermansyah. Korban pun curhat 
soal masalah yang dihadapinya. 
Karena sudah waktunya salat 
dzuhur, korban pun diauruh salat. 

Setelah itu, dirinya tiduran di 
kamar sambil menonton televisi 
sampai ashar.

 Setelah salat ashar, korban 
memberitahukan kepada sepu-
punya bahwa ua ingin melihat 
anaknya dan menanyakan celanan-
ya. Kerena saat itu, korban masih 
memakai sarung. Ketika Rixi se-
dang ke dapur untuk memasak air, 
mendengar suara orang mengorok 
di dalam kamar mandi dapur. Saat 
memanggil manggil nama korban, 
tak menyaut.

 Rixi pun langsung memeriksa 
kamar mandi dan melihat korban 

dalam keadaan memegang golok 
yang diarahkan ke leher sendiri. 
Ia pun mencoba untuk menolong 
korban dengan cara merangkulnya 
dan menepis golok yang dipegang. 
Setelah golok lepas, Rixi meminta 
pertolongan warga sekitar dan 
melaporkan kepada Polsek Pal-
abuhanratu. 

“Dugaan sementata, korban men-
coba melakukan bunuh diri. Tapi 
kita masih melakukan penyelilikan 
dengan memeriksa saksi-saksi,” 
papar Syahduddi. Saat ini, korban 
masih kritis di Instalasi Gawat 
Darurat (IGD) Palabuhanratu. (ryl)
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tika bisa berkomuni dan bertatap 
muka dengan masyarakat.

 Sehingga, dirinya bisa menyer-
ap apa saja yang menjadi kebutu-
han dan bisa jadikan program un-
tuk membangun Kota Sukabumi 
kedepan. Bahkan terdekat, sesuai 
arahan Presiden Joko Widodo, 
dirinya bakal menyelesaikan 
pembuatan sertifi kat tanah gratis 
bagi warga.

 “Saat Pak Presiden ke Kota 
Sukabumi, ada program untuk 
sertifi kat geratis bagi warga. Nah 
kedepan, program tersebut akan 
kembali dilanjutkan sehingga 
di Kota Sukabumi tak ada tanah 
yang tidak bersertifikat,” tutur 
Hanafi e usai mengikuti kegiatan 
HUT Formi di Lapang Merdeka 
Kota Sukabumi, kemarin (3/12).

 Menurut Hanafie, program 
tersebut bahkan sudah di susun 
sebelum dirinya pensiun. Mulai 
dari berkoodinasi dengan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Sukabumi maupun dengan Ke-
menterian Agama (Kemenag) 
Kota Sukabumi. Khusus untuk 

Kemenag, berkaitan dengan 
status tanah wakaf. “Jadi un-
tuk sekolah Madrasah, maupun 
pesantren yang belum sertifi kat, 
bisa diajukan. Tapi, harus melalui 
Kemenag terlebih dahulu demi 
kepastian hukum dan sertifi kat 
wakafnya,” bebernya.

 Tak hanya itu, geliat setiap 
cabang olahraga (Cabor) di Kota 
Sukabumi dilihat oleh dirinya 
semakin hari, semakin tinggi. Pas-
alnya, keterlibatan para pemuda 
dalam setiap cabor olahraga itu 
sangat tinggi. “Perkembangannya 
semakin pesat. Ini akan menjadi 
perhatian saya. Insyaallah, saya 
akan kembangkan setiap olah-
raga ini untuk lebih maju lagi,” 
paparnya.  Langkah pertama yang 
akan dilakukannya, kata Hanafi e, 
bagimana semua cabor yang 
ada saat ini dapat melahirkan 
atlet-atlet yang berprestasi dan 
membanggakan Kota Sukabumi. 
“Pembinaannya dan penataan 
organisasinya harus dilakukan 
oleh pemerintah. Karena, ke-
beradaan atlet ini seluruhnya 
harus menjadi perhatian kita 
(Pemerintah,red),” katanya.

 Setelah itu, lanjut Hanafie, 
bagaimana setiap cabor yang ada 
saat ini mendapatkan sarana dan 
prasarana yang memadai untuk 
mengembangkan potensinya 
masing-masing. Pasalnya, hal itu 
menjadi penopang keahlian yang 
harus dimiliki oleh semuanya.

“Meskipun pemenuhan ke-
butuhannya secara bertahap, 
sarana dan prasarananya harus 
ada. Dari mukai fasilitas latihan 
dan juga tempat latihan sesuai 
cabornya,” ujarnya.  Kalau untuk 
tempat latihannya, kata Hanafi e, 
semua cabor nantinya bisa ma-
suk di GOR Olahraga yang saat 
ini pembangunannya sedang 
dilakukan. Hanya saja menurut-
nya, untuk tempat latihannya saja 
yang mungkin berbeda, ada yang 
bisa dilakukan di dalam serta juga 
ada yang harus dilakukan diluar.

 “Walaupun begitu, tetap sarana 
dan prasanannya harus ada. Ini 
yang akan kita perjuangkan. 
Doakan saja, semoga semuanya 
berjalan lacar karena ini demi 
kemajuan olahraga kita kedepan. 
Komitmen ini, harus jadi komit-
men bersama,” paparnya. (sep).
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B A N D U N G  -  P r e s i d e n 
J o k o  W i d o d o  k e m a r i n 
( 3 / 1 2 )  m a l a m  b e r t o l a k 
m e n u j u  B a n d u n g ,  Ja w a 
Barat. Presiden yang beken 
disapa dengan panggilan 
Jo k ow i  i t u  b e ra n g k at  k e 
Bandung dari  Pangkalan 
TNI AU Halim Perdanaku-
suma Jakarta Timur.

 Pesawat  Kepresidenan 
In d o n e s i a - 1  ya n g  m e m -
bawa Jokowi lepas landas 
dari Lanud Halim Perdan-
akusuma pada pukul 18.55 
WIB. Selanjutnya, pesawat 
kepresidenan mendarat di 

Pangkalan TNI AU Husein 
Sastranegara Bandung pu-
kul 19.16 WIB.

 K e d a t a n g a n  P r e s i d e n 
Ketujuh RI  i tu  langsung 
disambut Gubernur Jawa 
Barat  Ahmad Her yawan. 
Rencananya, Jokowi akan 
m e r e s m i k a n  J a l a n  To l 
Soreang - Pasir Koja besok 
(hari ini).

 Selain itu,  Jokowi juga 
akan menyerahkan 10.000 
s e r t i f i k a t  t a n a h  u n t u k 
masyarakat Jawa Barat di 
Soreang, Kabupaten Band-
ung. “Sore harinya, pres-

iden dan rombongan akan 
kembali ke Jakarta,” kata 
Deputi  Bidang Protokol, 
Pers dan Media Sekretariat 
Presiden Bey Machmudin.

 Tur ut  menyer tai  Pres-
iden dalam penerbangan 
menuju Bandung antara 
l a i n  K e p a l a  S e k r e t a r i a t 
Presiden Heru Budi Har-
tono, Staf Khusus Presiden 
Ari Dwipayana, Sekretaris 
Mil i ter  Presiden Marsda 
TNI Trisno Hendradi, serta 
K o m a n d a n  Pa s p a m p r e s 
Mayjen TNI (Mar) Suhar-
tono.(fat/jpnn)



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

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

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

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

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

Saka Bakti Husada diberi-
kan fasilitas dan bimbingan 

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

Posbindu PTM 
merupakan wujud 
peran serta Saka 
Bakti Husada da-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PROMKES CERIA 
Banyak Cerita....... 

 “Cerita Sehat Yes! Cerita Sakit No!” 
Dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  
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Programer PTM Dinas 
Kesehatan Kabupaten  

Sukabumi

Pengembangan PTM Melalui Saka Bhakti Husada

58 Petugas Puskesmas Dilatih
PALABUHANRATU-- 58 

petugas promosi kesehatan 
Puskesmas se-Kabupaten 
Sukabumi mendapatkan 
pelatihan Instruktur Krida 
di Hotel Augusta Cikukulu 
Sukabumi, belum lama ini. 

 Ketua Panitia, H. Nandi, 
SKM menuturkan, Indone-
sia Sehat ini merupakan visi 
pembangunan kesehatan di 
Indonesia. Selain itu, juga 
merupakan hasil reformasi 
kebijakan pembangunan 
dalam bidang kesehatan 
dengan ditegakkannya tiga 
pilar utama. Yaitu lingkung-
an sehat, prilaku sehat dan 
pelayanan kesehatan yang 
bermutu, adil dan merata.  
"Untuk menegakkan tiga 
pilar utama tersebut, pro-
mosi kesehatan merupakan 
bagian yang penting untuk 
mendukung kemandirian 
masyarakat di bidang kese-
hatan guna mencapai ke-
sehatan masyarakat yang 
optimal," kata Nandi. 

Sedangkan promosi ke-
sehatan adalah suatu pro-
ses memberdayakan atau 
memandirikan masyarakat 
untuk memelihara, mening-
katkan dan melindungi kese-
hatannya melalui peningkat-
an kesadaran, kemauan dan 
kemampuan, serta pengem-
bangan lingkungan sehat.

Sedangkan Satuan Kar-
ya Pramuka (Saka) Bakti 
Husada adalah wadah pe-
ngembangan pengetahuan, 
pembinaan keterampilan, 
penambahan pengalaman 
dan pemberian kesempatan 
untuk membaktikan dirinya 
kepada masyarakat dalam 
bidang kesehatan. "Tujuan 
dibentuknya Saka Bakti Hu-
sada adalah untuk mewu-
judkan kader pembangunan 
di bidang kesehatan, yang 
dapat membantu melem-
bagakan norma hidup sehat 
bagi semua anggota Gerakan 
Pramuka dan masyarakat di 
lingkunganya," bebernya. 

Nandi juga menyebutkan, 
kualitas suatu bangsa di-
tentukan oleh kualitas SDM 
yang sehat dan produktif, 
khususnya jualitas generasi 
mudanya yang merupakan 
harapan bangsa. Gerakan 
pramuka adalah potensi 
bangsa dan merupakan 
lembaga pendidikan luar 
sekolah. 

 "Makanya perlu dibina se-
kaligus didayagunakan dalam 
upaya peningkatan kesehatan 
dan pencegahan penyakit 
di masyarakat," tambahnya. 
Pendidikan kelompok sebaya, 
maaih kata Nandi, di kalangan 
remaja merupakan peluang 
bagi pengembangan generasi 
muda.

 Salah satu unsur yang pen-
ting dalam mendukung per-
ubahan perilaku masyarakat 
agar mandiri dalam meme-
lihara kesehatan dan ling-
kungannya serta melakukan 
pecegahan terhadap penyakit 
adalah melakukan upaya pe-

nyampaian pesan kesehatan 
kepada masyarakat, kelompok 
dan individu.

 Dengan harapan bahwa de-
ngan adanya pesan tersebut, 
masyarakat dapat memper-
oleh pengetahuan tentang 
kesehatan yang baik.  Penge-
tahuan tersebut pada akhir-
nya diharapkan dapat berpe-
ngaruh terhadap perubahan 
perilaku. Perubahan perilaku 
yang diharapkan tersebut 
tentunya banyak faktor yang 
mempengaruhinya. "Salah sa-
tunya adalah dengan melatih 
petugas promkes puskesmas 
sebagai Instruktur Krida Saka 
Bhakti Husada,"  tandasnya. 
Makanya diperlukan suatu 
kegiatan Pelatihan Instruktur 
Krida SBH Untuk Petugas Pro-
mosi Kesehatan di Puskesmas. 
"Yang menjadi tujuan pelatih-
an ini terwujudnya petugas 
promkes yang profesional da-
lam melakukan penyuluhan 
dalam upaya penyebarluasan 
informasi kesehatan untuk 

mencapai derajat kesehatan 
masyarakat yang mandiri dan 
optimal, " bebernya. 

Adapun tujuan khusus, yakni 
meningkatkan pemahaman 
dan pengetahuan Petugas 
Promosi Kesehatan Puskes-
mas tentang kebijakan umum 
upaya Promosi Kesehatan. 
Mampu memberikan latihan 
tentang kesehatan kepada 
para Pramuka di gugusdepan. 
Meningkatkan Pemahaman 
dan kemampuan para pa-
mong dan pembina Gerakan 
Pramuka dapat berkembang 
dan berkelanjutan. Dalam 
kegiatan itu juga diisi oleh 
beberapa pemateri.  

Diantaranya, Kabid kesehat-
an Dinkes Kwbupaten Suka-
bumi ela karmila, SKM, MSi, 
Yana Suryana, Dace Nurha-
diansyah AMKL, SKM, MKM, 
bahkan dokter Elis yang meru-
pakan dokter teladan nasional 
pun menjadi pembicara. Yang 
terakhir Gunarhyari, SKM. 
(ryl) 

Halis Mata Jadi Pemikat
SEBUAH  studi terbaru 

menemukan bahwa fitur 
wajah, seperti bibir dan alis, 
cenderung kurang menonjol 
seiring bertambahnya usia. 
Dalam studi yang dipubli-
kasikan di Jurnal Frontiers 
in Psychology, para peneliti 
menganalisis foto-foto dari 
763 wanita bebas make-up 
dengan berbagai nada kulit 
antara usia 20 tahun dan 80 
tahun.

 Sebuah program kompu-
ter menganalisis foto untuk 
kontras wajah, yakni ukuran 
seberapa banyak mata, bibir 
dan alis menonjol karena 
perbedaan warna, baik itu 
ringan atau gelap dengan ku-
lit di sekitarnya. Wanita yang 
lebih muda memiliki kontras 
wajah yang lebih banyak dan 
wanita yang lebih tua memi-
liki lebih sedikit.

 Kontras terutama menurun 
di daerah sekitar mulut dan 
alis saat wanita bertambah 
tua. Selanjutnya, para pene-
liti photoshopped beberapa 

gambar, menciptakan dua 
versi hampir identik dari 
setiap wajah dengan berba-
gai tingkat kontras. Mereka 
menunjukkan foto-foto ini 
kepada sukarelawan dan me-
minta mereka untuk memilih 
wajah yang lebih muda.

 Hampir 80 persen peserta 
penelitian mengatakan bah-
wa kontras tinggi tampak 
lebih muda daripada kontras 
rendah. Temuan ini serupa di 
berbagai etnis, menunjuk-
kan bahwa kerutan seperti 
kontras pada pigmentasi ku-
lit-benar-benar merupakan 
"isyarat lintas budaya" untuk 
memahami umur seseorang.

 Siapa pun yang pernah 
menscreen selfie di Insta-
gram tidak akan terkejut 
dengan efek kontras ini. Na-
mun temuan tersebut juga 
bisa membantu menjelas-
kan mengapa orang sering 
menggunakan make up agar 
terlihat lebih muda.

 Penelitian tersebut tidak 
melibatkan makeup, oleh 

karena itu penulis mengata-
kan dengan pasti bahwa fi tur 
gelap akibat kosmetik akan 
memiliki hasil anti-penuaan 
yang sama seperti yang ditun-
jukkan dalam penelitian ini. 
“Tapi cara kita memanipulasi 
fi tur dalam foto sangat mirip 
dengan apa yang akan Anda 
lakukan dengan makeup dan 
saya akan terkejut jika Anda 

tidak bisa mendapatkan efek 
yang serupa,” kata rekan pe-
nulis, Richard Russell, seperti 
dilansir laman Health, Kamis 
(30/11). 

"Kita tahu bahwa bibir men-
jadi kurang merah seiring 
bertambahnya usia dan alis 
menjadi lebih ringan dan itu 
adalah kedua hal yang bisa 
Anda atasi dengan makeup, 

jika Anda mau," jelas Russel.
 Kejutan terbesar dari se-

muanya adalah kekuatan alis. 
Bagi wanita dari semua etnis, 
warna alis akan pudar seiring 
bertambahnya usia sehingga 
membuat mereka terlihat 
lebih muda. Meskipun pe-
nelitian ini hanya dilakukan 
pada wanita, temuan ini juga 
berlaku untuk pria. (fny/jpnn)
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Ditahan Bilbao, 
Madrid Gagal Dekati Barcelona

BILBAO  - Real Madrid 
gagal memanfaatkan kesem-
patan mendekati Barcelona. 
Beberapa jam setelah Bar-
celona ditahan Celta Vigo 
dengan skor 2-2 di Camp 
Nou, Real Madrid juga hanya 
memetik satu poin, Minggu 
(3/12). Bertandang ke Esta-
dio San Mames, markas At-
hletic Bilbao, pada jornada 
ke-14 La Liga, Madrid cuma 
bermain imbang tanpa gol. 

Padahal, Real Madrid sudah 
berjuang keras untuk men-
curi kemenangan dengan 
permainan agresif sejak awal 
laga. Real Madrid mendapat-
kan peluang pertama untuk 
mencetak gol melalui aksi 
Karim Benzema pada menit 
ke-8. Namun, bola tembak-
an kaki kiri Benzema hanya 
menerpa tiang kiri gawang 
Bilbao. Tim tamu kembali 
memberikan ancaman ke 

gawang Bilbao yang dikawal 
Kepa Arrizabalaga melalui 
Cristiano Ronaldo dan Toni 
Kroos. Sialnya lagi, dua pe-
luang tersebut kembali gagal 
membuahkan gol. Bilbao 
bukannya tanpa perlawan-
an. Tampil di hadapan pen-
dukungnya sendiri, Bilbao 
pun beberapa kali menebar 
ancaman. Dua peluang di-
dapat Inaki Williams dan 
Aritz Aduriz, tapi belum bisa 

membobol gawang El Real 
kawalan Keylor Navas. Skor 
kacamata bertahan sampai 
turun minum.

 Selepas jeda, Real Madrid 
masih mendominasi jalan-
nya pertandingan dan men-
ciptakan beberapa peluang. 
Namun, kembali peluang 
yang didapat Kroos dan 
Casemiro tidak bisa mem-
bobol gawang Kepa. Peluang 
terbaik untuk membawa 

Real Madrid unggul dida-
pat Cristiano Ronaldo pada 
menit ke-72. Hanya saja, 
bola tembakan kaki kirinya 
dari luar kotak penalti gagal 
berujung gol karena mentok 
di tiang gawang.

 Kerap kesulitan mencetak 
gol membuat para pemain 
Real Madrid mulai frustra-
si. Hasilnya, emosi Sergio 
Ramos pun tak terkendali. 
Kapten Los Blancos itu di-

ganjar kartu kuning kedua 
oleh wasit Antonio Mateu 
karena dianggap menyikut 
Aritz Aduriz pada menit 
ke-86. Bermain dengan 10 
orang membuat Real Madrid 
makin kesulitan memecah 
kebuntuan. Meski mengu-
asai permainan hingga 65 
persen dan melepas 19 tem-
bakan, tapi cuma empat kali 
para pemain Real Madrid 
mengancam gawang Bilbao. 

Alhasil, skor 0-0 pun berta-
han hingga laga berakhir.

 Satu angka dari hasil im-
bang membuat Real Madrid 
tertahan di peringkat keem-
pat klasemen sementara 
dengan 28 poin. Los Blancos 
terpaut delapan poin dari 
Barcelona yang memuncaki 
klasemen sementara. Se-
mentara, Bilbao menempati 
peringkat ke-15 dengan ko-
leksi 14 poin. (ira/jpc)

Evan Dimas dan Ilham Udin Gabung Selangor FA
JAKARTA - Dua pemain 

yang ikut membawa Bha-
yangkara FC juara Liga 1 
Evan Dimas Darmono dan 
Ilham Udin Armaiyn, resmi 
memberikan tanda tangan 
mereka untuk bergabung 
ke Selangor FA di Malaysia 
Super League.

 Mulli Munial, agen dari dua 
pemain tersebut membenar-
kan, Evan dan Ilham telah 
meneken kontrak dengan 
manajemen Raksasa Merah, 
julukan Selangor, itu. ”Durasi 
kontrak Evan dan Ilham di 
sana selama 12 bulan. Tapi, 
kontrak bisa saja diperpan-
jang bila performa kedua 
pemain cocok dengan target 
tim,” kata Mulli, Sabtu (2/12).

 Pria asal Jakarta itu menu-
turkan, tim yang pernah di-
perkuat oleh mantan striker 
Persebaya Andik Vermansah 
itu sudah melakukan pen-
dekatan ke Evan dan Ilham 
selama dua bulan terakhir. 
Mereka bersaing dengan 
tim asal Th ailand, Chonburi. 
”Tapi, keduanya memilih 
main di Malaysia. Sebab, soal 
kontrak, di Malaysia lebih 
menghargai pemain sepak 
bola,” beber dia.

 Lantas berapa nilai kontrak 
dari kedua pemain terse-

but selama berkompetisi di 
Negeri Jiran tersebut? Sama 
dengan para agen pemain 
lain di Indonesia, Mulli juga 
memilih untuk merahasia-
kannya. ”Kami menjaga etika 
kontrak dengan klub. Tapi, 
nilai kontrak dua pemain itu 
sedikit lebih besar dari nilai 
yang diberikan oleh klub-

-klub tanah air,” tegasnya.
 Evan sendiri mengaku 

sudah siap untuk bersaing 
dengan pemain pemain lain 
di kompetisi Malaysia sela-
ma musim depan. Sebab, 
menurut dia, Malaysia bisa 
menjadi salah satu pijakan 
awal untuk bisa merasakan 
atmosfer sepak bola level 

internasional di kemudian 
hari. Memang, sejak masih 
muda, Evan memiliki impi-
an besar untuk bermain di 
Eropa.

 ”Alhamdulillah sudah 
saya sudah resmi bermain 
di Malaysia musim depan. 
Ini kesempatan bagus yang 
harus saya maksimalkan,” 

kata Evan.
 Terkait iklim sepak bola 

dan makanan selama di Ma-
laysia? ”Saya pikir tidak ada 
masalah, karena Asia Teng-
gara, iklimnya masih sama 
dengan Indonesia. Di sana 
juga banyak orang melayu, 
jadi makanannya juga sama,” 
jawabnya. (ben/ham)

Evan Dimas Darmono (kiri).

Sriwijaya Terpaksa Cari 
Lokasi Latihan Baru

PALEMBANG - Sriwijaya FC bakal menggelar 
latihan perdana pada Senin (4/12). Sayangnya 
mereka, tak bisa menggunakan lapangan di Ge-
lora Jakabaring karena dipakai dalam Test event 
Women’s Football Pertiwi Cup 2017.

 Rencana latihan perdana anak asuh Rahmad 
Darmawan pada Senin, 4 Desember mendatang 
akan menggunakan lokasi alternatif. “Diarahkan 
ke (stadion) Atletik. Di sana rumputnya bagus 
dan layak,” kata Sekretaris Tim, Ahmad Haris, 
kemarin (2/12).

 Dia bersama beberapa offi  cial mencari alter-
natif lapangan yang akan digunakan untuk ber-
latih sebagai persiapan kompetisi musim depan. 
Hanya saja mengenai sampai kapan Sriwijaya FC 
akan memaksimalkan stadion Atletik tersebut, 
Haris belum dapat memastikan. Sebab, jelang 
Asian Ganes 2018 mendatang seluruh venue 
olahraga di Palembang praktis mengalami reno-
vasi. “Dipakai test even juga ada yang direnovasi. 
Kami masih lihat sejauh mana dan sampai kapan. 
Prinsipnya, lokasi harus memenuhi standar 
latihan,” tambahnya.

 Tak hanya lokasi latihan, semakin dekatnya 
pelaksanaan Asian Games juga berimbas pada 
lokasi tinggal pemain Sriwijaya FC. Jika selama 
ini pemain menempati Wisma Atlet, kini dalam 
masa renovasi, manajemen juga pusing memikir-
kan tempat tinggal sementara. Opsi yang muncul 
antara mengembalikan pemain ke Mess Pertiwi, 
atau Swarna Dwipa Residence di Jl Mayor Ruslan. 
“Sepertinya akan ditempatkan di Asrama Haji 
untuk sementara,” katanya.

 Dengab begitu muncul opsi lokasi latihan lain 
yakni stadion Garuda Sriwijaya, milik Kodam II 
Sriwijaya yang berada di seberang Asrama Haji. 
Hal ini tentu membuat manajemen lebih efi sien, 
yang menurut Haris akan jadi pertimbangan. 
(aja)

PSM Akhirnya 
Dapatkan Striker Idaman
MAKASSAR - PSM Makassar benar-benar 

memanfaatkan bursa transfer pemain musim 
ini. Buktinya, saat ini PSM sudah mendapatkan 
striker idamannya, yakni Bruce Djite. Pemain 
naturalisasi asal Australia yang sebelumnya ber-
kostum Sowun FC itu bakal dikontrak selama 2 
tahun. Tanpa tes kemampuan, awal tahun depan 
Djite sudah bergabung dengan klub berkostum 
merah tersebut.

 CEO PSM Munafri Arifuddin mengatakan 
sudah yakin dengan kualitas bomber kelahiran 
Virginia, Amerika Serikat, tersebut. Sebab, sudah 
ada tim yang selama ini memantau permainan 
Djite ketika membela Suwon FC. ’’Kami sudah 
menerjunkan tim secara langsung. Memantau 
dan mencatat kualitasnya setiap pertandingan, 
jadi dia (Djite) hanya tinggal tes medis saja di 
Makasar,’’ jelasnya.

 Selain itu, Djite diakui punya banyak teman di 
Indonesia. Baik pemain ataupun di luar sepak 
bola. Hal tersebut dirasa sangat baik untuk proses 
adaptasi bomber berusia 30 tahun tersebut. ’’Saya 
yakin bisa langsung beradaptasi dengan suasana 
sepak bola di Indonesia, semoga,’’ harapnya.

 Djite sendiri musim lalu berhasil mencetak 
6 gol dari 26 kali penampilannya bersama Su-
won FC di K-League. Dia memiliki kekuatan di 
kaki kanannya. Heading dan kontrol bolanya 
dianggap cukup mumpuni sebagai senjata 
andalan PSM musim depan. Djite merupakan 
rekomendasi langsung dari Pelatih PSM Robert 
Rene Alberts. 

Alberts menganggap pemain yang juga sem-
pat berseragam Adelaide United pada musim 
2015-2016 itu masuk kriteria striker idaman-
nya. Sementara itu, selain merekrut striker, 
PSM juga terus mencari pemain baru di posisi 
winger. Salah satu nama yang paling santer ter-
dengar bakal merapat adalah Dendi Santoso. 

Pemain asal Arema FC ini terus dikaitkan 
dengan klub asuhan Alberts. ’’Ya sudah ada 
beberapa nama, ada yang belum dikontrak, 
ada yang sudah,’’ kata Munafri.

 Dendi pun ketika dikonfirmasi tidak menam-
pik adanya niatan PSM untuk merekrutnya. 
Bahkan, dia menegaskan bergabung dengan 
PSM merupakan salah satu rencananya musim 
depan. 

’’Komunikasi memang ada, siapa sih yang 
tidak mau main di tim sebesar PSM? Saya juga 
punya peluang bermain di sana,’’ ucapnya.

 Namun untuk saat ini, dia masih ingin 
menghargai kontraknya bersama Arema FC. 
kontraknya akan habis sekitar pertengahan 
Februari mendatang.

 ’’Sekarang saya ingin kumpul sama keluarga 
dulu. Tunggu saja,’’ sambungnya. (rid/ham)

Cleveland Cavaliers Catat 11 Kemenangan Beruntun
CLEVELAND - Finalis NBA 

musim lalu, Cleveland Cava-
liers menjadi tim yang paling 
hot saat ini. Minggu (3/12) 
pagi WIB tadi, LeBron James 
cs baru saja mengukir keme-
nangan ke-11 beruntun.

 Menjamu Memphis Grizz-
lies di Quicken Loans Arena 
Cleveland, Ohio, Cavaliers 
menang 116-111. James mem-
bukukan angka paling banyak 
dengan 34 poin, diikuti Kevin 
Love 20 poin, JR Smith 17 poin 
dan Dwyane Wade 16 poin.

 Sejak takluk dari Hous-
ton Rockets 113-117 pada 
10 November lalu, Cavaliers 
belum pernah kalah. Korban-
nya adalah Dallas Mavericks 
(111-104), New York Knicks 
(104-101), Charlotte Hornets 
(115-107), LA Clippers (118-

113 OT), Detroit Pistons (116-
88), Brooklyn Nets (119-109), 
Charlotte Hornets (100-99), 
Philadelphia 76ers (113-91), 
Miami Heat (108-97), Atlanta 
Hawks (121-114) dan pagi tadi 
dengan Grizzlies.

 Di klasemen sementara 
Wilayah Timur, Cavaliers kini 
menempati ranking kedua (16 
menang, 7 kalah) di bawah 
Boston Celtics yang mencatat 
20 kemenangan dan empat 
kali kalah. 

Untuk urusan streak, atau 
mencatat kemenangan ber-
untun, Cavaliers masih paling 
atas. 

Disusul Rockets dengan 
enam kemenangan, Utah Jazz 
lima kemenangan dan San 
Antonio Spurs dengan empat 
streak. (nba/adk/jpnn)

FT:AFP

Superstar Cleveland Cavaliers, LeBron Jameslay up ke keranjang Grizzlies

Wakil Afrika di Piala Dunia 
2018 Dapat Modal Rp 6,7 Miliar
MOSCOW - Lima wakil 

Afrika di Piala Dunia 2018, 
Nigeria, Maroko, Senegal, 
Mesir dan Tunisa mendapat 
modal dari konfederasi sepak 
bola mereka (CAF). Jumlah-
nya lumayan, masing-masing 
mendapat USD 500 ribu atau 
sekitar Rp 6,7 miliar.

 Uang sebesar itu diturun-
kan untuk mencegah prese-
den buruk pada Piala Dunia 
2014 di Brasil tak terulang 
di Rusia. Apa itu? Ya, ketika 
Piala Dunia di Brasil, negara-

-negara benua hitam direcoki 
masalah fi nansial.

 Gara-gara uang bonus yang 
minim pemain Kamerun 
sempat tak mau terbang ke 
Brasil. Bahkan, Ghana pun 
mengancam mogok main 
saat laga terakhir fase grup 
lawan Portugal sampai akhir-
nya uang senilai USD 3 juta 
(Rp 40,5 miliar) diterbangkan 
ke Brasil. Nigeria yang sudah 
lolos ke babak 16 Besar juga 
mogok latihan karena bonus 
kelolosan dari fase grup be-

lum dilunasi Federasi Sepak 
Bola Nigeria (NFF).

 Nah, keputusan adanya sun-
tikan dana buat lima wakil 
Afrika di Rusia 2018 ini dikelu-
arkan CAF setelah pertemuan 
presiden federasi dari kelima 
negara dengan anggota Ko-
mite Eksekutif CAF Kalusha 
Bwalya, seusai drawing Piala 
Dunia 2018 yang berlangsung 
di Moskow, Jumat malam lalu 
WIB (1/12). Dalam pernyata-
an resminya, CAF menyebut 
keputusan untuk mengge-
lontorkan uang ini sebagai 
tindak lanjut dari pertemuan 
mereka di Rabat, Maroko, 16 
November lalu. ''CAF sudah 
ingin memberi dukungan ke-
pada setiap wakil Afrika yang 
bermain di Piala Dunia 2018,'' 
begitu bunyi pernyataan CAF. 
Bukan hanya bantuan dalam 
bentuk uang tunai sebesar Rp 
6,7 miliar. CAF pun memberi 
bantuan peralatan bagi kelima 
negara wakil Afrika di Piala 
Dunia 2018 itu. Peralatan itu 
seperti piranti teknologi be-
rupa rompi Fieldwiz, dan alat 
pengukur kinerja fi sik pemain. 
''Dukungan ini murni karena 
kami ingin wakil Afrika bisa 
berbicara lebih banyak di Pi-
ala Dunia,'' harap CAF. (ren)

Jose Mourinho 
Ogah Bawa Mesut 

Ozil ke MU
MANCHESTER - Keingin-

an gelandang Arsenal Mesut 
Ozil bereuni dengan Jose 
Mourinho tampaknya sulit 
terwujud. Pasalnya, Mou-
rinho dikabarkan enggan 
membawa Ozil ke Manc-
hester United musim panas 
mendatang.

 Jurnalis Inggris Duncan 
Castles mengatakan, MU 
sudah memiliki rencana lain 
musim baru nanti. 

“Berdasarka informasi 
yang saya terima, Ozil bu-
kan pemain yang diinginkan 
Mourinho untuk musim 
panas nanti,” kata Castles se-

bagaimana dilansir Express, 
Senin (9/10).

 Castles menambahkan, 
Mourinho sudah kadung 
percaya dengan kemam-
puan Henrikh Mkhitaryan 
sebagai pengatur serangan. 
Selain itu, MU juga memiliki 
Juan Mata yang bisa menjadi 
jenderal serangan. 

“Mourinho selalu memiliki 
rencana mendatangkan tiga 
pemain pada jendela trans-
fer untuk MU. Apa yang saya 
katakan adalah ada pemain 
yang lebih baik dibanding-
kan dia pada saat ini,” kata 
Castles. (jos/jpnn)

Gelandang Arsenal Mesut Ozil

Bintang Senegal Senio Mane
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HIII SERAM: Alpha Zetizen of the Year 2017 bersama sang daddy dari NZTE, Tim Anderson, ikut tantangan bikin darah artifisial di Weta Workshop, Wellington.

RYAN/ZETIZEN SUMEKS

PLAY WITH TECHNO: Dari depan, Birizki Afrianto (Jateng) dan Abdul Wahid 
(Gorontalo) mencoba teknologi green screen di Museum Te Papa.

WELLINGTON – Setelah seru-seruan melihat 
rutinitas para food technologist di Massey 
University, Palmerston North, Alpha Zetizen of 
the Year (AZOTY) 2017 diajak mengunjungi 
fakultas lain yang nggak kalah kece. Yap, 
mereka diajak mendatangi College of Creative 
Arts Massey University kemarin (1/12).

Timothy Croft, international manager, 
memperkenalkan berbagai jurusan di fakultas 
tersebut. Ternyata banyak banget pilihannya 
loh. Mulai program desain, seni rupa, musik 
komersial, hingga produksi media kreatif. Yang 
bikin keren, ada sebuah dinding yang 
ditempeli jajaran foto alumni terkenal. 
Termasuk desainer brand ternama seperti 
Nike, iPhone, dan lainnya. Cool!

Selama berada di situ, AZOTY diajak 
mengelilingi berbagai ruang perkuliahan. 
Ruangan pertama yang dimasuki adalah studio 
foto yang selalu dicat setiap minggu agar 
nggak terkontaminasi debu dan kotoran. 
Kemudian, mereka memasuki ruang rekaman 
untuk jurusan musik komersial. Bahkan, 
AZOTY sempat bertemu dengan Kelly 
Moneymaker, alumnus yang kini telah menjadi 
produser. Terakhir, mereka berkesempatan 
melihat beberapa mahasiswa fashion design 
sedang mengerjakan tugasnya.

Christian Ocxiryan yang punya ketertarikan 
melestarikan batik khas Jambi tergelitik ketika 
mengetahui bahwa di sana terdapat jurusan 
bachelor of Maori visual art. Di program itu, 
mahasiswa bisa mempelajari karya yang 
dibuat suku asli New Zealand tersebut. 
’’Katanya, kita diizinkan meng-explore kultur 
negara masing-masing dan membawa ciri 
khas asli international students yang punya 
karakter berbeda-beda,’’ katanya.

BTW, Tian yang saat itu mengenakan 
pakaian motif batik Jambi juga diapresiasi dan 
diacungi jempol oleh Timothy. Ikut bangga ya!

Biar makin lengkap, mereka diajak 
mengunjungi Museum Te Papa. Oh ya, dalam 
bahasa Maori, arti nama tersebut adalah 
tempat kita. Kombinasi teknologi multimedia 
untuk menunjukkan berbagai informasi 
seputar sejarah New Zealand dan budaya 
Maori bikin liburan edukasi nan artsy terasa 
menyenangkan. Di ujung tur, AZOTY diajak 
mencicipi teknologi virtual reality, big tablet, 
hingga green screen. Superfun! (yjm/c14/dri)

WELLINGTON – Satu lagi keahlian Alpha Zetizen of the 
Year (AZOTY) 2017 yang bertambah. Setelah kunjungan ke 
Weta Workshop kemarin (1/12), ke-34 AZOTY jadi andal bikin 
temannya ’’berdarah-darah’’.

Eits, nggak usah khawatir. Ini bukan donor darah atau 
pakai darah beneran kok! AZOTY cuma main darah artifisial. 
Mereka mendapat group challenge membuat darah dari 
glukosa, pewarna makanan, dan kopi.

Kok kopi? Soalnya, warna merah darah bikin film nggak 
bisa ditonton usia kurang dari 18 tahun. Nah, kalau darahnya 
lebih hitam dan pekat, kan lebih aman buat segala usia. Biar 
nggak penasaran, Weta menantang setiap grup bikin darah 
versi mereka dan story line tentang darah palsunya.

Tim Audrey Friskia, AZOTY Nusa Tenggara Timur, 
bercerita tentang swanggi, makhluk mistis di Papua. 
Kebetulan, di tim itu ada juga Yockbet Merauje, AZOTY 
Papua, yang berperan sebagai swanggi. ’’Seluruh muka 
sama tanganku berlumuran darah,’’ cerita Yoke, panggilan 
akrab Yockbet Merauje.

Namun, justru tim Bhrisco Jourdy, AZOTY Papua Barat, 
yang menjadi pemenang. ’’Cerita kami bagus, tapi lebih 
bagus efek darahnya. Darah warna gelap ini kasih di tisu, lalu 
kami balut di telapak tangan serupa perban,’’ jelas Bhrisco.

Sebelum seru-seruan, Frederica dari Weta Workshop 
menjelaskan banyak hal kepada AZOTY. Frederica mengajak 
masuk ke ruang rahasia. Ternyata di dalam ruangan tersebut 
terdapat banyak sekali properti syuting film blockbuster. 
Mulai pedang dalam film Narnia, senjata yang digunakan film 
Avatar, kostum di The Lord of the Rings, hingga beragam 

perintilan The Hobbit.
Di ruang rahasia itu pula, 

Frederica berbagi cerita. Ada lokasi 
khusus yang membahas costume 
development seperti senjata, armor, 
dan panah. Kemudian, Frederica 
memberikan penjelasan tentang 
make-up dan special effect, kostum, 
engineering, miniatur diorama, 
sampai animatronics. Saking 
serunya, banyak anak yang 
terpukau. ’’Wih, keren loh bisa bikin 
pedang Narnia kayak gini. Pas aku 
lihat filmnya, kirain pedangnya 
berat, eh ternyata ringan,’’ celetuk 
Maria Angelita, AZOTY termuda 

asal Yogya yang bercita-cita jadi seniman.
Ssst, ternyata Weta punya trik khusus untuk mengerjakan 

properti tersebut. Bahan yang terbuat dari besi mereka ganti 
dengan plastik atau aluminium. Nanti, saat finishing, sang ahli 
craftsmanship memberikan pewarnaan dengan efek logam. 
Ringan, tapi secara visual tetap kukuh. Kece kan?

Begitu pun untuk make-up dan special effect. Tim Weta 
nggak lagi menggunakan foam latex karena kurang tahan 
lama. Mereka punya temuan baru dengan memakai bahan 
silikon. Lebih berat sih, tapi lebih awet.

The last, siapa aja sih yang bisa kerja sebagai pembuat 
properti syuting? ’’Weta tidak terlalu peduli latar belakang 
pendidikanmu. Yang terpenting, kamu punya skill dan 
passion super,’’ tutur Frederica. So, buat yang punya 
mimpi berkecimpung di dunia itu, jangan pernah 
menyerah! (c14/dri)

ROAR: AZOTY berpose 
di depan patung karakter 
The Hobbit, Azog, 
di Weta Workshop, 
Wellington.

PENGALAMAN BARU: Foto atas, AZOTY 2017 menuangkan kreativitas 
di atas big tablet di Museum Te Papa. Skuad AZOTY cewek merasakan 

sensasi menjadi mahasiswi jurusan fashion design di College of 
Creative Arts Massey University.

KHUSYUK: Meski 
berada jauh di New 

Zealand, skuad cowok 
AZOTY tetap nggak 

meninggalkan kewajiban 
salat Jumat.

RYAN/ZETIZEN SUMEKS

LAYOUT: NINA/ZETIZEN T
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PERTAMBANGAN

PROMO 

AKHIR 
TAHUN

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATMATMAT :: JLJ SEELABLABLABINTIN ANANAA KMKMKM 7 SUKUKKABABUABUMM

Contact : 
Agusta PELABUHAN RATU 
0266-432273 , 081573254996 , 
081299292666

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net Rp 214.500

NIKMATI FASILITAS YANG ADA DENGAN 
HARGA MURAH DAN  NYAMAN
.  AC . Free WIFI . Parabola . Tv 32 Inch . 

Spring Bed Exclusive .Cafetaria . Water 
Heater . Closet Duduk & Shower .Kamar 
luas ( 3x5 m )

.  Meja ,Kursi,Lemari

ALAMAT  : Jl.Aminta Azmali Trip No.32 ( 
skip )Sukabumi. Via Jl.Bhayangkara _+200m 
dari RS Secapa Polri
PROMO
WEEKEND 200.000
WEEKDAY 180.000

CONTACT PERSON
0857.2309.4100 / 0815.8919.587 / 
0878.2221.9806
e-mail : wismabrata31@gmail.com
No Telp : ( 0266 ) 6245498

PROMO AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

Mobilio 
Dp 11 Jtan

Hrv 
Dp 30 Jtaan

aaaaaaajjujuuujjuujjjujujjjj lliliiiliilll aaananannannnaanna aaaaaaaaaa

DDDDDDDDDDDDDDDDD

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

NGNNNGARARIUUIUNG 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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Tiga Nasabah BJB 
Umrah Gratis

SUKABUMI - Tiga nasabah 
Kredit Guna Purna Bhakti 
dan Pra Purna Bhakti PT 
Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten (BJB) 
Cabang Sukabumi, berhasil 
mendapat hadiah umrah dari  
program BJB Wisata Religi 
Periode III/2017.

Mereka yang beruntung 
dalam pengundian yang di-
pusatkan di Trans Luxury Ho-
tel, Bandung, Kamis (9/11) 
malam lalu itu adalah Yoga 
Imamerta (Staf Bidang Ke-
budayaan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan), Rudi Ami-
rudin (Kasi Pengembangan 
dan Pelatihan Industri Dinas 
Koperasi Perindustrian dan 
Perdagangan) dan Karmini 
(Staf TU di SMPN 10) Kota 
Sukabumi. 

Ketiganya mendapat apresi-
asi dari Branch Manager BJB 
Sukabumi, Graha Noviana 
pada Kamis (30/11).

“Total yang mendapat un-
dian hadiah wisata religi ada 
150 orang, alhamdulillah 
tiga diantaranya merupakan 
nasabah kami BJB Cabang 
Sukabumi dan semuanya 
ibadah umrah,”kata Graha 
kepada Radar Sukabumi. 

Menurutnya, program pen-
gundian hadiah BJB Wisata 
Religi, sebagai bentuk apr-
esiasi kepada para nasabah 
loyal.Serta upayanya dalam 
memperkuat salah satu cap-
tive market, berupa kredit 
konsumer.   

Program itu ditujukan bagi 
para nasabah kredit retail 
dan konsumer, khususnya 

debitur kredit guna bhakti 
(KGB) dan pra-guna bhakti.

Para debitur yang diikut-
sertakan dalam pengundian 
tersebut, adalah pegawai 
tetap di instansi pemerin-
tah, lembaga negara atau-
pun perusahaan swasta yang 
memenuhi kriteria. Salah 
satu kriteriannya, melakukan 
realisasi kredit minimal Rp 
75 juta.

“Hadiah undian berupa 
p e r j a l a n a n  u m r a h  b a g i 
debitur muslim dan wisata 
religi ke Hollyland (tanah 
s u c i )  b a g i  d e b i t u r  n o n -
muslim,”terangnya.

Pihaknya berharap bisa me-
ningkatkan customer loyalty, 
serta mendongkrak pendapa-
tan bunga dan dana pihak 
ketiga (DPK).

“Kami selalu berkomit-
men dalam meningkatkan 
pelayanan,”katanya.

G ra h a  m e n g aja k  p e g a -
wai negeri sipil (PNS) yang 
b e l u m  m e m i l i k i  KG B  d i 
BJ B ,  u nt u k  s e g e ra  m e n -
gaksesnya. “Kami ada pro-
m o  b u n g a  k h u s u s  a k h i r 
tahun, sampai Desember 
2017,”ulasnya.

Sementara itu, Rudi men-
ga ku  t e rke ju t  m e n d a p at 
hadiah wisata religi  dari 
BJB. Ia baru tahu sebagai 
p e m e n a n g  u n d i a n ,  s a a t 
m e n e r i ma  s i m b o l i s  d a r i 
Branch Manager BJB Suka-
bumi.

“Memang sudah ada niat 
tahun depan mau umrah, 
dan syukur alhamdulillah 
ternyata saya dapat undian 

hadiah dari BJB,”kata Rudi.
Rencananya tahun depan, 

ia akan umrah bersama istri. 
“Rencananya memang gitu, 
walaupun nanti pakai uang 
pribadi untuk berangkatkan 
istri saya,” ucapnya. 

Ha l  s e na d a  d i u t a ra k a n 
Kar mini .”S enang banget 
memang cita-cita saya in-
gin sekali  umrah dan al-
hamdulillah dapat rezeki 
nomplok,”imbuh perempuan 
yang juga staf TU di SMPN 10 
Kota Sukabumi itu. 

Sama seperti Rudi dan juga 
Karmini. Yoga salah satu 
pemenang, juga sempat ti-
dak percaya bisa menjadi 
salah satu pemenang. Na-
mun ia pun bersyukur bisa 
mendapat hadiah umrah 
secara gratis. (wdy)

FOTO : WIDI/RADARSUKABUMI

BANGGA: Branch Manager BJB Sukabumi, Graha Noviana (tengah) foto bersama pemenang undian BJB Wisata Religi Periode III/2017.

Kena Royalti Progresif
JA K A RTA  -  Pe m e r i nt a h  b e re n c a na 

menaikkan royalti sektor pertambangan 
mineral secara progresif. Sebab, harga se-
jumlah komoditas pertambangan seperti 
emas, tembaga, perak, dan maupun batu 
bara mengalami kenaikan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Min-
eral Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Bambang Susigit 
menyatakan, pemerintah telah menyele-
saikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan 
Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP).

Dalam draf revisi tersebut tercantum 
adanya kenaikan royalti progresif untuk 
sektor pertambangan.

“Tetapi, memang harus dikoordinasikan 
ke Menko Bidang Perekonomian,”ujar 
Bambang.

Penetapan royalti progresif itu berpo-
tensi meningkatkan penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP). “Setiap ada kenai-
kan harga sekian, royalti akan naik 0,25 
persen,” kata Bambang.

Dia mencontohkan, tarif progresif diber-
lakukan bila harga mencapai USD 1.300 
per ons troi untuk royalti emas.

Jika mengacu PP Nomor 9 Tahun 2012, 
tarif royaltinya tetap 3,75 persen. Namun, 
dengan skema tarif progresif, royalti emas 
di harga tersebut bakal mencapai empat 
persen. Sebab, ada tambahan tarif royalti 
progresif 0,25 persen.

Ketika harga emas kembali naik dari 
USD 1.300 per ons troi menjadi USD 1.400 
per ons troi, diterapkan kenaikan tarif 
progresif lagi 0,25 persen.

“Kenaikan royalti dikenakan setiap kali 
ada kenaikan USD 100 per ons troi maka 
akan kena 0,25 persen,”jelasnya.

Menurut Bambang,  kenaikan harga 
mineral dan batu bara belum tentu diikuti 
melonjaknya ongkos produksi.”Karena 
itu, pemerintah ingin keuntungan lebih 
tinggi yang diperoleh perusahaan juga 
dirasakan negara. Saat ini diusulkan lan-
taran fluktuasi harganya dinilai paling 
tinggi,” ungkap Bambang.(vir/c14/fal)

FT:JPNN

ILUSTRASI: Aktivitas pertambangan.
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Sukabumi Dihantui Pohon Tumbang
CIKOLE- Pemerintah Kota (Pemkot) 

Sukabumi mewaspadai potensi ter-
jadinya pohon tumbang akibat cuaca 

buruk. Pasalnya, dalam beberapa hari 
terakhir ini terjadi cuaca ekstrem yang 

ditandai dengan hujan deras disertai 
angin kencang.

 Kepala Seksi pencegahan dan Ke-
siapsiagaan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi 
Zulkarnain Barhami menyebutkan ke-

waspadaan menghadapi bencana khu-
susnya di daerah rawan bencana harus 

ditingkatkan salah satunya  potensi pohon 
tumbang akibat terjangan angin kencang.

 Hal ini kata Zulkarnain dikarena-
kan kasus pohon tumbang dilaporkan 
terjadi pada Kamis (30/11) malam. Ia 

menerangkan kejadian pohon tumbang 
ini terjadi di dua titik berbeda. Kejadian 

pertama, ungkap Zulkarnain, terjadi di 
Jalan Cimanggah, Kecamatan Cikole. 
Selanjutnya kasus pohon tumbang di 

Jalan Ciseureuh, Kecamatan Gunung-
puyuh. 

 Kedua kasus pohon tumbang ini telah 
ditangani oleh petugas dan warga di 

lapangan. "Warga harus meningkatkan 
kewaspadaan khususnya ketika terjadi 

hujan yang disertai angin kencang. 
Hal ini, kata dia, dilakukan untuk 

menghindari jatuhnya korban akibat 
 bencana," jelasnya.

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Petugas bersihkan pohon tumbang, akibat cuaca ekstream.

Di Penghujung Masa Kerjanya 

Muraz Diguyur Penghargaan 
Satu tahun menjelang berakhir masa kerjanya, 

Walikota Sukabumi Mohamad Muraz dan Wakilnya 
Achmad Fahmi menuai banyak penghargaan dari 

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ter-
baru adalah penghargaan Swasti Saba Wistara dari 

Kementerian Dalam Negeri. Ini merupakan anuge-
rah kali ketiga yang diterima Pemda Kota Sukabumi 

sebagai Kota Sehat. 

Laporan TONY KAMAJAYA, SUKABUMI

PASANGAN Muraz-Fahmi 
boleh berbangga hati. Di sisa 
waktunya sebagai kepala dae-
rah, keduanya mampu mem-
buktikan kwalitas kinerjanya 
yang telah dibangun sejak 

empat tahun terakhir. Berba-
gai penghargaan diraih secara 
berturut-turut selama satu 
tahun terakhir ini. Sebelum 
mendapatkan penghargaan 
Kota Sehat, Pemda Kota Suka-

bumi telah banyak mendapat-
kan penghargaan seperti Ad-
ipura dan penghargaan Top 
40 Inovasi Pelayanan Publik 
2017.  Belum lagi dalam hal 
Laporan Keuangan Pemerin-
tah Daerah (LKPD).

 Membahas soal penghar-
gaan Swasti Saba Wistara, 
Kota Sukabumi mendapat 
predikat kategori tertinggi 
yang diberikan pemerintah 
pusat untuk kabupaten dan 
kota yang memenuhi kriteria 
sembilan tatanan sesuai po-
tensi pada daerahnya. Bukan 
hal yang mudah mendapat-
kan predikat tersebut. 

PDAM Berlakukan 
Zona Distribusi Air

Dirut PDAM 
Tirta Wibawa 
Anton 
Rachman saat 
melakukan 
pengontrolan 
pada bak 
penampungan 
air

CIKOLE - Perusahan Daerah 
Air Minum (PDAM) Tirta Wiba-
wa Kota Sukabumi mulai mem-
buat skema pendistribusian air 
kepada pelanggannya melalui 
tiga zona. Hal tersebut dilakukan 
untuk meminimalisir gangguan 
pada penampungan air.

 Direktur PDAM Tirta Wibawa 
Kota Sukabumi Anton Rahman 
Suryana mengakui sejak dilanda 
cuaca ekstrem beberapa waktu 
terakhir ini, telah menimbulkan 
kendala pada sejumlah bak 
penampungan air yang saat ini 
tengah mengalami pengurasan. 

Dampaknya proses pendistri-
busian air bersih kepada para 
pelanggan menjadi sedikit ter-
ganggu. 

 “Karena kondisinya sangat 
rentan terhadap gangguan, maka 
kita tetapkan skema pendistribu-
sian air menjadi tiga zona yakni 
diantaranya zona hijau, kuning 
dan merah. Zona hijau dengan 
penggunaan diatas 21 jam, zona 
kuning 18-21 jam, zona merah 
dibawah 18 jam,” papar Anton 
Rahman Suryana kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (2/12).

FOTO:IST

Komarudin Dikeroyok 
Dua Pemuda 

CIKOLE - Naas bagi Komarudin seorang 
pemuda asal Tipar Kecamatan Citamiang, 
karena ulah dua temannya dirinya harus di-
larikan ke RSUD Syamsudin SH, Sabtu (2/12) 
malam. Komarudin mengalami luka di wajah 
karena mendapat serangan benda tajam 
setelah berkelahi dengan dua rekannya yang 
saat ini masih buron. 

 Dugaan sementara motif pelaku karena unsur 
dendam kepada korban. Beruntung saat ke-
jadian, banyak warga yang membantu melerai 
korban hingga akhirnya pelaku lari dan korban 
dilarikan ke rumah sakit. 

 Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, 
kejadian bermula saat korban tengah berniat 
pulang ke rumahnya, namun tepat di Jalan 
Otista Cijangkar korban dihadang oleh dua 
pelaku yang merupakan temannya. Sempat 
adu mulut, salah satu dari temannya langsung 
melepaskan pukulan hingga akhirnya aksi sal-
ing pukul tidak terelakan. 

 Namun, karena dua temannya kewalahan 
satu pelaku mengeluarkan benda tajam yang 
dilayangkan ke muka korban hingga ber-
ceceran darah. 
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SIDIK: Petugas kepolisian Polres Sukabumi Kota tengah 
melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP) 
pengeroyokan.

DOK/RADARSUKABUMI

Walikota Sukabumi M Muraz saat menerima penghargaan Swasti Saba Wistara 
dari Kementerian Dalam Negeri, baru-baru ini.
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P ro s e s  p e n e t a p a n n ya  
harus melalui verifi kasi se-
banyak dua tahapan.

 Dalam ajang ini Kemente-
rian Kesehatan menetapkan 
sembilan indikator yang 
diperlombakan yakni ka-
wasan pemukiman sarana 
dan prasarana umum se-
hat, kawasan sarana lalu 
lintas tertib dan pelayanan 
transportasi, kawasan pari-
wisata sehat, kawasan indus-
tri dan perkantoran sehat, 
kawasan pertambangan 

sehat, kawasan hutan sehat, 
ketahanan pangan dan gizi, 
kehidupan masyarakat sehat 
yang mandiri, dan kehidu-
pan sosial yang sehat.

 Walikota Sukabumi M. 
Muraz menyebutkan peng-
hargaan kali ini merupakan 
kali ketiga yang diterima 
oleh Kota Sukabumi. Dua 
penghargaan sebelumnya 
diraih pada tahun 2013 dan 
tahun 2015. “Untuk dapat 
meraih predikat Kota Sehat 
tahun ini kami mengajukan 
tujuh tatanan, sebelumnya 
hanya enam tatanan. Ide-

alnya tatanan yang harus 
tercapai adalah delapan,” 
ungkap Muraz.

 Adapun keenam tatanan 
atau indikator yang dipe-
nuhi tahun 2013 dan 2015 
terdiri dari tercapainya wajib 
belajar 9 tahun,angkat melek 
huruf yang naik, pendapatan 
perkapita domestik yang 
meningkat, angka kema-
tian bayi per-1.000 kelahi-
ran hidup menurun, angka 
kematian balita per-1000 
kelahiran hidup yang menu-
run, dan angka kematian 
ibu melahirkan per-100.000 

kelahiran turun. Tatanan 
tersebut untuk tahun ini 
ditambah dengan tatanan 
RTRW (Rencana Tata Ruang 
Wilayah). 

 Sedangkan tatanan Kede-
lapan adalah adanya program 
dana sehat dan jaminan sosial 
nasional bagi masyarakat 
miskin. “Dengan sudah adan-
ya RTRW pada penilaian Kota 
Sehat Tahun 2017 ini, Kota 
Sukabumi mengajukan 7 
tatanan serta diharapkan 
dapat mempertahankan 
predikat Kota Sehat Level 
III,” paparnya. (*)

Muraz Diguyur Penghargaan

“Saya pulang ke rumah 
lewat Jalan Otista Cijan-
gkar, muncul dua teman 
saya mencegat. Sempat adu 
mulut kemudian satu orang 
langsung mukul saya tepat 
dibagian wajah,” kata Ko-
marudin saat menceritakan 
kejadian yang menimpanya 
kepada awak media, Sabtu 
(2/12) malam.

 Komarudin mengaku saat 
kejadian dirinya mendapat 

serangan tiba-tiba dari dua 
temannya, dirinya tidak 
terima dan langsung mem-
balas hingga satu temannya, 
melarikan diri. Namun, satu 
temannya lagi mengeluar-
kan alat yang kemudian dile-
sahkan ke mukanya. “Saya 
tidak terima, dan melawan 
saat mendapat pukulan. 
Tapi, karena mau kalah 
pelaku yang juga teman 
saya mengeluarkan senjata 
ke muka saya. Saya langsung 
lari,” terangnya. 

 Disinggung soal motif pe-
nyerangan pelaku, Komaru-
din tidak menyebutkan pasti 
dan hanya pasrah kasus 
tersebut supaya ditangani 
pihak kepolisian. “Saya thau 
mereka, dan maksud mereka 
menyerang saya. Tapi nanti 
biar polisi yang ngurusin,” 
tambahnya.

 Sementara itu saksi mata 
Rudi (34) mengaku kejadian 
sekitar pukul 20.15 WIB, saat 
itu korban lari dan dike-
jar pelaku. Dengan kondisi 

muka terus berdarah kor-
ban kembali berkelahi na-
mun sejumlah warga yang 
melihat langsung melerai 
keduanya. 

 “Karena mungkin takut, 
pelaku kabur dan korban 
langsung di bawa ke Rumah 
sakit,” bebernya. Untuk 
memastikan kejadian yang 
dialami korban, sejumlah 
petugas Polres Sukabuni 
langsung melakukan tinda-
kan berupa pemeriksaan 
saksi. (Sbh/t)

Komarudin Dikeroyok Dua Pemuda

 Menurutnya pemberlakuan 
zona tidak lain untuk memu-
luskan pola distribusi air 
bersih yang saat ini sedang 
dilakukan pengurasan aki-
bat kondisi cuaca yang tidak 
baik terhadap keberadaan 
penampungan. Saat ini Pola 
distribusi air bersih dilakukan 
secara bergiliran. Zona hijau 
dibuat menjadi zona kuning 
agar suplay air di zona merah 
tidak terganggu.

 Masih kata Anton, pember-
lakuan zona tidak terlepas 
dari upayanya dalam menam-
bah frekuensi pengurasan 
terhadap bak penampungan 
air yang dimiliki PDAM Kota 
Sukabumi. Normalnya pen-
gurasan dilakukan satu kali 
untuk tiga hari, sementara di 
cuaca buruk seperti saat ini 
pengurasan dilakukan hingga 
tiga kali dalam sehari.

 “Kami lakukan pengurasan 
lebih sering terhadap bak 
penampungan air, karena  
banyak material mengendap 
terus bertambah banyak aki-
bat cuaca buruk,” katanya. 
Kendati demikian, Anton me-
nyebutkan, fenomena cuaca 
buruk seperti saat ini terjadi 
bukan hanya di Kota Suka-
bumi saja. Di daerah lain juga 
terjadi terutama menyasar 
sumber mata air berasal dari 

air permukaan.
 Air permukaan rentan ter-

kena material longsor saat 
hujan deras. Dari sumber-
nya, kwalitas air yang dihasil-
kan relatif bagus, tapi dalam 

kondisi saat ini seringkali 
membawa material-material 
longsoran sehingga tingkat 
kekeruhan mencapai 1.000 
NTU. Sementara kapasitas 
kita 200-300 NTU. (sbh/d)

PDAM Berlakukan 
Zona Distribusi Air
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KURAS: Petugas PDAM Kota Sukabumi tengah melakukan pengurasan pada 
sejumlah bak penampungan air yang rentan terkena kotoran akibat cuaca 
buruk beberapa waktu terakhir ini

 Sementara itu, Wakil Wali 
Kota Sukabumi Achmad Fah-
mi menyebukan pemerintah 
telah meminta petugas di 
lapangan untuk siaga meng-
hadapi bencana di tengah 

kondisi cuaca ekstrem. "Petu-
gas mulai dari kelurahan, 
kecamatan hingga pemkot 
serta relawan dan masyarakat 
diminta siaga menghadapi 
bencana,’’ ungkapnya.

 Kesiapsiagaan ini diper-
lukan karena tingginya in-

tensitas hujan akhir-akhir 
ini sehingga dikhawatirkan 
menimbulkan bencana. Teru-
tama kata dia di kawasan yang 
rawan terjadi bencana baik 
longsor maupun yang lain-
nya. Ditambahkan Fahmi, 
pemkot juga meminta warga 

mengantisipasi terjadinya 
pohon tumbang di sejumlah 
titik yang rawan. 

Oleh karenanya instansi ter-
kait diminta untuk memantau 
sejumlah pohon yang berpo-
tensi tumbang untuk diberi-
kan  penanganan. (cr11/t)
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Sukabumi Dihantui Pohon Tumbang

Harga Sayuran Melejit 

Operasi Cipta Kondisi

Petugas Sita Senpi 
Hingga Miras 

CIKOLE - Upaya menekan 
angka krimininalitas di 
Kota Sukabumi, terus di-
galangkan aparat kepolisian 
maupun Tentara Nasional 
Indonesia (TNI), khususnya 
setiap malam minggu. Kali 
ini operasi gabungan berha-
sil menyita sejumlah barang 
bukti mulai dari senjata api 
hingga minuman keras.

 Keterangan yang dihim-
pun Radar Sukabumi, op-
erasi gabungan melibatkan 
195 personil polisi dan 30 
personil Dandim 0607. Se-
luruh aparat keamanan 
tersebut diterjunkan di se-
jumlah titik keramaian pada 

akhir pekan lalu. Hasilnya 
15 orang warga diamankan 
di makopolres karena ke-
dapatan membawa berb-
agai barang bukti antara 
lain 30 botol minuman 
keras, senjata tajam, sen-
jata jenis Airsoftgun dan 
satu unit kendaraan tanpa 
surat surat.

 Kabag Ops Polres Suka-
bumi Kompol Sulaeman 
menjelaskan dari operasi 
cipta kondisi bersama den-
gan anggota TNI pihaknya 
berhasil mengamankan ba-
rang bukti yang diduga akan 
digunakan oleh para pelaku 
untuk tindakan kekerasan. 

“Seluruh barang bukti mau-
pun pemiliknya sudah dia-
mankan,” paparnya kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(2/12).

 Menurut Sulaeman pi-
haknya tidak akan tinggal 
diam untuk menindak tegas 
kepada para pelaku yang 
membawa barang men-
curigakan, terutama sen-
jata tajam. Hal ini dilaku-
kan, untuk menekan angka 
kriminalitas beberapa wak-
tu terakhir ini dinilai makin 
tinggi. “Kami akan menin-
dak tegas para pelaku, sank-
snya akan disesuaikan den-
gan tingkat pelanggarannya 

sesuai dengan perundang-
perundangan,” bebernya.

 Langkah tegas aparat ke-
polisian dan TNI dalam 
menciptakan situasi kon-
dusif, menuai apresisasi 
dari warga. Dengan adanya 
operasi cipta kondisi yang 
digelar setiap Sabtu malam, 
diharapkan akan menekan 
angka kriminalitas. 

 “Kita berharap Kota Suka-
bumi bisa kembali pulih dari 
aksi-aksi kekerasan. Dengan 
begitu warga bisa kembali 
merasa nyaman untuk me-
nikmati akhir pekan,” pung-
kas Asep Burhanudin, salah 
seorang warga. (sbh/t)
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GABUNGAN: Aparat kepolisian bersama dengan TNI kembali menggelar operasi cipta kondisi di sejumlah titik keramaian di Kota Sukabumi.

CIKOLE — Dalam be-
berapa hari terakhir ini se-
jumlah komoditas sayuran 
di pasar tradisional Kota 
Sukabumi mengalami ke-
naikan harga. Fenomena 
tersebut terjadi karena 
pengaruh cuaca buruk 
yang menyebabkan menu-
runnya pasokan sayuran 
ke pasaran. 

 Harga sayuran naik teru-
tama jenis Cabai merah 
dan Tomat. Saat ini harga 
Cabai merah lokal dari 
Rp50 Ribu per kilogram, 
sebelumnya harga komo-
ditas ini Rp30 Ribu per 
kilogram. “Sudah biasa 
kalau hujan seperti saat 
ini harga sayuran naik 
dan kali ini naiknya cukup 
fantastis,” ungkap salah 
seorang pedagang sayuran 
di sekitar Pasar Pelita Kota 
Sukabumi, Asep kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(3/12).

 Selain itu cabai merah 
jenis TW naik dari harga 
Rp25 Ribu per Kilogram 

menjadi Rp35 Ribu per 
Kilogram. Asep menutur-
kan jenis cabai keriting 
pun mengalami kenaikan 
harga. Saat ini harganya 
dijual senilai Rp40 Ribu 
per Kilogram, padahal 
sebelumnya hanya Rp20 
Ribu per Kilogram. Harga 
tomat naik dari Rp8.000 
per Kilogram naik menjadi 
Rp10.000 pe Kilogram. 

 Sementara di sisi lain 
jenis sayuran lainnya ma-
sih stabil harganya seperti 
bawang merah dan cabai 
rawit. Komoditas bawang 
merah dijual seharga Rp28 
Ribu per Kilogram dan 
cabai rawit Rp22 Ribu per 
Kilogram. 

 Asep mengatakan ke-
naikan sejumlah jenis 
sayuran ini salah satunya 
karena menurunnya pa-
sokan ke pasar. Sebabnya-
faktor cuaca buruk seperti 
hujan deras disertai angin 
kencang yang berpen-
garuh pada hasil panen 
petani sayuran.

 Sementara itu Herman 
(50), pedagang sayuran 
lainnya mengatakan per-
mintaan jenis sayuran 
mengalami peningkatan 
akhir-akhir ini, menyusul 
adanya momen perin-
gatan Maulid Nabi Mu-
hammad SAW di sejum-
lah daerah. Menurutnya 
kualitas sayuran yang di-
pasok ke pasaran saat ini 
terkadang kurang bagus 
seperti sebelumnya.

 Salah seorang warga 
Kecamatan  warudoyong, 
Anisa (32) mengatakan 
kenaikan harga komo-
ditas sayuran tersebut 
dirasakan cukup mem-
beratkan. Jika dihari biasa 
dirinya membeli cabai 
hingga Rp4-5 Kilogram, 
kini hanya 1-2 Kilogram. 
“Saya harap harga say-
uran bisa kembali nor-
mal, apalagi saya kan 
buat dijual lagi ke orang. 
Kalau harga tinggi susah 
juga buat ngejualnya,” 
tutupnya. (cr11/t).
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MELEJIT: Kenaikan harga sayuran di Kota Sukabumi mulai dikeluhkan warga karena membebani perekonomian 
saat ini

Pria Paruh Baya Tewas Didepan Terminal
BAROS - Diduga sakit jan-

tung, pria paruh baya yang 
diketahui bernama Lili S (57) 
warga Dusun Cilimus RT06/04 
Desa Banyusari Kecamatan 
Malausma Kabupaten Maja-
lengka, ditemukan tak bernya-
wa di depan terminal KH Ah-
mas Sanusi, kemarin (2/12). 

 Informasi yang di himpun 
Radar Sukabumi, korban 
yang kesehariannya berjua-
lan kantong plastik ini turun 
dari angkutan umum trayek 
Sukabumi-Bogor sekitar pukul 
17.30 WIB. Namun, tidak ber-
selang lama korban langsung 
tersungkur tepat didepan tro-

toral Jalan Lingkar Selatan atau 
depan terminal KH Ahmad 
Sanusi.

 Dugaan sementara korban 
meninggal akibat penyakit 
serangan jantung. Saat ini 
untuk memastikan kematian 
korban, petugas langsung 
mengevakuasi jasad korban 
ke RSUD Syamsudin SH untuk 
diotopsi.

 Kapolsek Baros Kompol 
Suhendar menjelaskan kor-
ban ketika ditemukan warga 
sudah dalam keadan tidak 
bernyawa, dugaan semen-
tara meninggalnya karena 
sakit jantung. “Korban sudah 

dalam kondisi meninggal du-
nia ketika ditemukan warga,” 
paparnya kepada Radar Suka-
bumi di TKP, Minggu (2/12) 
malam. 

 Dikatakan Suhendar, awal-
nya petugas kesulitan untuk 
mendeteksi keluarga korban. 
Beruntung ketika tas korban 
diperiksa ada handphone 
selanjutnya mencari nomor 
keluarga korban. Berbekal 
temuan itulah petugas ber-
hasil mengetahui identitas 
korban. 

 Masih kata Suhendar ketika 
olah TKP petugas tidak men-
emukan luka luka ditubuh 

korban. Dengan demikian, 
temuan tersebut memperkuat 
dugaan sementara kema-
tian korban yang diakibat-
kan karena penyakit. “Tidak 
ditemukan luka luka. Jadi ini 
memperkuat dugaan kita ko-
rban meninggal karena sakit,” 
bebernya. 

 Untuk memastikan kema-
tian korban, pihaknya akan 
membawa jasad korban ke 
rumah sakit.

“Kita sudah mengamankan 
barang barang korban, beru-
pa air mineral, beberapa obat 
dan larutan cap kaki tiga,” 
pungkasnya. (Sbh)
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Histato Guru Inspiratif Jabar
SUKABUMI - Salah seorang 

guru SDN Dewi Sartika CBM, 
R.Histato D.Kobasah kembali 
membawa nama harum Kota 
Sukabumi di kancah pendi-
dikan Jawa Barat (Jabar) pada 
Lomba Pemilihan Guru Inspi-
ratif Een Sukaesih Award (ESA) 
tahun 2017 yang diselenggara-
kan di Gedung Sate, Bandung, 
belum lama ini. 

 Ia meraih juara 1 kategori 
guru Inspiratif tingkat Jabar 
mengalahkan lima nominator 
lainnya dan menyisihkan 476 
peserta dari 26 Kota/Kabupaten 
se-Jabar. “Peserta yang masuk 
nominasi dalam berbagai kat-

egori tersebut, semuanya orang 
yang memiliki kelebihan dan 
keunggulan masing-masing,” 
kata Histato kepada Radar Suka-
bumi.

 Dijelaskannya, ajang terse-
but dapat menjadi akselerasi 
perkembangan dunia pendidi-
kan. Misalnya, muncul seman-
gat yang luar biasa dalam diri 
pendidik untuk melipatgan-
dakan nilai kebermanfaatan 
diri dengan  melampaui tugas 
standar keguruannya. Meski-
pun dalam kelemahan, ket-
erbatasan, kesulitan bahkan 
kesakitan semata-mata karena 
cinta dan kasih pada  peserta 

didik dan masyarakat luas. “Ke-
inginan saya adalah menyerap 
berbagai inspirasi mereka se-
banyak-banyaknya untuk men-
ciptakan pola pembelajaran 
yang aktif, kreatif dan inovatif,” 
akunya.

Dijelaskan Histato, dalam 
lomba guru inspiratif ia lebih 
mengutamakan olah hati dari-
pada olah pikir. Sehingga, hal 
ini berbeda dengan lomba guru 
berprestasi maupun olimpiade 
guru nasional. Lomba guru 
inspiratif ini mengutamakan 
dampak positif setiap yang 
dilakukan dalam kelas, sekolah 
serta di masyarakat secara luas. 

“Kita harus mampu menjadi 
inspirasi bagi orang lain se-
hingga menjadi pembiasaan 
dan budaya,” jelasnya.

Ia menambahkan, meng-
gelorakan masyarakat sebuah 
pembiasaan menjadi budaya 
di wilayah akan dapat menjadi 
kebahagiaan tersendiri. 

 Namun, hal itu tidak semu-
dah membalikan telapak tan-
gan. Dimana, guru harus ber-
juang ekstra, ulet dan inspiratif 
hingga mampu menelurkan 
ide dan gagasan yang hebat 
untuk diimplementasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
“Hal ini yang akan menjadi 

pendongkrak keberhasilan 
guru dalam mencapai sebuah 
tujuan,” tuturnya.

 Histato berharap, keberhasi-
lan tersebut menjadi inspirasi 
bagi guru lainnya untuk dapat 
terus berjuang samapai men-
gukir prestasi. Sebab, hal ini 
tentunya akan bisa menun-
jang dalam peningkatan mutu 
pendidikan dan pembelajaran 
di sekolah. 

“Saya berharap, seluruh 
guru bisa terus peduli terha-
dap orang lain, altruistik dan 
filantropi. Sehingga, dunia 
pendidikan akan lebih baik 
ke depan,” harapnya. (cr16/e)
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MEMBANGGAKAN: Guru SDN Dewi Sartika CBM, R. Histato D. Kobasah saat menerima  penghargaan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Ika Stundak 
Tingkatkan Imtak

SUKABUMI - Ikatan Kelu-
arga Alumni SMPN 1 Cibadak 
(Ika Stundak) mengadakan 
kajian keilmuan di Musala Al-
Furqon, SMK Kesehatan Ha-
rapan Bunda, Karang Tengah, 
Cibadak, Kabupaten Suka-
bumi, kemarin (3/12).

Dalam pengajian kali ini, 
para alumni bersama keluarga 
dan masyarakat sekitar mem-
bahas tentang ilmu, generasi 
terdahulu dan mata air ke-
hidupan.

Ketua Umum Ika Stundak, 
Ardian Sopa mengatakan, 
kegiatan kali ini untuk menin-
gkatkan silaturahmi.

“Meningkatkan iman dan 
takwa (Imtak) alumni serta 
masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan positif 
lain akan bisa diselenggarakan 
dengan melibatkan berbagai 
pihak. Lebih lanjut ia men-
gatakan, akan ada banyak 
kegiatan sosial lain yang sudah 
dirancang.

“Semoga bisa segera tereal-
isasi,” ucapnya. (*/cr16/s)

KOMPAK: 
Sejumlah alumni SMPN 1 Cibadak 
berfoto bersama usai mengikuti 
kajian bulanan, kemarin (3/12).
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Mutu Guru Perlu Diimbangi Kesejahteraan
JAKARTA - Presiden Joko Wido-

do mengatakan peningkatan 
mutu guru perlu diimbangi den-
gan kesejahteraan yang didapat. 
“Tentu harus disesuaikan dengan 
kemampuan negara, karena 
itu saya mohon agar persoalan 
sertifikasi dapat dilaksanakan 
dengan baik dan tunjangan pro-
fesi bagi guru yang telah disertifi -
kasi dibayarkan tepat waktu dan 
tepat jumlah,” kata Jokowi dalam 
pidatonya saat perayaan puncak 
Hari Guru Nasional dan HUT Ke-
72 PGRI di Stadion Patriot, Bekasi 
pada Sabtu (2/12).

 Presiden mengatakan akan 
memeriksa seluruh proses pen-
cairan tunjangan bagi guru yang 

telah dialokasikan pemerintah. 
Hal kedua yang diarahkan Pres-
iden adalah urusan administrasi 

yang menjadi hambatan guru 
dalam mengajar perlu diseder-
hanakan. “Ini saya titip kepada 

Pak Mendikbud, kepada Pak 
Menpan, kepada Gubernur, ke-
pada Bupati, kepada Walikota. 
Jika pelayanan publik sekarang 
jauh lebih baik, terbuka, dan 
transparan, saya harap sistem lay-
anan tata kelola guru di pusat dan 
daerah juga bisa lebih cepat dan 
lebih efektif, serta lebih efi sien,” 
ujar Presiden.

 Kemudian Presiden menjelas-
kan kekurangan guru akan diisi 
secara bertahap sesuai kemam-
puan pemerintah. Dalam men-
gangkat guru, pemerintah akan 
mengutamakan meritokrasi dan 
guru-guru dengan masa peng-
abdian yang sudah begitu lama 
mengajar. “Jangan ditutup ke-

sempatan mereka. Sedangkan 
guru-guru 3T, guru yang berada 
di posisi terdepan, terluar, terting-
gal yang telah mengabdi puluhan 
tahun, yang memiliki kompetensi 
dan kualifi kasi harus diberikan 
prioritas. Pemerintah tidak akan 
meninggalkan para guru yang 
telah mengabdi dengan gigih,” 
tegas Jokowi.

 Presiden mengarahkan agar 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Pen-
dayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, ser-
ta Pemerintah Daerah untuk 
berkoordinasi memastikan pen-
gisian kekurangan pengajar dapat 
dilakukan dengan baik. (net)

IST 

PADATI STADION: Ribuan Guru memenuhi kursi tribun stadion saat menghadiri 
acara puncak peringatan Hari Guru Nasional di Stadion Patriot Candrabhaga, 
Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/12). 

HUT PGRI, 
Jokowi Hadiahi 
Dudung Sepeda 

SUKABUMI -- Ketua PGRI Kota Suka-
bumi, Dudung Nurullah Koswara berhasil 
mendapat hadiah sepeda sport dari Presiden 
Republik Indonesia, Jokowidodo pada Hari 
Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-72 dan Hari 
Guru Nasional (HGN) yang diselengarakan 
di Stadion Patriot Candrabagha, Kota Bekasi, 
Sabtu (2/12). 

Dari informasi yang diperoleh Radar Suka-
bumi, Dudung diberi hadiah sepedah, lanta-
ran mampu menjawab kuis yang diberikan 
Jokowi. “Saya sangat bersyukur karena ini 
salah satu penghargaan yang sangat luar 
biasa, dimana waktu itu saya dipanggil untuk 
maju ke depan dan disaksikan ribuan guru 
se-tanah air,” kata Dudung kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (3/12).

Lebih lanjut Dudung menerangkan, bukan 
sepeda yang membuat dirinya sumringah. 
Namun, barang tersebut diberikan langsung 
oleh orang nomor satu di Indonesia. Diakui 
dia, sebelumnya Dudung tidak menduga 
akan mendapatkan hadiah tetapi saat itu 
presiden memanggil Ketua PGRI Kota Suka-
bumi untuk naik ke atas panggung. “Bukan 
harga sepeda yang membuat saya bahagia 
dan bersyukur, melainkan siapa yang mem-
beri sepedanya,” aku guru sejarah SMAN 1 
Kota Sukabumi ini. 

Menurutnya, kuis yang sederhana dan may-
oritas bisa dijawab oleh siapa pun sebenarnya 
memiliki fi losofi  tersendiri bagi Mantan Gu-
bernur DKI Jakarta itu. Jokowi selalu memberi 
kuis sederhana agar bisa selalu dekat dengan 
warga. “Kuis seperti itu adalah salah satu 
bentuk paling sederhana dan efektif untuk 
bertanya-jawab sekaligus mendengar keluh 
kesah warga secara langsung,” paparnya.

Diterangkan Dudung, sepeda  sport  yang 
diberikan itu merupakan sepeda yang handal 
dan cocok digunakan untuk segala medan 
jalanan yang dilalui. Sepeda sport juga meng-
gambarkan ketangguhan pengguna karena 
bentuknya yang tinggi, bannya yang bergerigi 
lebih tajam serta dibutuhkan mental dan kes-
eimbangan yang kuat untuk menaikinya. “Ini 
mangandung fi losofi  yang sangat mendalam. 
Saya berharap, apa yang dijanjikan presiden 
terutama pengangkatan guru honorer yang 
sudah lama mengabdi diangkat secara ber-
tahap segera terwujud,” harapnya. (cr16/t)

FOTO: IST 

SUMRINGAH: Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung 
Nurullah Koswara saat berdampingan dengan Presiden 
Indonesia, Jokowidodo.

Pemerintah akan 
Buka SMK di Malaysia

KUALA LUMPUR -- Pemerintah akan mem-
buka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 
Sabah Malaysia menindaklanjuti keinginan 
Presiden Joko Widodo pada saat temu kangen 
dengan masyarakat Indonesia di Kuching dua 
pekan lalu terkait layanan pendidikan bagi ma-
syarakat Indonesia di Sabah dan Sarawak. “Ke-
mdikbud RI dan Atdikbud KBRI Kuala Lumpur 
tengah membahas konsep membuka Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2018,” 
ujar Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI 
Kuala Lumpur, Ari Purbayanto saat menyam-
paikan sambutan pembukaan rapat koordinasi 
mekanisme layanan pendidikan non-formal 
di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), 
Sabtu (2/12).

 Ari Purbayanto menyatakan bahwa Kantor 
Perwakilan RI di Malaysia dan Kemdikbud RI 
akan mengupayakan pada tahun 2018 sudah 
bisa memulai kegiatan penerima siswa baru.

“Untuk tahap awal akan dibuka bidang kompe-
tensi/jurusan perhotelan dan tata boga sesuai ke-
butuhan masyarakat di negara setempat,” katanya.

 Pada kesempatan rapat tersebut Ari Purbay-
anto menyarankan supaya tim SIKK segera 
melakukan sosialisasi, mengintensifkan koor-
dinasi perizinan, mendesain konsep, menjajaki 
pembelian tanah untuk lahan tambahan dan 
juga tenaga pengajar. “Kita berharap, dengan 
berdirinya SMK SIKK di Kota Kinabalu, dapat 
membantu anak-anak pekerja migran dalam 
menumbuhkan minat dan keterampilan kerja 
mereka yang lebih aplikatif,” kata Ari.

 Saat menutup Rapat dan Workshop, Ari 
mengingatkan kepada semua pihak khususnya 
SIKK supaya melakukan aksi nyata agar apa 
yang telah dibahas dan disepakati dapat ter-
wujud sesuai dengan harapan bersama demi 
anak-anak Indonesia di Malaysia. (net)

Babinsa TNI Sebagai Pengajar di Perbatasan
JAKARTA -- Kementerian Pen-

didikan dan Kebudayaan (Ke-
mdikbud) dalam waktu dekat 
segera menandatangani nota kes-
epahaman (MoU) dengan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI). Kerja 
sama menyangkut penempatan 
sejumlah personel TNI khususnya 
di tingkat Bintara Pembina Desa 
(Babinsa) sebagai tenaga pendidik 
di daerah perbatasan.

 Langkah ini dimaksudkan 
sebagai respons atas banyaknya 

Babinsa yang membantu men-
gajar Sekolah Dasar (SD) di dae-
rah perbatasan yang notabene 
kekurangan guru. Sebelum diter-
junkan ke daerah perbatasan, 
para personel TNI dimaksud 
diberikan pelatihan serta sertifi -
kat. “Draftnya sedang disiapkan, 
semoga bisa segera cepat,” un-
gkap Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Mu-
hadjir Eff endy, belum lama ini.

 Muhadjir menjelaskan, nantinya 

para Babinsa akan diberi pemaha-
man tentang pendidikan dan cara 
mengajar, hingga teknis pemberian 
nilai terhadap peserta didik. Setelah 
itu, Babinsa yang telah diberi pela-
tihan juga akan diberikan sertifikat.

 Muhadjir mengatakan, Babinsa 
tersebut juga diperuntukkan mem-
perkuat karakter, kedisiplinan, dan 
rasa cinta Tanah Air kepada siswa di 
daerah perbatasan. “Pelatihannya 
tidak akan lama, yang penting cu-
kup. Karena kan TNI dilatih untuk 

berperang, dan mengajar tentunya 
sangat berbeda dengan pelatihan 
militer yang telah dienyam praju-
rit,” kata Muhadjir.

 Karenanya, Muhadjir menye-
but, para Babinsa tersebut akan 
lebih berperan sebagai halnya guru 
privat atau guru bantu yang sifatnya 
fleksibel. Artinya, tidak ada sistem 
kontrak dan Babinsa bisa mengajar 
sesuai dinasnya.

 Meski begitu, Muhadjir belum 
bisa menjelaskan lebih detail, 

teknis Babinsa menjadi tenaga 
pendidik itu seperti apa. Sebab, 
Kemdikbud masih perlu mem-
bahasnya lebih lanjut dengan 
panglima TNI. Terkait jumlah 
Babista yang akan diterjunkan, 
Mendikbud mengaku belum 
cukup informasinya secara detil. 
Namun dia menduga jika jumlah 
personel yang diperlukan tak 
banyak. “Mereka (Babinsa-red) 
akan mengajar di tingkat sekolah 
dasar,” ujarnya. (net)
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PAN Tutup Peluang Faham
Kerucutkan Tiga Nama Jagoan

SUKABUMI-- DPD PAN 
Kota Sukabumi akhirnya 
secara tegas menutup pelu-
ang paket Faham (Achmad 
Fahmi-Andri red) untuk di-
jadikan usungan di Pilwalkot 
2018 mendatang. Penegas-
an tersebut disampaikan 
oleh ketua DPD PAN Faisal 
Bagindo yang mengatakan 
bahwa PAN dalam waktu de-
kat akan melakukan pema-
ketan pasangan, untuk paket 
sendiri tentunya bukan dari 
paket yang sudah terbentuk 
(paket faham red). 

  Sebetulnya Tawaran per-
temuan pertama dengan 
Demokrat dan PKS belum 
ada kepastian yang jelas 
dan terkesan mereka meng-
ulur waktu. "Peluang su-
dah tertutup ya mangga 
itu mah,"tandas faisal saat 
dihubungi koran ini, (03/12) 
kemarin

  Meski, sebelumnya paket 
Masagi kandas nyatanya 
paket ini secepatnya akan 
melakukan pemaketan da-
lam waktu dekat, bahkan 
rencananya, Koalisi Ma-
sagi itu masih menjajaki 
komunikasi politik dengan 
Nasdem dan Golkar. Bah-
kan digadang-gadang PAN 
mempunyai dua alternatif 
pasangam, pertama akan 
memaketkan Mulyono- Jona 
Arizona dan opsi kedua me-
masangkan Mulyono - Ima 
Slamet.  "Masih tetap yang 
kemarin. Koalisi Masagi dan 
Nasdem. Iya mungkin saja, 
Mulyono-Ima atau Mujarab 

Jilid II," ujarnya
 Namun Faisal belum bisa 

memastikan PAN dengan 
PPP nya akan berlabuh ke 
paket pasangan yang mana. 
Saat ini pihaknya sedang 
dalam tahapan pengkajian 
terhadap dua sosok  (Jona 
atau Ima) tersebut. "Kita se-
dang jajaki yang paling baik 
itu siapa. Nanti bisa dilihat 
dari hasil survei masyara-
kat," akunya.

  Masuknya radar Jona 
Arizona yang dibidik PAN 
tak terlepas dari Komunikasi 
yang telah dibangun dengan 
Golkar. Bahkan Golkar yang 
mengundang dirinya un-
tuk berkomunikasi tentang 
pemaketan Mulyono dan 
Jona Arizona. "Dia (Jona) 
sudah merapat dengan kita, 
kemungkinan Mujarab jilid 
II bisa juga terjadi," tan-
dasynya.

  Sebelumnya, Ketua DPD 
Golkar Kota Sukabumi, Jona 
Arizona mengaku  kedua 
sosok (Mulyono dan Jona) 
yang masuk dalam radar 
Golkar sama baiknya dan 
bahkan menurut orang yang 
pernah menjadi wakil DPRD 
Kota Sukabumi keduanya 
sangat cocok untuk men-
dampingi dirinya.  "Kecen-
derungan hasil finalisasi 
pertimbangan kita memang 
kepada dua sosok tersebut. 
Kita sebetulnya dengan si-
apa saja diantara dua sosok 
itu, secara kelembangaan 
dan pribadi sangat siap se-
kali,"pungkasnya. (bal)

Fahmi 'Ditantang' Wujudkan Transportasi Masal
SUKABUMI-- Berdasar-

kan catatan aspirasi dari 
masyarakat yang ditam-
pung oleh Relawan Suka-
bumi Mendukung Fahmi 
(Resmi), kebanyakan mere-
ka mengharapkan adanya 
adanya transportasi masal 
yang dapat direalisasikan 
oleh Calon Walikota Suka-
bumi, Achmad Fahmi un-
tuk memecah kemacetan 
di pusat-pusat kota. 

  "Setelah sukses, meng-
usung jalan tanpa berlum-
bang selama kepemimpin-
anya mendampingi pak 
Muraz. Kang Fahmi, diha-
rapkan dapat meningkat-
kannya, dengan membuat 
transportasi masal di pusat 
kota," ungkap Ketua Umum 

Resmi, Rudi Suharya kepa-
da Radar Sukabumi, Kema-
rin (3/12).

 Sebagai salah satu lang-
kah untuk memecah ke-
macetan di beberapa pusat 
kota yang selama ini sering 
terjadi. Pasalnya, masya-
rakat yang digalang oleh 
jajarannya itu mengha-
rapkan hal yang demikian. 
"Seperti apa transportasi 
masalnya. Jika itu harus 
ada, insallah Kang Fahmi 
dapat merealisasikannya. 
Tinggal, masyrakat yang 
mau hal itu terjadi, harus 
sama-sama menyuarakan-
nya," katanya.

 Disamping itu juga, lan-
jut Cep Endo, masyarakat 
meminta adanya jalur ku-

sus yang terbebas dari alat 
transportasi milik pribadi. 

Artinya, ruang itu be-
nar-benar terbebas dan 
hanya untuk transportasi 
masal atau umum saja.  
"Pembatasan ini juga, sam-
ping memecah kemacetan 
juga memberikan ruang 
untuk angkutan umum 
mendapatkan penghasilan 
tambahan. Insallah, Kang 
Fahmi bisa melaksanakan-
nya jiga itu benar-benar 
manfaat untuk semuanya," 
paparnya.

 Sementara itu, Wakil Wa-
likota Sukabumi, Achmad 
Fahmi yang juga Calon Wa-
likota Sukabumi yang bakal 
bersanding dengan Andri 
Hamami yang diusung oleh 

Partai Demokrat dan PKS 
itu mengungkapkan, setiap 
aspirasi dari masyarakat 
yang ditampung oleh setiap 
relawan dirinya itu bakal 
diperhatikan olehnya. 

Pasalnya, setiap visi dan 
misi yang bakal disusung-
nya itu berangkat dari 
harapan dan keinginan 
masyarakat. "Kita kaji satu-
-satu, jika bermanfaat un-
tuk semuanya kita masukan 
dalam visi dan misi. 

Tapi, untuk Transportasi-
masal itu, sedang kita kaji 
ya," katanya.

 Fahmi mengaku, setiap 
program yang sudah di-
laksanakan oleh diringa 
bersama Walikota Sukabu-
mi, Muhamad Muraz bakal 

menjadi pondasi dirinya 
untuk mengembangkannya 
kedepan. Baik dari pendi-
dikan, pembangunan, ke-
sehatan serta perdagangan. 
Pasalnya, setiap program 
yang dirancang bersama 
dengan Ketua DPD Partai 
Demokrat itu cukup ber-
hasil dikepemimpinannya 
saat ini. 

"Semua program yang 
sudah baik ini, akan kita 
lanjutkan untuk lebih baik 
lagi. Semangatnya, pro-
gram berkelanjutan dan 
peningkatan untuk ma-
syarakat. Insallah, levelnya 
akan kita tingkatkan. 

Semoga saja, semuanya 
berjalan lancar. Amin," 
akunya. (sep/d)

BANTUAN: Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi yang juga bakal calon Walikota Sukabumi saat meberikan bantuan kepada salah satu Masjid 
di wilayah Kota Sukabumi.

Relawan Fahmi Siapkan 
Program Sapa Warga 

SUKABUMI-- Relawan Jaringan Silaturahmi 
Achmad Fahmi (Jasmi) saat ini mengaku sedang 
menyusun dan menyiapkan program sapa warga 
yang bakal dilaksanakan bareng jagoannya yang 
juga Wakil Walikota Sukabumi saat ini. "Intinya 
Kang Fahmi bisa ngopi bareng warga, bertukar 
ide dan gagasan. Konsepnya, sedang kita buat," 
ungkap Ketua Relawan Jasmi, Raden Koesoemo 
Hutaripto kepada koran ini Kemarin (3/12)

 Menurut Raden yang lebih akrab disapa Mas 
Raden itu, program sapa warga yang bakal dilak-
sanakannya itu, dapat menyentuh semua lapisan 
masyarakat di wilayah Kota Sukabumi. "Renca-
nanya, disetiap kelurahan harus ada. Tinggal, 
titiknya nanti ini sedang kita siapkan. Semoga 
saja, semuanya berjalan lancar ya," katanya.

 Soalnya, lanjut Mas Raden, antusiasme ma-
syarakat dapat langsung bercengkrama dengan 
calon pemimpinnya itu, sangat diharapkan. 
Bahkan menurutnya, hal itu seharusnya menjadi 
kebiasaan pemimpin kita kedepan. "Kalau Kang 
Fahmi bisa meneruskan program sapa warga 
ini. Karena pemimpin itu harus dekat dengan 
masyarakat. Soalnya, Kang Fahmi sudah terbi-
asa berbincang dengan masyarakat di suasana 
seperti apapun," ujarnya.

  Sementara itu, salah satu warga Jalan Bhayang-
kara Kota Sukabumi, Asep (32) mengungkapkan, 
dirinya mendukung setiap program sosialisasi 
yang akan dilakukan oleh semua Balon Walikota 
Sukabumi manapun. Hanya saja menurutnya, di-
rinya mengharapkan program itu berkelanjutan. 
"Semoga saja, setelah jadi Walikota juga, program 
sapa warganya diteruskan. Kesempatan itu, bisa 
jadi ruang-ruang masyarakat untuk menyam-
paikan aspirasinya dan harapan-harapannya," 
ungkapnya. (sep/d)

SK Keluar, 
Relawan Kami 

Gelar Doa Bersama
SUKABUMI-- Sebagai rasa 

wujud syukur atas keluarnya 
Surat Keputusan (SK) pa-
sangan calon Walikota dan 
Wakil Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi dan Andri 
Hamami di Pilwalkot 2018 
mendatang, Relawan Ka-
wan Andri Hamami (KAMI) 
mengadakan doa bersama 
tasyakur binikmat di Sek-
retariat Relawan KAMI di 
jalan Otista, Kota Sukabumi, 
kemarin. "Kita tidak hanya 
berikhtiar sosialisasi saja 
tapi tetap harus dibarengi 
dengan doa juga, " ujar Koor-
dinator Relawan KAMI,  Tejo 
Sulaksono saat dihubungi 
koran ini, kemarin (03/12). 

  Dijelaskan Tejo, segala 
proses perjuangan termasuk 
menyosialisasikan Faham 
di masyarakat, tak hanya 
dengan cara  ikhtiar saja 
melainkan harus dibarengi 
dengan bentuk doa. Untuk 
itu Relawan KAMI ini me-
yakini dengan dua proses 
tadi yang sedang dijalankan 
akan berbuah hasil yang 
maksimal. "Sosialiasasi kita 
terus gencar dimasyarakat, 
agenda kami pun sudah 
terjadwalkan. Tinggal saat 
ini kita berdoa meminta agar 
pasangan Faham ini bisa 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat Kota Sukabumi," 
ungkapnya.

  Lebih lanjut dirinya me-

ngatakan, dengan adanya 
kepastian pasangan Faham 
yang jelas ini. Relawan KAMI 
akan terus bergerak me-
nyerap aspirasi masyarakat 
dan juga menyosialisasikan 
kepada lapisan masyarakat. 
"Tentunya dalam menyo-
sialisasikan itu, kita akan 
menjual atau membeber-
kan program Faham ketika 
nanti menjadi pemimpin," 
jelasnya.

 Pihaknya juga akan terus 
memperkuat jaringan yang 
sudah terbentuk sampai 
ketingkat wilayah. Jaringan 
di tujuh kecamatan dan 33 
kelurahan bahkan sampai ke 
tingkat ke Rw-an akan terus 
diperkuat untuk mendukung 
Faham di Pilwalkot. "Kita 
akan mulai hidupkan kem-
bali jaringan-jaringan yang 
sudah terbentuk. Kami yakin 
Faham bisa berbuat untuk 
Kota Sukabumi," tuturnya.

 Tentunya keberadaan Re-
lawan KAMI ini sebagai pe-
dukung dan penguat Andri 
Hamami sebagai Wakil Wa-
likota Sukabumi.   Relawan 
Kami ini tentunya bergerak 
di luar jalur partai.

 "Ini namanya jugar rela-
wan, kami bukan pengurus 
partai. Tapi untuk mensuk-
seskan Faham di pilwalkot 
harus ada koordinasi dalam 
pergerakan dilapangan," 
pungkasnya. (bal)
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KHIDMAT: Relawan KAMI mengadakan pengajian Tasyakur 
Binikmat telah keluarnya SK pasangan Fahmi - Andri 
(Faham) di Sekretariat Relawan KAMI, (03/12) kemarin.   

Jona: Pemimpin Itu Harus 
Berinovasi 

SUKABUMI-- Permasalah-
an yang dihadapi masyarakat 
Kota Sukabumi nampak-
nya masih bergelut dengan 
permasalahan yang klasik 
seperti dibidang kesehatan, 
pendidikan, kesejahtera-
an dan infrastrukur. Hal itu 
didapat oleh Balon Waliko-
ta Sukabumi, Jona Arizona 
saat menghadiri acara de-
ngar pendapat reses Anggota 
DPRD Kota Sukabumi Fraksi 
Golkar. "Hampir beberapa 
acara reses anggota DPRD 
dari Golkar yang saya datangi 
pasti masyarakat menge-
luhkan permasalah klasik. 
Tentunya itu menjadi catatan 
saya dan partai Golkar kede-
pannya," ujar Jona Arizona 
saat menghadiri Reses Ang-
gota DPRD Kota Sukabumi, 
Gundal Kolyubi, Jumat (1/12)

 Tentunya masyarakat ber-
harap ingin adanya perubah-
an dan peningkatan program 
yang saat ini sudah digulirkan 
oleh pemerintah. Apalagi saat 

ini sedang masa Pillwalkot, 
masayrakat sangat mengi-
nginkan seorang pemimpin 
yang bisa merealisasikan 
apa yang diinginkannya. "Se-
bagian pendapat dan aspi-
rasi masyarakat dan kader 
mengenai permasalahan di 
Kota Sukabumi ini tentunyta 
menjadi tolak ukur suatu wi-
layah. Ini bisa menjadi bahan 
pertimbangan saya ketika 
akan berkarya untuk Kota 
Sukabumi," jelasnya.

 Pada kesempatan itu, Jona 
juga memapartkan bahwa 
seorang pemimpin itu harus 
memiliki inovasi dan akse-
larasi. 

Artinya inovasi kata Jona 
ketika kebijakan yang belum 
ada di pemerintahan seka-
rang, pemimpim kedepan 
harus bisa memunculkan 
inovasi program dan kebi-
jakan yang benar dirasakan 
oleh masyarakat. Sementara 
maksudnya aklerasi yakni pe-
mimpin harus meningkatkan 

program yang sudah diliun-
curkan dari hal biasa menjadi 
luar biasa. " Isya allah kita 
(Golkar) akan memberikan 
terbaik untuk masyarakat 
Kota Sukabumi," ucapnya.

 Tak hanya itu, Jona juga 
menyampaikan kiprah ang-
gota DPRD Kota Sukabumi di 
wilayah bisa berdampak dan 
bermanfaat bagi masyarakat 
di daerah pemilihannya. " 
Itu wajib, mereka dipilih oleh 
rakyat dan harus bermanfaat 
bagi rakyat," tandasnya.

 Dengan adanya kesempat-
an reses ini tentunya memang 
sarana untuk menyerap as-
pirasi masyarakat atau kon-
situen disetiap daerah pemi-
lihannya. Tentunya anggota 
Dewan harus bisa mereali-
asaikan apa yang dinginkan 
dan diharapkan masyarakat. 
" Mereka harus tetap berju-
ang di tengah masyarakat 
dengan segala permasalahan 
yang dirasakan oleh mereka," 
pungkasnya. (bal)

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

BERKOMUNIKASI: Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, Jona Arizona saat menghadiri acara 
reses anggota DPRD Kota Sukabumi di Kecamatan Cikole, (03/12) kemarin.

Ketua Relawan Jasmi, Raden Koesoemo 
Hutaripto bersama Balon Walikota Sukabumi 
Achmad Fahmi
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Pengamat: Emil Tak Perlu Konvensi
BANDUNG-- Pakar poli-

tik dan pemerintahan dari 
Universitas Padjajaran Ban-
dung, Firman Manan, meng-
kritisi pemilihan calon wakil 
gubernur dengan mekanis-
me konvensi. Seharusnya, 
Emil bisa memilih calon 
wakil gubernurnya sendi-
ri tanpa terpengaruh oleh 
pihak lain. Hal ini sangat 
penting agar ketika terpilih 
nanti, pasangan tersebut 
mampu bekerja dengan 
baik. Firman menilai, setiap 
kepala pemerintahan harus 
memiliki hubungan emosi-
onal yang baik antara satu 
sama lain. "Calon gubernur 
dan wakil gubernur itu harus 
memiliki political chemistry, 
bukan hanya disepakati 
partai pengusung," kata 
Firman saat dikonfirmasi 
di Bandung, Minggu (3/12).

  Dikatakannya, meski pa-
sangan tersebut dua-duanya 
memiliki kualitas yang baik, 
namun jika tidak memiliki 
hubungan emosional, kiner-
ja keduanya tidak akan baik. 
Firman pun menilai, selama 
ini banyak kepala daerah 
yang 'dikawinkan paksa' 
oleh partai pengusung. "Se-
lama ini yang terjadi dika-
winkan paksa. Mereka tidak 
punya political chemistry, 
itu yang jadi soal," katanya 
seraya menyebut setiap pa-
sangan kepala daerah harus 
memiliki kecocokan satu 

sama lain.
  Oleh karena itu, lanjut dia, 

meskipun Emil meminta 
rekomendasi calon wakil gu-
bernur dari ajang konvensi, 
keputusan akhirnya harus 
berada di tangan Wali Kota 
Bandung tersebut. Hal ini 
sangat penting karena Emil 
sendirilah yang mengetahui 
kebutuhan dirinya dalam 
memimpin. "Karena yang 
nanti akan bekerja lima ta-
hun itu Kang Emil, bukan 
para panelis," katanya.

  Lebih lanjut Firman me-
nambahkan, Emil seharus-
nya sudah bisa mengetahui 
calon wakilnya yang tepat, 
terutama jika mengacu pada 
hasil survei dan karakteris-
tik calon pendampingnya 
saat ini.

  Firman menyebut, Emil 
membutuhkan sosok wakil 
yang mampu melengkapi 
kepemimpinan dirinya. Se-
bagai pemimpin dengan 
latar belakang nasionalis, 
lanjutnya, Emil membu-
tuhkan pendamping yang 
mimiliki kultur keagamaan 
yang kuat. Selain itu, calon 
wakil Emil harus memiliki 
pengalaman yang baik di 
pemerintahan, di samping 
memiliki popularitas dan 
elektabilitas yang baik. "Jadi 
syarat itu yang harus diper-
hatikan Kang Emil dalam 
memilih wakil," katanya.

  Namun, kata dia, jika kon-

vensi tetap dilakukan, harus 
dilakukan sebaik mungkin. 
Tim panelis yang terdiri dari 
sembilan orang harus mem-
beri penilaian yang obyektif 
dan transparan terhadap 
masing-masing kandidat.

  Penilaian yang diberikan 
harus berdasarkan kuali-
tas kandidat bukan karena 
faktor kedekatan politik. Se-
perti diketahui, kesembilan 
panelis pilihan Emil untuk 
konvensi itu di antaranya 
Uu Rukmana (mantan Ketua 
DPD Partai Golkar Provinsi 

Jawa Barat), Popong Otje 
Djunjunan/Ceu Popong 
(saat ini anggota Fraksi Gol-
kar di DPR RI), dan Tjetje Hi-
dayat Padmadinata (politisi 
dan pendiri Angkatan Muda 
Siliwangi).

  Namun, Firman menilai, 
independensi panelis bisa 
terganggu oleh adanya aviliasi 
terhadap salah satu partai. 
Penilaian itu, kata dia, tidak 
bisa dihindari karena adanya 
panelis yang memiliki kede-
katan dengan Golkar, partai 
pengusung Emil yang juga 

mengusulkan kadernya men-
jadi calon wakil gubernur. 
"Tentu saja adanya aviliasi ke 
partai pengusung bisa berpe-
ngaruh. Memang ada perso-
alan ketika awalnya disebut 
tokoh-tokoh independen, 
tapi ada keterkaitan dengan 
tokoh tertentu," kata Firman.

 Oleh karena itu, Firman 
berharap setiap panelis harus 
memiliki independensi dan 
integritas yang baik sehingga 
mampu memberi penilaian 
yang obyektif. Mereka di-
tuntut bisa menanggalkan 

identitas partainya sehingga 
menempatkan diri sebagai 
tokoh yang berpengalaman di 
Jawa Barat. "Saya berharap ti-
dak ada keberpihakan. Harus 
obyektif, nonpartisan. Jangan 
bicara dengan merepresenta-
sikan partai," katanya.

  Lebih lanjut, Firman pun 
mengkritisi penamaan kon-
vensi yang menurutnya tidak 
tepat karena memilih calon 
wakil gubernur dari berbagai 
partai. Menurutnya, istilah 
konvensi di Amerika Serikat 
digunakan untuk memilih 

kandidat dari partai yang 
sama. "Kalau dari asal usul 
konvensi di Amerika, itu di-
gunakan untuk satu partai 
yang sama," katanya. Istilah 
konvensi yang tepat diadopsi 
Partai Golkar dan Demokrat 
saat memilih calon presiden 
pada 2004 dan 2014. "Jadi 
ketika ini bukan dari partai 
yang sama, penamaannya 
(konvensi) kurang tepat. Apa-
lagi (panelisnya) ada tokoh 
independen (nonpartai), itu 
bukan konvensi," katanya. 
(nif)

FOTO: NET/IST

MEMILIH: Bakal Calon (balon) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum memastikan untuk memilih pendampingnya di Pilgub 2018 mendatang

Bulan Ini Golkar 
Gelar Munaslub 

Tetap Jalan 
Meski Papa 

Novanto 
Menang

JAKARTA-- Ketua Umum 
Kesatuan Organisasi Gotong 
Royong (Kosgoro) Agung 
Laksono mendesak Partai 
Golkar menyelenggarakan 
Musyawarah Nasional Luar 
Biasa (Munaslub) pada per-
tengahan Desember 2017.  
"DPP Partai Golkar harus 
mendengarkan suara-suara 
kader di daerah dan saat 
ini ada 31 dari total 34 DPD 
I yang meminta diadakan 
Munaslub. Kami berharap 
bahwa usulan-usulan harus 
direspons positif," tegasnya 
usai rapat di Jakarta, Sabtu 
(2/12).

  Agung menekankan ur-
gensi menggelar munaslub 
tinggi. Pasalnya selain elek-
tabilitas dan marwah partai 
yang kian tergerus, ada kon-
testasi politik di tahun men-

datang yang harus dihadapi 
Partai Golkar. Untuk itu jika 
Golkar menggelar Munaslub 
Desember ini, Partai Gol-
kar masih memiliki waktu 
untuk mempersiapkan Pil-
kada 2018 dan Pemilu 2019. 
"Untuk itu kami mendesak 
Munaslub dilakukan dalam 
Desember ini supaya dapat 
memasuki tahun depan de-
ngan bersih. Tugas-tugas 
kepartaian seperti Pilkada, 
Pileg, dan Pilpres bisa dilaku-
kan dengan baik," demikian 
Agung. 

  Sementara itu, Pengamat 
politik dari Universitas Al 
Azhar Indonesia (UAI) Ujang 
Komarudin memprediksi, 
pelaksanaan Musyawarah 
Nasional Luar Biasa atau 
Munaslub Golkar tetap akan 
jalan, meski nantinya Setya 
Novanto menang prapera-
dilan untuk yang kedua kali-
nya. Pasalnya, permasalahan 
utama partai berlambang 
beringin tersebut bukan se-
mata terkait status hukum 
Papa Novanto (julukan Setya 
Novanto) yang kembali dite-

tapkan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) sebagai 
tersangka dugaan korupsi 
pengadaan kartu tanda pen-
duduk elektronik (e-KTP).

  Namun citra yang kini 
benar-benar telah runtuh di 
mata masyarakat, sebagai pe-
megang hak suara penentu 
pemerintahan dan legislatif 
ke depan. Karena itu untuk 
mengembalikan marwah 
Golkar, munaslub untuk me-
milih ketua umum yang baru 
harus secepatnya dilakukan. 
"Jadi munaslub sangat pen-
ting dan mendesak dilaku-
kan tanpa harus menunggu 
prapradilan. Seandainya SN 
menang, munaslub harus te-
tap dilaksanakan," ujar Ujang 
kepada JPNN (Group koran 
ini), Minggu (3/12)

  Direktur Eksekutif Indo-
nesia Political Review ini 
meyakini mayoritas kader 
Golkar mengetahui hal ter-
sebut. Karena itu tidak heran 
desakan terhadap penye-
lenggaraan munaslub terus 
disuarakan berbagai elemen 
yang ada di Golkar. "Nah se-

karang pertanyaannya, siapa 
yang layak menggantikan SN. 
Saya kira pemegang suara di 
Golkar perlu berhati-hati. 

Salah memilih, justru akan 
membuat partai tersebut ba-
kal makin runtuh," pungkas 
Ujang. (gir/jpnn)

Ketua Umum Kesatuan Organisasi Gotong Royong (Kosgoro) 
Agung Laksono

Fadli: Prabowo akan 
jadi Presiden di 2019
JAKARTA-- Hasil survei Indo Barometer terbaru 

ternyata lebih memenangkan Joko Widodo ketim-
bang Prabowo Subianto. Namun hal itu ditanggapi 
santai oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli 
Zon. Fadli pun lantas berkaca pada hasil-hasil survei 
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang banyak me-
leset. Dimana banyak lembaga survei menempatkan 
elektabilitas Anies Baswedan di bawah 50 persen. 
“Kita semua tentu masih ingat, mayoritas lembaga 
survei menempatkan Anies di posisi yang kalah, na-
mun hasil penghitungan sebenarnya berkata lain,” 
kata Fadli saat menanggapi survei Indo Barometer 
bertajuk, Siapa Penantang Potensial Jokowi di 2019 
di Jakarta, Minggu (3/12).

  Dituturkan Fadli, di putaran kedua Pilkada DKI 
Jakarta, pasangan Anies-Sandi ternyata berhasil ung-
gul sekitar 15 persen dari petahana Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok. Fadli pun mengungkapkan, 
malam sebelum pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 
putaran kedua, sejumlah tokoh dari kubu pendu-
kung Anies termasuk Prabowo Subianto berkumpul.

  Dalam kesempatan itu, Fadli menuturkan, Prabo-
wo memaparkan bahwa berdasarkan hasil survei in-
ternal Anies akan meraih 58 persen. Hasil itu hanya 
meleset tipis karena Anies akhirnya meraih 57,97 
persen.  "Itu (58 persen) dari hasil survei internal di-
kombinasi dengan media sosial yang ada," jelasnya.

  Jadi, Fadli menuturkan, lembaga survei meski-
pun jadi indikator harus merespons perubahan 
masyarakat termasuk responden dalam mengisi 
hasil survei.  Karena itu, Fadli beranggapan dalam 
Pilpres 2019 mendatang anomali pasti akan datang. 
Dan nanti pasti akan kaget melihat hasilnya karena 
tidak sesuai dengan hasil-hasil survei. Bahkan, 
Wakil Ketua DPR itu menuturkan belum tentu hasil 
survei sekarang tentang Jokowi dan Prabowo akan 
terwujud di 2019 nanti.  "Catat omongan saya, yang 
saya ramalkan Prabowo akan jadi presiden di 2019," 
katanya. (dms/dna/JPC)

Kosgoro Jagokan Airlangga 
JAKARTA-- Pengurus Pusat Kolektif Kesatuan Or-

ganisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 
resmi mendukung Wakil Ketua Umum Kosgoro 
Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon Ketua 
Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya 
Novanto.  Ketua Umum Kosgoro, Agung Laksono 
menegaskan bahwa mandat yang diberikan sejalan 
dengan hasil Rapat Pleno Kosgoro baru-baru ini. 
"Kami sudah sepakat bahwa calon ketua umum 
yang akan dibawa ke DPP Partai Golkar adalah 
Airlangga Hartarto," kata Agung di kawasan Keba-
yoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (2/12).

  Dukungan terhadap Koordinator Bidang Per-
ekonomian DPP Partai Golkar yang juga Menteri 
Perindustrian RI itu jelas Agung sejalan dengan 
dukungan organisasi pendiri Golkar lainnya, yakni 
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia 
(SOKSI) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong 
Royong (MKGR). Nah, dukungan ketiga organisasi 
pendiri Golkar ini pun kata dia sudah sejalan de-
ngan desakan dari 31 pengurus DPD I Golkar serta 
beberapa pengurus pusat DPP Golkar agar DPP 
Golkar segera menggelar Munaslub.

 "Menurut informasi telah ada 31 DPD I untuk 
mengusulkan menyelenggarakan Munaslub. Usul-
an aspirasi daerah tersebut harus diperhatikan. 
Segera melaksanakan rapat pleno dan menetap-
kan segera dilaksanakan Munaslub pada bulan 
Desember nanti," tegasnya.Lebih lanjut Agung 
mengatakan bahwa pilihan kepada Airlangga 
karena Kosgoro menilai dia akan mampu mengem-
balikan kejayaan Golkar. "Calon yang diharapkan 
dapat mengembalikan elektabilitas Golkar, dan 
marwah Golkar," imbuhnya.Ditambahkan Agung, 
surat mandat keputusan Kosgoro kepada Sirlangga 
akan segera dibawa ke DPP Golkar untuk diproses 
sebagaimana AD/ART partai. (jar/rmol.co)

Dedi Mulyadi Motor 
Penggerak 

Penyelamat Partai
B A N D U N G - -  K a u k u s 

Muda Partai Golkar Jawa 
Barat, Denhas Mubarok 
TA, S.Sos mengatakan, 2019 
merupakan momentum 
mengembalikan marwah 
partai berlambang pohon 
beringin itu. Menurutnya, 
sosok yang paling banyak 
dibicarakan sebagai motor 
penyelamatan partai hari ini 
adalah Ketua DPD Golkar 
Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 
"Kang Dedi tampil seba-
gai pemecah solusi tatkala 
nahkoda partai ini populer 
dengan urusan KPK," ujar 
Denhas melalui sambungan 
selulernya, Minggu (3/12).

  Ia menambahkan, kini 
kader Golkar tengah meng-
alami devided society (ma-
syarakat yang terbelah) 
dengan banyaknya tokoh 
yang bermunculan untuk 
menggantikan Setnov. "Ada 
beragam cara untuk me-
lancarkan langkah poli-
tik tak terkecuali bertemu 
Presiden. padahal restu 
sesungguhnya adalah dari 

DPD I, yang secara AD/RT 
telah diatur didalamnya," 
ujarnya.

  Golkar adalah partai besar 
dan matang, tentu banyak 
stock kepemimpinan yang 
fi gurnya mampu meredam 
tensi dan mempersatukan 
kader. Bagi Denhas, yang 
juga menjabat sebagai se-
laku Wakil Ketua DPD Partai 
Golkar Purwakarta gerakan 
masif dan aktif yang dilaku-
kan secara elite oleh Kang 
Dedi sudah berhasil meng-
akomodir dan melakukan 
komunikasi politik dengan 
berbagai elemen Golkar. 
"Ini menjadi awal baik tat-
kala partai membutuhkan 
kader yang bekerja secara 
total demi eksistensi organi-
sasi. Apalagi di tataran grass 
root yang menginginkan 
perubahan secara kuktural 
dan struktural tentu mereka 
menginginkan sosok Dedi 
yang bisa masuk sebagai 
Sekjen paska Munaslub 
mendatang," tandasnya. 
(nif)

Anies Kandidat Kuat 
Cawapres 2019

JAKARTA-- Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan 
bakal menjadi kandidat 
kuat jika maju sebagai calon 
wakil presiden pada Pilpres 
2019.  Berdasarkan hasil per-
tanyaan terbuka yang dila-
kukan lembaga survei Indo 
Barometer kepada kepada 
1200 responden yang telah 
menikah dan memiliki hak 
pilih, Anies mendapat pe-
ringkat pertama dengan 10,5 
persen pemilih. Sementara 
ditempat kedua Agus Ha-
rimurti Yudhoyono (AHY) 
9,6 persen diikuti Basuki 
Tjahaja Purnama 9,6 per-
sen, Gatot Nurmantyo 9,6 
persen. Kemudian Ridwan 
Kamil 5,4 persen, Presiden 
PKS M Sohibul Iman 3,8 
persen dan Puan Maharani 
2,8 persen.

  Bukan sekali ini saja Anies 
mendapat urutan pertama, 
dari simulasi tertutup de-
ngan memberikan 12 nama 
melalui pertanyaan tertu-
tup, responden tetap memi-
lih Anies sebagai kandidat 
yang dicalonkan sebagai 
Wapres. Anies memperoleh 
11,8 persen, diperingkat ke-
dua AHY dengan 10,3 persen 

selanjutnya Gatot Nurmant-
yo berada di peringkat ketiga 
dengan 9,3 persen.

  Kemudian Ridwan Kamil 
dengan 7,3 persen dan di-
susul Sohibul Iman dengan 
5,4 persen. 

"Sebanyak 29,3 persen 
responden menjawab ti-
dak tahu atau tidak men-
jawab. 12,2 persen belum 
memutuskan dan 6,9 persen 
menjawab rahasia," ung-
kap Direktur Eksekutif Indo 

Batometer M Qadari saat 
memaparkan hasil survei-
nya di Hotel Century Atlet, 
Jalan Pintu Senayan, Jakarta, 
Minggu (3/12).

  Survei ini dilakukan sejak 
15-23 November 2017 de-
ngan margin of erorr kurang 
lebih 23,83 persen dan 95 
persen tingkat kepercayaan. 
Data survei diambil dengan 
berwawancara tatap muka 
responden menggunakan 
kuesioner. (nes)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
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IKLAN BARIS 
ANEKA

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

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 - 4102 - Qk An. 
Armilah

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 Cisaat No 214 Smi Hp. 
085863321214 Jl. Siliwangi 
(Pertigaan Cidahu) Cicurug Hp. 
085724135845.(Rs s/d 31 De-
sember)

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 Digi-
tal, 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

KHUSUS PEMASANGAN IKLAN BARIS, KHUSUS PEMASANGAN IKLAN BARIS, 
3 & 5 BARIS DAPAT BONUSS!!!!!!!!!!! 3 & 5 BARIS DAPAT BONUSS!!!!!!!!!!! 

Ukuran min : 2 klm x 50 mmkUkuran min : 2 klm x 50 mmk
Warna  : Black & White (BW)Warna  : Black & White (BW)

Paket iklan baris mingguan 
DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

3x Tayang Bonus 1x tayang3x Tayang Bonus 1x tayang
6x Tayang Bonus 2x tayang6x Tayang Bonus 2x tayang

10x Tayang Bonus 3x tayang10x Tayang Bonus 3x tayang
15x Tayang Bonus 4x tayang15x Tayang Bonus 4x tayang
30x Tayang Bonus 1 Minggu30x Tayang Bonus 1 Minggu

Harga Special Paket Iklan Murah, Meriah,Hemat dan EfektifHarga Special Paket Iklan Murah, Meriah,Hemat dan Efektif *SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU*SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU

ANDA BUTUH INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN ?  BACA KORAN RADAR SUKABUMI SETIAP HARI SABTU DI BURSA LOKER !!

A K H I R  T A H U NA K H I R  T A H U N

Petugas XL Axiata 
Berjibaku Jaga Jaringan

Pencinta Belanja 
Online Cermatlah 
Pilih Barang

HARI belanja online nasional (Harbol-
nas) kembali digelar pada 12 Desember 
2017 mendatang. Biasanya setiap harbol-
nas ini tingkat transaksi akan meningkat 
dratis, karena para online shoper menye-
diakan beragam jenis diskon menarik.

Sejak digelar pada 2012 silam, Harbolnas 
kerap mendapat animo luar biasa dari 
masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari 
invoasi yang dilakukan dari penyedia jasa 
toko online. Bahkan pada 2012 harbolnas 
yang diikuti oleh enam 6 E-Commerce dan 
terakhir pada 2016 telah diikuti oleh 211 
E-Commerce.

Diketahui hingga kini terdapat sejumlah 
market place besar  yang merajai pasar 
online, seperti Lazada Indonesia, Zalora, 
Blanja, PinkEmma, Berrybenka dan Bu-
kalapak.

Dengan banyaknya situs berbelanja dan 
aplikasi serupa, kini membeli sesuatu ba-
rang tidak perlu lagi susah-susah keluar 
rumah. Dengan menggunakan aplikasi on-
line shop, masyarakat sudah bisa memiliki 
barang impiannya. Beberapa market place 
pun menyediakan fasilitas cicilan (kredit). 
Tidak sedikit juga yang menyediakan kredit 
dengan bunga nol persen.

Memanfaatkan Harbolnas, Bukalapak 
mengajak konsumen untuk cermat dalam 
memilih dan membeli barang yang dicari, 
agar tidak menimbulkan kerugian.

“Masyarakat semakin cerdas dalam be-
lanja dan berdagang online. Bukalapak 
akan selalu berkerja sama dengan para 
pelapak dan pembeli kami, demi kenya-
manan mereka selama bertransaksi berjua-
lan dan juga berbelanja,” ujar VP Marketing 
Bukalapak Bayu Syerli.(ryn/JPC)

SUKABUMI - PT XL Axi-
ata Tbk (XL Axiata) berusaha 
keras menjaga jaringan dan 
layanan telekomunikasi yang 
berada di sejumlah daerah 
terlanda banjir, di kawasan 
Pesisir Selatan DI Yogyakarta 
dan Jawa Timur.

Petugas XL Axiata di lapan-
gan terus berupaya dan me-
mastikan jaringan tetap bisa 
beroperasi, dan di sejumlah 
titik juga harus mengatasi ken-
dala alam yang terjadi.

Dalam tiga hari terakhir ban-
jir melanda sejumlah daerah 
di DI Yogyakarta, yaitu Ka-
bupaten Bantul, Kabupaten 
Gunung Kidul, dan Kabupaten 
Kulon Progo. Di Provinsi Jawa 
Timur, banjir melanda antara 
lain Kabupaten Pacitan dan 
Ponorogo.

“Salah satu upaya yang kami 
lakukan dengan berjibaku, 
memastikan BTS-BTS yang 
terputus aliran listriknya 
tetap bisa beroperasi dengan 

dukungan genset,”ujar Vice 
President XL Axiata Central  
Region, Rd.Sofia Purbayanti 
melalui keterangan resminya, 
kemarin (3/12).

Padahal, banyak di antara 
area-area tersebut tertutup 
banjir dan jalan menuju ke 
lokasi BTS tidak bisa dilalui. 
Selain itu, banjir juga merusak 
perangkat. 

“Kami juga harus menga-
tasinya dengan mengganti 
perangkat yang rusak. Kami 
akan terus berjuang men-
jaga layanan sambil berharap 
kondisi ini bisa segera kembali 
normal,”ulasnya.

Sofi a menandaskan, petugas 
XL Axiata akan terus bersiaga 
hingga kondisi kembali nor-
mal. Untuk itu, kepada pelang-
gan dan masyarakat yang 
berdomisili di area yang terk-
endala, XL Axiata memastikan 
upaya normalisasi layanan 
akan terus dilakukan. Meski 
begitu, XL Axiata memastikan 

hanya sebagian kecil dari BTS 
yang terkendala dari total BTS 
yang ada di semua wilayah 
tersebut. Secara total ada seki-
tar 400 unit BTS XL Axiata yang 
melayani seluruh wilayah di 
Bantul, 250 BTS di Gunung 
Kidul, dan 150 di Kulon Progo. 
Sementaraitu di Pacitan ada 
sekitar 149 BTS dan 150 BTS 
di Ponorogo.

Untuk memastikan kondisi 
jaringan di seluruh wilayah 
layanan yang tersebar di selu-
ruh Indonesia, XL Axiata juga 
telah membuka pusat kendali 
jaringan yang berlokasi di Ja-
karta, dan di Yogyakarta serta 
Surabaya.

“Melalui pusat kendali ini, 
XL Axiata bisa memonitor 
secara terus menerus kondisi 
seluruh jaringan,”paparnya.

Sehingga bisa di lakukan 
penanganan segera jika terjadi 
suatu kendala, termasuk saat 
terjadi bencana alam.

Selain berupaya keras men-

jaga jaringan danlayanan, petu-
gas XL Axiata juga terus beru-
paya menyalurkan bantuan 
kepada warga yang terlanda 
banjir di semua daerah terlanda 
bencana tersebut. Penyaluran 
bantuan juga dikoordinasi-
kan dengan aparat di masing-
masing daerah, mengingat 
lokasi banjir yang sulit di akses. 
Bantuan yang disalurkan an-
tara lain berupa bahan-bahan 
makanan, obat-obatan, dan 
sarana telekomunikasi berupa 
TeleponUmum Gratis (TUG). 

Untuk daerah Bantul, ban-
tuan XL Axiata sudah tersalur 
sejak Rabu (29/11), tepatnya 
melalui posko bantuan di 
Dusun Donotirto, Kelurahan 
Bambanglipuro, Kecamatan 
Kretek, Bantul. Bantuan lain 
akan segera menyusul ke lo-
kasi lainnya sesuai dengan 
kondisi. Sementara itu, un-
tuk daerah Pacitan, bantuan 
direncanakan bisa segera 
disalurkan melalui posko ter-

depan di Desa Gemaharjo, Ke-
camatan Tegalombo, Pacitan. 
Karena akses jalan ke tengah 
kota Pacitan masih belum bisa 
dilalui, selain akan menyalur-
kan bantuan secara mandiri, 
tim XL Axiata di lapangan juga 
akan bekerjasama dengan 
aparat setempat. 

“Terkait dengan kondisi 
cuaca di mana hujan den-
gan intensitas tinggi di ber-
bagai daerah di tanah air, XL 
Axiata juga bersiaga di setiap 
wilayah,”tutur Sofi a.

Kualitas layanan menjadi 
prioritas utama sebagai pe-
rusahaan penyedia layanan 
telekomunikasi dan data. Se-
lain itu, sebagai bagian dari 
masyarakat dan pelanggan, 
di setiap wilayah layanan, XL 
Axiata akan selalu berusaha 
ikut berkontribusi memberikan 
bantuan baik bersifat teknis 
sesuai bidang usaha telekomu-
nikasi, maupun bantuan yang 
bersifat kemanusiaan.(*/sri)

XL PEDULI BANJIR: GM Sales Operation XL Axiata DI Yogyakarta and Jateng, Arif Farhan Budiyanto, secara simbolis menyerahkan bantuan banjir kepada Camat Kretek, Harso di Kecamatan Kretek, Bantul, 
Kamis( 30/11).

FT:PIXABAY.COM

ILUSTRASI: Harbolnas.
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Seringnya Pusing dan Leher Beratnya
Kini sudah Jauh Berkurang

Kolesterol tinggi memang bikin masalah. Bila saat meninggi, kepala jadi pusing dan 
tengkuk terasa berat. Kalau sudah begitu, rasa mabuk pun timbul. Demikianlah kira-kira 
yang dialami oleh Engkos Koswara, lelaki 57 tahun ini. Sejak kapan kakek satu cucu dirongrong 
penyakit itu? Menurutnya, sejak tujuh bulan lalu. Mengunjungi dokter pun menjadi pilihan 
utama ayah tiga anak ini. Mau apa? Lho, kok mau apa. Ya berobat dong. Menurut dokter, 
kolesterolnya naik mencapai 300 mg/dl. Lalu, setelah menerima resep dan beli obat, 
diminumlah obat-obat itu. Sembuhkah? “membantu. Tapi begitu obat habis, kambuh lagi,” 
jelasnya di tengah pertemuan 21 Februari 2017 lalu. Dengan alasan tak menemui hasil 
maksimal minum obat dokter, warga Martadinata Belakang No. 165, RT 005 RW 007, 
Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ini mencari alternatif. 
Obat alami menjadi pilihannya. Apa itu? Kebetulan, sekitar dua bulan lebih yang lalu, ia 
membaca tulisan tentang manfaat madu hitam dalam kemasan MADU BIMA 99. Karena 

tertarik dengan manfaat madu pahit di dalamnya. Gamak, tak sangsi, ia meminumnya rutin 2x sehari. Setelah habis 2 botol, 
apa hasilnya? “Kolesterol belum dicek lagi, tapi tengkuk tak terasa berat lagi. Pusing mereda. Dan badan jadi terasa ringan,” 
tukas pemilik bengkel mobilini.

Madu berasal dari sari bunga dan menjadi obat untuk mengatasi pelbagai penyakit. Khasiatnya itu telah 
terbukti sejak dulu. Sedangkan madu pahit adalah madu yang diproduksi oleh lebah khusus, yang suka 
mengisap nektar bunga dari pohon-pohon yang pahit, seperti paitan, kaliandra, dan mahoni. Di beberapa 
negara, ekstrak tanaman yang pahit-pahit ini digunakan sebagai obat anti-inflamasi atau pengurang rasa 
sakit. Di dunia Islam, penggunaan madu sebagai obat sudah dilaksanakan sejak lama, yakni sejak zaman 
Nabi Muhammad. Kemudian, beberapa abad setelah itu, kajian tentang madu secara ilmiah dilakukan oleh 
beberapa saintis muslim terkemuka, antara lain Ibnu Sina (890-1037). Karena memahami manfaat madu, 
dalam kehidupannya Ibnu Sina banyak mengonsumsi madu sehingga ia awet muda, sehat, dan berumur 
panjang. Ibnu Sina menyatakan, madu dapat mengatasi penyakit dari yang ringan hingga yang berat. Contoh 
yang ringan adalah demam panas, pegal-pegal, atau batuk-batuk. Sedangkan contoh yang berat adalah 
diabetes, kolesterol tinggi, rematik, kanker, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan gangguan jantung.    

Saat ini berbagai madu pahit dengan berbagai merek telah beredar di pasaran. Tapi, yang banyak digemari, 
karena manfaatnya yang nyata, memang Madu Bima 99. Apalagi, dari hasil uji laboratorium Fakultas Farmasi 
UI dan Sucofindo September 2014, Madu Bima 99 terbukti bebas dari bahan kimia obat, patogen, logam 
berbahaya, dan zat berbahaya lainnya. Bahkan, saat ini juga tersedia Madu Bima 99 khusus, yakni Madu 
Kesuburan Pria, Madu Kesuburan Wanita, dan Madu Kecerdasan Otak. Untuk mendapatkannya, Anda bisa 
datang ke apotek, toko obat, dan outlet-outlet lainnya di kota Anda. Untuk informasi lebih lengkap, Anda 
bisa mengunjungi  @madubima99, www.madubima.com, dan www.facebook.com/Madu Bima 99.
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ini mendapatkan penghar-
gaan dari Museum Rekor 
Indonesia-Dunia (Muri). Ia 
tercatat, sebagai disabilitas 
yang berhasil mendatangi 
puluhan pemerintah daerah 
untuk mengumpulkan cap 
dan tanda tangan.

 Pada Rabu (29/11) lalu, 
Murtini mendatangi Kantor 
Kejaksaan Negeri Kabu-
paten Sukabumi di Jalan 
Karangtengah, Desa Karang-
tengah, Kecamatan Ciba-
dak. Dengan mengenakan 
hijab hitam yang dipadu-
kan dengan gamis merah 
muda, wanita paruh baya 
itu diantar oleh anggota 
Koramil Cibadak. Sesekali 
terlihat senyum merekah 
dari raut wajahnya yang 
mulai keriput. “Saya Mur-
tini, datang ke sini bermak-
sud untuk menemui Kepala 
Kejaksaan,” ucap Murtini 
kepada Satuan Pengamanan 
(Satpam) Kejaksaan.

 Dengan nada lirih, wanita 
kelahiran Palembang ini 
mengaku ingin bertemu 
dengan Kepala Kejari Ka-
bupaten Sukabumi untuk 
mengetahui pelayanan lem-
baga adhyaksa ini kepada 
warga yang menyandang 
disabilitas. Ya, hal itu ia 
anggap sebuah kaharusan 
karena tidak sedikit pegawai 
pemerintah yang ‘menye-
pelekan’ disabilitas khusus-
nya tuna netra. “Saya ingin 
tahu bagaimana perlakuan 
lembaga ini kepada penyan-
dang disabilitas. Apakah 
dipelakukan sama seperti 
orang normal lainnya,” ujar 
Murtini kepada Radar Suka-
bumi.

 Murtini mengaku, saat ini 
menjadi agendanya keliling 
di pemerintah daerah yang 
ada di Jawa Barat, seperti 
Kabupaten Sukabumi. Se-
belum menginjakan kak-
inya di kabupaten terluas 
kedua di Jawa dan Bali ini, 
ia mengaku telah berkelil-

ing daerah di wilayah In-
donesia. “Sekarang jadwal 
keliling di Jawa Barat, salah 
satunya Sukabumi. Ini juga 
saya lakukan dalam rangka 
mendapatkan gelar profe-
sor,” terang Murtini yang 
mengaku sebagai istrinya 
tentara ini. 

 Untuk bekal selama di 
perjalanan, Murtini men-
gaku telah menyiapkan 
uang sebesar Rp200 juta 
y a n g  d i s i m p a n  d a l a m 
buku tabungannya. Bila 
ia tengah membutuhkan, 
dirinya akan mengambil di 
mesin ATM yang dibantu 
petugas bank. “Saya ter-
kadang tidur di hotel atau 
di penginapan, keinginan 
saya melakukan perjalanan 
keliling Indonesia sebena-
rnya tidak disetujui oleh 
keluarga,” bebernya. 

 Dari hasil beberapa kun-
jungannya ke kantor-kan-
tor, tidak seluruhnya dapat 
memberikan pelayanan 
yang baik terhadap pe-

nyandang tunanetra. Atas 
fakta demikian, dirinya me-
nyarankan agar pemerin-
tah setempat berbenah diri 
dan segera melakukan per-
baikan pelayanan. “Kalau 
di kantor Kejari Kabupaten 
Sukabumi ini sudah cukup 
baik, saya dilayani dengan 
sepenuh hati,” jelasnya. 

 Sebelum beranjak pulang, 
Murtini sempat menceri-
takan tentang penyebab 
kebutaan yang dia alami. 
Dari ceritanya, ia men-
jadi tunanetra akibat ke-
celakaan pada tahun 2004 
silam di Puncak, Bogor, 
Jawa Barat saat kendaraan 
yang ditumpanginya ter-
libat Lakalantas bersama 
dosen di kampusnya yang 
hendak mengisi kegiatan 
seminar. “Kecelakaan itu 
cukup parah, tapi baiknya 
ini menjadi hikmah untuk 
saya yang harus ikut peduli 
bahwa penyandang tu-
nanetra memiliki hak yang 
sama,” pungkasnya. (*/t) 

Keliling Indonesia untuk Minta Tanda Tangan 
dan Stempel Pemerintah Daerah

hingga belasan juta rupiah. 
Biasanya perhari saya mem-
peroleh hasil sampai Rp8 
juta. Namun karena listrik 
padam, tidak menghasil-
kan sama sekali. Selain itu, 
pekerja sebanyak delapan 
orang terbengkalai karena 
tidak bekerja,” jelas Ujan 
kepada Radar Sukabumi, 
Minggu (3/12).

 Akibat pemadaman listrik 
tersebut, ia mengaku om-
setnya turun dratis hingga 
90 persen. “Untuk mengejar 
target, saya sendiri terpaksa 
menjahit baju dengan me-
sin manual. Bahkan, untuk 
penerangan terpaksa meng-
gunakan lilin,” bebernya.

 Selain ia, warga Desa Tan-
jungsari lainnya menurut 
Ujan merasa kecewa terhadap 
PLN yang telah mematikan 
listrik tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada warga 
sebagai pelanggan PLN. “Ka-
lau kami telat bayar sedikit 
saja, PLN pasti akan memu-
tuskan KWh. Tetapi kalau 
mati listrik seperti ini, PLN 
pasti tidak akan bertanggung 
jawab atas kerugian usaha 
saya ini. Padahal akibat listrik 
padam, pekerjaan banyak 
terbengkalai,” tandasnya.

 Keluhan serupa dilontarkan 
para pelaku bisnis warung 
internet (Warnet), Deri (30), 

warga Kampung Cieumbe, 
Desa Padabeunghar, Keca-
matan Jampangtengah. Ia 
mengaku pemadan listrik 
saat ini sangat mengganggu 
usaha mereka. “Dalam waktu 
tiga hari dua malam ini omset 
kita jelas menurun. Ini semua 
ulah PLN yang melakukan 
pemadaman listrik tanpa 
ada pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada warga,” im-
buhnya.

 Sementara itu, Kepala 
Desa Tanjungsari, Dillah 
Habillah membenarkan 
bahwa pemadaman listrik 
dilakukan PLN tanpa se-
belumnya menyampaikan 
pemberitahuan. “Saya su-
dah tanyakan pada PLN, 
katanya pemadaman listrik 
ini terjadi bukan kesalahan 
PLN. Akan tetapi ada salah 
satu jaringan listrik yang 
mengalami kerusakan aki-
bat tertimpa pohon dan 
tergerus bencana longsor. 
Tapi, Alhamdulillah sejak 
tadi padi listrik ini sudah 
kembali menyala. Mudah-
mudahan akibat peristiwa 
ini PLN dapat meningkat-
kan lagi pelayanannya ke-
pada pelanggan. Sehingga 
pemadaman listrik tidak 
terjadi sampai berhari-
hari,” pungkasnya.

 Menanggapi hal tersebut, 
Humas PT PLN Area Pelay-
anan Jaringan (APJ) Suka-

bumi mengatakan, saat ini 
PLN Area Sukabumi tengah 
berusaha memulihkan kel-
istrikan di wilayah Palabu-
hanratu dengan mengerah-
kan 18 regu ke lapangan 
serta ditambah tim khusus 
di titik robohnya tower lis-
trik. “Tim tersebut sudah 
mulai bekerja sejak Minggu 
26 November 2017 lalu, un-
tuk memulihkan listrik non 
stop selama 24 jam. Akan 
tetapi kondisi cuaca ekstrim 
menyebabkan pemulihan 
listrik dibeberapa wilayah 
masih terkendala. Sehingga 
tidak heran jika terdapat 
beberapa wilayah di Kabu-
paten Sukabumi yang men-
galami pemadaman listrik 
akibat dari bencana alam ini. 
Tetapi, kalau sekarang listrik 
untuk wilayah Kecamatan 
Jampangtengah sudah kem-
bali normal,” jelasnya.

 Untuk itu, PT PLN Area Suk-
abumi meminta maaf atas 
terganggunya pasokan listrik 
yang telah membuat aktivitas 
warga sebagai pelanggan PLN 
terhambat setiap harinya. 

“Saya meminta bantu-
annya kepada warga agar 
mengerti pada kondisi ini. 
Semoga saja, cuaca segera 
membaik sehingga petugas 
PLN bisa segera memuli-
hkan listrik di wilayah Pal-
abuhanratu dan sekitarnya,” 
pungkasnya. (cr13/t)

Warga Jampangtengah Merugi

tupan  Ormas PP dalam 
menyelenggarakan bahkti 
sosialnya selama 2017. “Jadi 
acara santunan ini adalah 
penutupan aksi sosial PP 
dalam membantu warga 
tidak mampu selama 2017. 
Kami membantu warga tidak 
mampu dalam pembanguan 
sosial yang diselenggarakan 
di-47 kecamatan yang ada di 
Kabupaten Sukabumi. Sep-
erti, pembangunan jalan, 
santunan yatim, pembangu-
nan rumah tidak layak huni 
(Rutilahu), pembangunan 
masjid, pembangunan sa-
rana pendidikan dan sarana 
kesehatan,” jelas Tutang ke-
pada Radar Sukabumi.

 Aksi sosial PP tersebut 
sambung Tutang, bertujuan 
untuk meningkatkan rasa 
peduli terhadap lingkungan 
sekitar. Salah satunya melak-
sanakan bakti sosial dengan 
memberikan santunan ke-
pada yang berhak seperti 
panti jompo, yatim piatu dan 

lainnya. “Kegiatan ini sudah 
menjadi agenda untuk Or-
mas PP, sebagai salah satu 
bentuk kepedulian kita ter-
hadap lingkungan sekitar,” 
ujarnya.

 Kegiatan bakti sosial yang 
dilaksanakan oleh ormas PP 
telah mendapat apresiasi 
dari masyarakat. Untuk itu, 
ia berharap dengan terse-
lenggranya kegitan tersebut 
dapat mencetak para kader 
dan seluruh anggota PP di 
Kabupaten Sukabumi agar 
menggelorakan jiwa kepe-
mudaan dengan menebar 
kebaikan dan kepedulian 
kepada sesama sebagai or-
ganisasi yang kuat, kokoh, 
solid dalam menjaga NKRI 
serta mendukung dan mam-
bantu dalam pembangunan 
yang belum tersentuh oleh 
program-program pemerin-
tah. “Aksi sosial ini dilakukan 
karena PP harus membuk-
tikan kalau paradigma itu 
memang berguna bagi ma-
syarakat. Ya, selama ini kan 
masyarakat hanya taunya 

kalau PP identik dengan pre-
manisme. Nah sekarang hal 
itu memang sudah berubah 
kalau PP ini memiliki per-
hatian bagi masyarakat. Ke-
giatan ini sangat dibutuh-
kan oleh masyarakat, biaya 
untuk itu semua tidak ada 
bantuan dari pemerintah 
seperti APBD. Kami meng-
gunakan dana swadaya dari 
anggota organisasi sendiri,” 
paparnya.

 Sementara itu, Ketua MPC 
PP Kabupaten Sukabumi, 
Heru Herlambang men-
gatakan, kegiatan bhakti 
sosial ini merupakan salah 
satu bentuk kepedulian 
sesama manusia. Karena 
menurutnya, bantuan terse-
but begitu berarti ketika 
diberikan untuk warga yang 
membutuhkan. “Hal ini 
salah satu bentuk ikatan or-
ganisasi Pemuda Pancasila 
untuk merubah paradigma 
baru. Kita harus kembali ke-
pada sejarah bahwa Pemuda 
Pancasila merupakan garda 
paling depan dan kokohnya 

negara NKRI. Untuk itu, 
kami selalu menyarankan 
kepada para anggota PP 
agar selalu menggelorakan 
semangat gotong royong di 
daerahnya masing-masing. 
Karena tidak bisa dipungkiri, 
saat ini warga yang berada 
dipelosok-pelosok sudah 
mulai punah keberadaanya,” 
imbuhnya.

 Untuk itu, MPC PP Ka-
bupaten Sukabumi sangat 
mengapresiasi terhadap 
kegiatan sosial yang dilak-
sanakan oleh seluruh Pimpi-
nan Anak Cabang (PAC). 
“Intinya semangat gotong 
royong yang dicanangkan 
oleh MPC PP Kabupaten 
Sukabumi diapresiasi oleh 
kawan-kawan ditingkat PAC 
dan ranting-ranting. Karena 
banyak kegiatan sosial juga 
dilaksanakan oleh temen-
teman pengurus ranting. 
Mudah-mudahan kegiatan 
seperti ini dapat memotivasi 
temen-teman di kecamatan 
atau di desa yang lainnya,” 
pungkasnya. (cr13/d)

Kadin  menjelaskan kepada 
publik terkait dana yang 
ditarik dari calon pekerja. 
Semakin menghindari pub-
lik, dugaan adanya Pungli 
dalam proyek pembangu-
nan rumah subsidi bagi bu-
ruh ini semakin kuat. “Kalau 
menghindar dari publik, 
tentu ini semakin menguat-
kan adanya praktik Pungli,” 
ujar Bakti Danurhadi kepada 
Radar Sukabumi, kemarin.

 Menurut Bakti, dengan ad-
anya warga yang mendatangi 
kantor Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Disnaker-
trans) Kabupaten Sukabumi 
mengadukan dugaan Pungli 
ini, menjadi satu indikasi 
praktik Pungli terjadi tidak 
hanya di perusahaan swas-
ta saja, tapi dalam proyek 
pemerintah pun sama. “Kami 
berharap, baik Disankertrans 

dan Kadin Kabupaten Suka-
bumi memberikan penjela-
san kepada publik. Jangan 
sampai ini menjadi bola liar,” 
singkatnya.

 Sebelumnya telah diberi-
takan, lima pemuda warga 
Kabupaten Sukabumi men-
datangi kantor Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Dis-
nakertrans) pada Kamis 
(30/11) lalu. Mereka men-
gadukan dugaan pungutan 
liar (Pungli) yang diduga di-
lakukan oknum pegawai di-
nas dan Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) Sukabumi 
pada program perekrtutan 
calon tenaga kerja dalam 
proyek pembangunan pe-
rumahan bersubsidi khusus 
buruh. 

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, beberapa 
hari terakhir ini, publik di-
hebohkan dengan beredar-
nya surat kontrak kerja staf 

pelaksana program pengem-
bangan perumahan subsidi 
buruh industri Kabupaten 
Sukabumi yang ditandatan-
gani calon pekerja di atas 
materai dengan ditetapkan 
oleh Direktur Eksekutif Kadin 
Kabupaten Sukabumi, Ivan 
Karen Andrian serta Kadis-
nakertrans Kabupaten Suka-
bumi, 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 Dis-
nakertrans tidak serta merta 
melakukan perekrutmen 
tenaga kerja. Apalagi sam-
pai meminta uang. Jelas itu 
tidak benar,” jelas Ali saat 
dihubungi Radar Sukabumi 
melalui telepon selulernya, 
Jum’at (1/12). (Cr13/t)

 S a a t  i n i ,  p e n d u d u k 
y a n g  r u m a h n y a  m e n -
galami rusak berat aki-
b a t  d i t e r j a n g  l o n g s o r 
i tu telah dievakuasi  ke 
rumah tetangganya yang 
l e b i h  a m a n .  “ Na m u n , 
s a t u  r u m a h  m i l i k  Pa k 
Darkim (49) saat ini be-
l u m  d i  e v a ku a s i .  L a n -
taran rumah penduduk 
l a i n n y a  s u d a h  p e n u h 
diisi oleh warga terdam-
pak yang lainnya. Kasi-
han keluarga Pak Darkim 
t i n g ga l  d i  r u ma h  y a n g 
konidisinya sudah nyaris 
ambruk.  Sebab,  rumah 
yang berukuran sekitar 6 
x 9 meter ini bangunan-
nya sudah banyak yang 
retak akibat pergerakan 
tanah itu,” bebernya.

 Yusuf mengaku, ia ber-
sama warga lainnya su-
dah melaporkan peristiwa 

tersebut pada pemerintah 
desa. Namun hingga saat 
ini mereka belum pernah 
kunjung datang ke rumah 
warga yang terdampak. 
“Padahal  rumah warga 
terdampak dengan lokasi 
kantor desa hanya berja-
rak sekitar 300 meter saja. 
Tapi kenapa tidak ada satu 
pun aparatur desa yang 
datang ke lokasi. Berun-
tung saja,  saat  menge-
vakuasi peralatan rumah 
tangga, warga bergotong 
royong dibantu oleh se-
jumlah anggota Polsek 
Cikembar,” bebernya.

 Untuk itu, warga Kam-
p u n g  G u n u n g k a l o n g 
berencana pada hari ini 
akan melakukan aksi un-
juk rasa ke Kantor Desa 
Cibatu untuk mempertan-
yakan kinerja pemerintah 
desa yang dinilai  t idak 
p r o f e s i o n a l .  “ Pa d a h a l 
anggaran untuk pemerin-

tah desa itu cukup pantas-
tis. Tapi kenapa mereka ti-
dak memberikan bantuan 
sepeserpun pada warga 
t e rd a m p a k .  Ja n ga n k a n 
beri bantuan, datang saja 
ke lokasi longsor mereka 
tidak pernah,” tandasnya. 

 Di tempat yang sama, 
Darkim (49) warga Kam-
pung Gunungkalong, RT 
1/3 menjelaskan, akibat 
peristiwa tersebut ban-
gunan rumah permanen 
yang diisi enam jiwa ini 
terancam ambruk akibat 
di terjang longsor. “Ham-
pir  semua dinding dan 
bangunan rumah sudah 
banyak yang retak akibat 
p e r g e r a k a n  t a n a h  i t u . 
Saat ini, seluruh keluarga 
masih tinggal di rumah. 
S ebenarnya saya  ingin 
ngungsi ke tempat lebih 
a m a n .  Te t a p i  k e m a n a, 
k a r e n a  h a m p i r  s e m u a 
r u ma h  t e t a n g ga  s u d a h 

p e nu h  o l e h  p e n g u n g s i 
lainnya,” imbuhnya.

 Keluarga Darkim, saat 
ini  ter us dihantui  rasa 
was-was. Apalagi cuaca 
ekstr im saat  ini  sangat 
berpotensi bencana su-
sulan. “Kami sangat ta-
kut tinggal di umah ini, 
karena kondisi bangunan 
rumah sudah terancam 
ambruk. Apalagi, rumah 
s a y a  b e r a d a  d i  b a w a h 
t e b i n g  l o n g s o r a n  i t u ,” 
paparnya.

 Sementara itu, ketika 
Radar Sukabumi datang 
k e  K a n t o r  D e s a  C i b a -
t u  r u ma h  Ke p a l a  D e s a 
C i b a t u  y a n g  l o k a s i n y a 
s e k i t a r  6 0 0  m e t e r  d a r i 
t e m p a t  k e ja d i a n  l o n g -
sor, wartawan koran ini 
t i d a k  m e n j u m p a i  d a n 
m e n d a p a t  k e t e r a n g a n 
dari Kepala Desa Cibatu 
maupun aparatur Desa 
Cibatu. (cr13/t)

  Selain relawan, kesiap-
siagaan seluruh perangkat 
daerah juga diperlukan untuk 
melakukan penanganan ben-
cana. Karena sejatinya untuk 
melakukan penanggulangan 
bencana merupakan kewa-
jiban seluruh pihak. “Tentu 
perlu adanya persiapan dan 
kesiagaan kita selaku Pemda 
dalam menanggulangi dan 
memberikan pertolongan 
terhadap masyarakat yang 
terdampak bencana alam,” 
sambung Marwan. 

  Untuk membentuk rela-
wan yang cakap, efektif dan 
efi sien tentunya dibutuhkan 
pelatihan dan pengalaman. 
Sehingga para relawan dapat 
melaksanakan tugasnya den-
gan baik di lapangan. “Peran 
para relawan yang berada 
disetiap kecamatan pastinya 
dibutuhkan, untuk itu den-
gan penguatan peningkatan 

kapasitas satgas dan relawan 
penanggulangan bencana 
dalam penanganan tanggap 
darurat ini harus dilakukan,” 
tutupnya. 

  Sementara itu, Kepala Bi-
dang Kedaruratan dan Lo-
gistik BPBD Kabupaten Suka-
bumni, Maman Suherman  
menyampaikan, kegiatan ini 

diikuti oleh 100 relawan dari 
47 kecamatan dengan tujuan 
meningkatkan kerja sama 
antara BPBD dengan relawan 
lintas komunitas.

“Relawan dari berbagai lin-
tas harus sinergis, sehingga 
saat penangan bencana di 
lokasib dapat berjalan dengan 
baik,” pungkasnya. (cr15/d)

 Dijelaskan Dadin, pemilik 
perahu bersama nelayan 
yang sandar di Pantai Lawang, 
Kecamatan Lorok, Kabupaten 
Pacitan, Provinsi Jatim su-
dah melakukan pencarian, 
namun hingga hari ketujuh 
sejak pemberangkatan, Yudi 
belum juga ditemukan. “Ka-
lau sudah tujuh hari begini, 
kami menganggap hilang. 
Makanya malam ini kami 
akan menggelar doa ber-

sama,” akunya.  
 Hal senada juga disampai-

kan kakak pertama korban, 
Budi alias Bodrek (36). Ia 
mengaku merasa bingung 
atas keberadaan adiknya itu. 
Ia dan keluarga hanya men-
gandalkan informasi yang 
disampaikan dari adiknya 
bernama Sudirman (32) yang 
sama-sama melaut di Pacitan. 
Menurut Budi, awalnya Yudi 
dan Sudirman ini mencari 
rezeki dalam satu perahu yang 
sama. Lantaran Sudirman di-

berikan kepercayaan untuk 
membawa perahu lain, akh-
irnya mereka berpisah.  

“Yudi dan Ucok diduga 
menjadi korban ganasnya 
badai Cempaka dan sampai 
saat ini belum juga ditemu-
kan, “ sebutnya.  

 Yudi berangkat dari ala-
mat istrinya, Yeni (27) di 
Kampung Ciraheg, RT 23/04, 
Desa Neglasari, Kecamatan 
Purabaya ke Pacitan. Ia me-
ninggalkan satu orang istri 
bersama dua anak. (ryl)

Kadin Masih Bungkam

Kepala Desa Cibatu ‘Cuek’

MPC PP Kembali Santuni Yatim

Yudi Dinyatakan Hilang

100 Relawan Bencana Disiagakan

FOTO: IST 

SEREMONIAL: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat memberikan kartu 
peserta kegiatan kepada salah satu relawan BPBD.
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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

Menilik Pejuang Disabilitas Asal Tangerang

Keliling Indonesia untuk Minta Tanda Tangan 
dan Stempel Pemerintah Daerah

Murtini, warga Kampung Pinang, Kelurahan 
Pinang, Tangerang Selatan nekad berkeliling 

Indonesia hanya untuk  mengetahui pelayanan 
instansi pemerintah daerah terhadap kaum 

disabilitas. Belum lama ini, wanita yang lahir pada 
59 tahun silam di Palembang ini menyambangi 
Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi 

untuk meminta stempel dan tanda tangan. Seperti 
apa perjuangannya?

Lupi Pajar Hernawan, Cibadak

FOTO: LUPI// RADAR SUKABUMI 

BERKELILING: Pejuang Disabilitas Asal Tangerang, Murtini, warga 
Kampung Pinang, Kelurahan Pinang, Tangerang Selatan saat tiba di 
Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada Rabu (29/11) lalu.

SEJAK tahun 2007 lalu, 
wanita yang mengaku se-
bagai dosen di Universitas 
Negeri Riau (UNRI) ini mu-
lai melakukan perjalanan-
nya dari Sabang, Nanggroe 
Aceh Darussalam sampai 

Merauke. Tak ada yang ia 
cari selain ingin mengetahui 
pelayanan pemerintah ter-
hadap kaum disabilitas. Tak 
heran, jika aksi nekadnya 

KEPALA DESA KEPALA DESA 

CIBATU ‘CUEK’CIBATU ‘CUEK’

Kadin Masih Bungkam

LOKASI LONGSOR : 
Kondisi longsor di Jalan Raya Provinisi, 

tepatnya di Kampung Gunungkalong, Desa 
Cibatu, Kecamatan Cikembar yang merusak 

tiga rumah warga.
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CIKEMBAR - Korban ben-
cana longsor di Kampung 
Gunungkalong, RT 1/3, Desa 
Cibatu, Kecamatan Cikembar 
menyoal sikap Pemerintah 
Desa Cibatu yang terkesan 
cuek terhadap warganya yang 
terdampak bencana longsor. 

Pasalnya, meskipun jaraknya 
tidak jauh dari Kantor Desa 
Cibatu, tapi pasca kejadian 
belum juga ada petugas desa 
yang turun ke lokasi kejadian. 
Padahal, sedikitnya tiga rumah 
rusak parah akibat terjangan 
longsor.

 Berdasarkan informasi yang 
dihimpun Radar Sukabumi, 
peristiwa longsor itu terjadi 
pada Jum’at (1/12) lalu. Se-
lain menerjang pemukiman 
penduduk, longsor juga telah 
mengakibatkan jalan raya 
milik pemerintah provinsi 

terancam putus.
 Ketua RW 3, Kampung Gu-

nungkalong, Desa Cibatu, 
Yusuf (48) mengatakan, akibat 
longsor itu, tanah pada jalan 
provinsi dengan lebar sekitar 
4 meter dan panjang 20 meter 
serta tinggi 1 meter amblas. 

“Longsor di jalan provinsi 
ini telah merusak pemuki-
man penduduk. Sebab, lokasi 
rumah warga, berada di bawah 
jalan provinsi,” jelas Yusuf 
kepda Radar Sukabumi.

Terkait Dugaan Pungli Perekrutan Calon Tenaga Kerja

CIBADAK - Terkait dugaan 
pungutan liar (Pungli) pro-
gram perekrutan calon 
tenaga kerja dalam proyek 
pembangunan perumahan 
bersubsidi khusus buruh, 
Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) Kabupaten Suka-
bumi sampai saat ini masih 
bungkam. Aktivis Sukabumi 
pun semakin yakin atas 
kebenaran dugaan adanya 
Pugli ini. 

 Untuk diketahui, beber-
apa kali Radar Sukabumi 
mencoba menghubungi 
Direktur Eksekutif Kadin 

 Kabupaten Sukabumi, Ivan 
Karen Andrian untuk me-
minta karifi kasi terkait per-
soalan ini. Namun sampai 
berita lanjutan ini ditulis, tak 
ada komentar apa pun yang 
disampaikan orang nomor 
satu di Kadin Kabupaten 
Sukabumi ini.

 Ketua Divisi Informasi 
d a n  Pu b l i k a s i  L e m b a -
ga Kajian Kebijakan dan 
 Transparansi Anggaran 
Sukabumi, Bakti Danurhadi 
 mengatakan, seharusnya 

Kalau menghindar 
dari publik, tentu 

ini semakin 
menguatkan adanya 

praktik Pungli,” 

BAKTI DANURHADI
 Ketua Divisi Informasi dan 
Publikasi Lembaga Kajian 

Kebijakan dan Transparansi 
Anggaran Sukabumi

BAKTI DANURHADI

Warga Jampangtengah 
Merugi

JAMPANGTENGAH - Warga 
Desa Tanjungsari, Kecamatan 
Jampangtengah, memprotes 
terkait pemadaman listrik yang 
dilakukan Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) selama tiga hari 
berturut-turut. Akibat pema-
daman aliran listrik tersebut, 
pelanggan PLN  dan sejumlah 
pelaku bisnis rumah tangga 
mengaku rugi secara materi.

 Seorang pelaku Home Indus-

tri jenis konveksi, Ujan (38), 
warga Kampung Bantarsari, 
Desa Tanjungsari, Kecamatan 
Jampangtengah mengatakan, 
pemadaman listrik sejak Jum’at 
(1/12) lalu ini dilakukan tanpa 
adanya pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada warga. 

“Pemadaman listrik selama 
tiga hari dua malam ini, telah 
membuat usaha saya merugi 

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

GELAP: Seorang pelaku Home Industri, Ujan (38) warga Kampung Bantarsari, 
Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah, yang merupakan pemilik konveksi 
tengah menjahit dengan menggunakan penerangan cahaya lilin.

100 Relawan 
Bencana Disiagakan

CICANTAYAN  -  100 relawan Badan 
 Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Sukabumi dari berbagai komu-
nitas digodog untuk lebih siap dalam penan-
ganan bencana. Peningkatan kesiapsiagaan 
tersebut dilakukan menyusul banyaknya 
rentetan bencana yang melanda Kabupaten 
Sukabumi. 

  Bupati Sukabumi, Marwan Hamami 
menjelaskan, melihat situasi dan kondisi 
perubahan musim yang tidak menentu, me-
mungkinkan wilayah Kabupaten Sukabumi 
saat ini rentan akan terjadinya bencana. Un-
tuk itu, para relawan yang merupakan ujung 
tombak saat penangan awal harus ditingkat-
kan kesiapsiagaannya. 

“Kapasitas para relawan tentunya harus 
ditingkatkan, mengingat dalam kurun waktu 
ini bencana terus melanda,” jelasnya, Sabtu 
(2/12). 

MPC PP Kembali 
Santuni Yatim

NAGRAK - Mempringati Hari Ulang Tahun 
(HUT) Pemuda Pancasila (PP) yang ke-58, 
Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabu-
paten Sukabumi kembali menggelar bhakti 
sosial. Kali ini, PP menyantuni ratusan anak 
yatim piatu dan jompo di Lapang Gumbira, 
Kecamatan Nagrak, Minggu (3/12).

 Bhakti sosial tersebut dilalukan sebagai 
salah satu bentuk kepedulian organisasi 
masyarakat (Ormas) PP terhadap warga tidak 
mampu.

 Ketua Panitia Kegiatan, Tutang Setiawan 
menjelaskan, kegiatan bhakti sosial ini 
merupakan puncak acara sekaligus penu-

Yudi Dinyatakan Hilang
PALABUHANRATU - Keluarga nelayan 

asal Kampung Panyairan Majelis, RT 01/19, 
Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu ter-
paksa rela dan pasrah atas nasib anggota 
keluarganya, Yudi. Yudi dinyatakan hilang 
dan diduga tenggelam bersama rekannya, 
Ucok (35) saat mancing ikan di laut Keca-
matan Lorok, Kabupaten Pacitan,  Provinsi 
Jawa Timur saat badai Cempaka menerjang, 
pada pekan lalu.   

 Ayah korban, Dadin (60) menuturkan, Yudi 
berangkat mancing pada Senin (27/11) lalu 
bersama dua rekannya menggunakan perahu 
pancing berbahan piber. “Dari tiga orang 
itu, dua orang dinyatakan hilang tenggelam. 
Salah satunya adalah anak saya (Yudi),”  kata 
Dadin saat dikunjungi Radar Sukabumi, ke-
marin (3/12). 

FOTO :IST 

SANTUNAN : Ketua MPC PP Kabupaten Sukabumi, 
Heru Herlambang tengah memberikan santunan 
kepada yatim piatu dalam penutupan HUT PP ke-58 di 
Lapang Gumbira, Kecamatan Nagrak, Minggu (3/12).

  YUDI..Baca Hal 15

  MPC..Baca Hal 15

  100 RELAWAN..Baca Hal 15   WARGA..Baca Hal 15

  KADIN..Baca Hal 15

  KELILING..Baca Hal 15
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