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Indeks Hari Ini 

Tugas Plt Sekda 
Lebih Berat

Polsek Jampangtengah 
Meradang

“Saberat-berat na ge tugas, moal 
saberat beban hirup meren”

“Lain ngan saukur meradang, tindak 
atuh. Geus puguh kutumah anguran 
tutup we”tutup we”

Aya-aya wae

 MINTA...Baca Hal 4

 MULYONO...Baca Hal 4

 HADI...
Baca Hal 4

 TERDAFTAR...Baca Hal 4

 DIRUT...Baca Hal 4

Rohaniah, TKW yang ‘Hidup Lagi’ setelah 6 Tahun Dinyatakan Meninggal

Terdaftar Sebagai Aisyah Muhammad, dengan Alamat Berbeda
Keluarga meyakini kabar 

Rohaniah telah meninggal di 
Arab Saudi karena  sebelumnya 

dikabarkan masuk rumah 
sakit. Sang ibundalah yang 

sedari awal berkeyakinan dia 
masih hidup.

SIRTUPILLAILI, Mataram

BEGITU perempuan di atas kursi roda 
itu muncul, dengan segera tangis Zainal 
tumpah. Dia menghambur memeluknya. 
Bersujud di kedua kakinya. Begitu pula 
Halimah, nenek Zainal. Perempuan 
sepuh itu tak kuasa menahan linangan 

FOTO:SIRUT/LOMBOK POST

MENGHARUKAN: Rohaniah dipeluk sang ibu, Halimah, dan disambut sang anak, Sahlan di Mataram (30/11).

Minta Maaf 
setelah 30 Tahun

TIDAK mudah mengaku salah dan minta 
maaf. Elton John bahkan punya lagu ber-
judul Sorry Seems to Be the Hardest Word. 
Seseorang bahkan butuh waktu 30 tahun 

Mulyono-Ima 
Kenapa tidak?

Oknum 
Guru Ngaji 

Cabuli 
Muridnya

Diduga

SUKABUMI - Kasus pencabulan terhadap anak di 
bawah umur seolah tak ada habisnya. Prilaku bejat 

tersebut kebali terajadi di Sukabumi. Kali ini, ka-
sus pencabulan sesama jenis terjadi di Kampung 
 Mekarjaya RT 5/3, Desa/Kecamatan Nyalindung.

 Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar 
 Sukabumi, pelaku di ketahui berinisial DK (49). 

 Dirinya merupakan seorang guru ngaji dan imam 
masjid di kampung tersebut. Ia tega melakukan aksi 

bejadnya terhadap muridnya yang berinisial DR (15).

 OKNUM...Baca Hal 4

FOTO : ISTPELAKU : DK (49) yang merupakan seorang pelaku pencabulan terhadap muridnya, setelah diamankan petugas Polsek Nyalindung

http://bitly.com/Android_PS
 MULYONO...Baca Hal 4

 HADI...
Baca Hal 4

- Perwira Penerbang Skadron Udara 4 Lanud 

Abdulrachman Saleh (1986-1993)

- Kepala Seksi Latihan Skadron 4 Pangkalan 

Udara Abdulrachman Saleh (1993)

- Komandan Flight Ops “A” Flightlat  Skuadron 

U d a r a  3 2  Wi n g  2  Pa n g k a l a n  U d a r a 

 Abdulrachman Saleh (1996)

- Komandan Flight Skadron Pendidikan 101 

Pangkalan Udara (Lanud) Adi Soemarno (1997)

- Kepala Seksi Bingadiksis Dispers Lanud Adi 

Soemarno (1998)

- Komandan Batalyon III Menchandra Akademi 

TNI (1998)

- Instruktur Penerbangan Lanud Adi Sucipto 

(1999)

- Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan 

Pangkalan Dinas Operasi Lanud Adi Sucipto 

(2000)

- Komandan Satuan Udara Pertanian Komando 

Operasi Angkatan Udara I (2001)

- Kepala Departemen Operasi Sekolah Komando 

Kesatuan (Sekkau) (2004)

- Kepala Dinas Personel Lanud Abdulrachman 

Saleh (2006)

- Kepala Sub Dinas Administrasi Prajurit Dinas 

Administrasi Persatuan Angkatan Udara (2007)

- Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo 

(2010-2011)

- Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI (2011)

- Pamen Sekretaris Militer Kementerian Sekre-

taris Negara (2011)

- Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR 

Nasional (2011-2013)

- Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015)

- Komandan Lanud Abdulrachman Saleh (2015)

- Sekretariat Militer Presiden (2015-2016)

- Irjen Kementerian Pertahanan (2016-2017)

- Kasau (2017-Sekarang)

RIWAYAT JABATAN

Profil Calon 
Panglima TNI 
Marsekal Hadi Tjahjanto
INFORMASI PRIBADI :

Lahir  : Malang, Jawa Timur 8 November 1963 (umur 54)

Istri : Ny. Nanik Istumawati

Anak  :1. Hanica Relingga Dara Ayu

   2. Handika Relangga Bima Yogatama

Alma mater  : Akademi Angkatan Udara (1986)

Agama : Islam

Hadi Diajukan 
Gantikan Gatot

JAKARTA - Pasca pensiunnya Gatot Nur-
mantyo sebagai Panglima TNI, Presiden 
Joko Widodo menunjuk Marsekal Hadi 
Tjahjanto untuk menjadi penerus-
nya. Kepala Staf TNI Angkatan 
Udara tersebut menjadi 
calon tunggal yang sudah 
diusulkan ke DPR RI.

 Surat pengajuan terse-
but diserahkan Menteri 
Sekretaris Negara Pra-
tikno kepada Wakil 
Ketua DPR Bidang 
Po l i t i k ,  Hu ku m, 
d a n  Ke a m a n a n 
Fadli Zon, kema-
rin (4/12) pagi. 
“Surat tadi saya 
terima dan juga 

Dirut PT AKA 
Ngaku Tak Tau Apa-apa

SUKABUMI - Proses persidangan ka-
sus tipu gelap uang DP dan Booking Fee 
pedagang Pasar Pelita Kota Sukabumi 
semakin terbuka. Pada sidang ke enam 
pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri 
(PN) Sukabumi, kemarin (4/12), ada 
lima saksi yang di panggil Jaksa Penuntut 
Umum. Namun, tiga diantarnya tidak bisa 
hadir dengan alasan keluarga sakit dan 
kegiatan lain.

 Saksi tersebut diantaranya Risa amelia, 
Sukiman sugita Direktur baru PT AKA, 
Sandra Gunawan komisaris PT AKA, wa-
likota dan Sekda. Seperti biasa, tim JPU 
mencecar pertanyaan kepada tiga saksi 
yang hadir setelah sebelumnya diucap 
sumpah. Salah seorang saksi Sandra Gu-
nawan didepan majelis hakim menjelas-

SUKABUMI - Konstalasi Politik Pilwalkot 
Sukabumi menjelang satu bulan pendaftaran 
ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

SEPAKAT : Kedekatan 
Mulyono dan Ima sudah terikat 

dalam kesepahaman dalam 
menyatukan antara NasDem 
dan koalisi Masagi beberapa 

waktu lalu. FOTO:DOC/RADARSUKABUMI

“Faktanya terdakwa 
Irwan itu bilang ke saya 
tidak menyebutkan 
pedagang sudah 
dipungut. Tapi 
menyebutkan hanya 
upaya sosialisasi,” 
SANDRA GUNAWAN
Direktur baru PT AKA



NASIONAL

ILUSTRASI: WAHYU KOKKANG/JAWA POS

Oalah... Hoax Basi 
Masih Dipercaya

DAYA kritis pengguna medsos, tampaknya, sampai pada 
araf yang membahayakan. Semua informasi ditelan 

mentah-mentah tanpa dicek sama sekali. Meski, informasi 
ersebut adalah berita hoax yang tersebar ulang dan 

diklarifikasi beberapa hari sebelumnya.
Informasi itu berkaitan dengan Bendung Katulampa di 

Bogor yang dikabarkan jebol. Menyebar kembali sejak 
Kamis sore (30/11), kabar tersebut langsung viral. Tidak 
edikit pengguna medsos yang menyebar ulang seolah-olah 

kabar itu valid hingga layak dipercaya.
Ada beberapa versi pesan tersebut. Ada yang mencatut 

nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
BMKG). Ada pula yang hanya mengabarkan. ’’Info BMKG, 

Bendung Katulampa jebol di Bogor. Mungkin Jakarta akan 
banjir sekitar jam 6 sore. Bagi yang tinggal di Jakarta, 
hati-hati,’’ tulis pemilik akun Ivan Lovega.

Versi lain tidak mencatut BMKG, tetapi disertai video 
ungai keruh dengan aliran air yang deras. Seolah-olah 

video itu menggambarkan kondisi dampak jebolnya 
Bendung Katulampa.

Viralnya info tentang Bendung Katulampa baru-baru ini 
ebenarnya cukup menggelikan. Sebab, sembilan hari 
ebelumnya pesan serupa menyebar dan langsung 

ketahuan hoax.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta 

uga sudah melakukan klarifikasi. Kali ini BPBD DKI terpaksa 
kembali membuat bantahan ulang. Setelah memastikan kabar 
tu hoax melalui akun resmi Twitter mereka, penjelasan 

disambungkan ke link klarifikasi yang pernah dikeluarkan 
pada 21 November lalu. (eko/gun/c14/fat)

Blog Provokatif Pelintir 
Pernyataan Wapres

BLOG-BLOG penyebar hoax 
yang dibuat menyerupai brand 
sebuah portal berita bak pepatah 
mati satu tumbuh seribu. Setelah 
beberapa blog menutup diri 
atau diblokir pemerintah, kini 
hadir blog dengan nama CNNSu-
matera.blogspot.com. Logo dan 
web icon-nya dibuat menyerupai 
CNN.

Blog itu juga doyan menyebar-
kan hoax. Modusnya, membuat 
judul berita clickbait bernada 
provokatif. Judulnya ngawur, 
isinya copy paste dari portal 
be rita mainstream. Salah satu 
hoax buatan CNNSumatera 
yang sa ngat provokatif berjudul 
Jusuf Kalla: Pemerintah Secepa-
tnya Harus Usir Pekerja China 
karena Sangat Merugikan Tena-
ga Kerja Lokal. Namun, artikel 
di dalam nya berisi berita ten-
tang pernya taan Jusuf Kalla (JK) 
setelah me nerima kunjungan 
Wakil Perdana Menteri Tiongkok 
Liu Yandong di Jakarta Senin 
lalu (27/11). 

Artikel di CNNSumatera itu 
sebenarnya mencomot berita 
dari Rakyat Merdeka Online atau 
RMOL (Jawa Pos Group). Judul-
nya JK Akui Arus Pekerja China 
Rugikan Tenaga Kerja Lokal. 
Mayoritas isi artikel CNNSuma-
tera dan RMOL persis. Bedanya 
hanya terletak pada lead atau 
paragraf pertama. 

Di paragraf pertama, CNNSuma-
tera menuliskan narasi bahwa 
Wapres Jusuf Kalla meminta 
Tiongkok tidak lagi membawa 
tenaga kerja dalam jumlah 

banyak untuk dipekerjakan di 
pro yek-proyek investasi mereka. 

Narasi itu juga menyelipkan 
pengusiran. 

Sedangkan paragraf pertama 
RMOL menuliskan permintaan 
Wapres Jusuf Kalla agar Tiongkok 
tidak lagi membawa tenaga kerja 
dalam jumlah banyak untuk 
dipekerjakan pada proyek-proyek 
investasi mereka di In donesia. 
Tidak ada ancaman apa pun di 
dalamnya. Selain paragraf per-
tama dan judul, artikel di dua 
portal itu sama persis.  

Berita yang ditulis RMOL sama 
dengan artikel-artikel di portal 
berita mainstream lain. Intinya, 
JK meminta pemerintah Tiong-
kok tidak membawa ribuan 
pe kerja ketika melakukan inves-
tasi ke In donesia. Solusinya, 

te naga ker ja Indonesia harus
diman faat kan oleh perusahaan
Tiong kok yang melakukan inves-
tasi. Para tenaga kerja Indonesia
di beri pelatihan dulu agar me-
miliki standar kinerja seperti
Tiongkok.

JK berharap solusi itu bisa
d i terapkan pemerintah Tiongkok
dalam melaksanakan proyek-
pro yek investasi selanjutnya
”Harus dilatih dulu. Bisa dilatih
di Indo ne sia, bisa dilatih di
Tiongkok,” ujar JK seperti dikutip
dari RMOL. 

Sayang, artikel pelintiran yang
dibuat CNNSumatera sudah
menyebar lewat Facebook dan
kembali disebar. Salah satu pe-
nyebarnya ialah fan page berna-
ma Mau Tahu?. Alamatnya fa-
ce book.com/mautau.oke. Seper-
tinya fan page yang telah disukai
3.409 facebookers itu berafiliasi
dengan blog CNNSu matera
Se bab, banyak link yang berasal
dari CNNSumatera yang dia
disebarkan.

Seperti halnya dengan blog-
blog penyebar hoax yang bermo-
dal artikel copy paste, CNNSu-
matera juga mencari uang de-
  ngan menjadi publisher iklan
Blog itu menjadi publisher dari
adnow dan payclick. Yang dipilih
iklan-iklan dewasa disertai gam-
 bar-gambar animasi porno cu-
p likan dari film panas. Jadi, ke-
tika ke lak Anda men dapatkan
link blog CNNSu ma tera, jangan
se kali-kali dibuka. Apalagi jika
di sekitar Anda ada anak-anak
(gun/eko/c11/fat)

FAKTA

Wapres JK 
tidak pernah 
menyerukan 
pengusiran 
tenaga kerja 
asal Tiongkok. 
Yang pernah, 
JK meminta 
Tiongkok 
menggunakan 
tenaga kerja 
Indonesia 
untuk proyek-
proyek 
investasi 
mereka di 
negeri ini. 
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REZA ARTAMEVIA
FIGUR

Siasat Tutupi Uban
ADA yang baru dari penampilan pe-
nyanyi Reza Artamevia, 42, saat 
hadir dalam konferensi pers 
The 90’s Festival di kawasan 
Kemang,  Jakarta Selatan, 
Selasa lalu

(14/11). Perempuan yang 
dikenal lewat debut album 
Keajaiban pada 1997 itu 
tampil dengan rambut 
dicat silver.

’’Saya kan nggak 
muda lagi. 

Sebenarnya ini 
salah satu sia-
sat untuk me-
nutupi uban,’’ 
ujar pelantun 
h i t  P e r t a m a 
dan Satu yang 
Tak Bisa Le-
pas tersebut, 
lantas terta-
wa.

W a r n a 
rambut  i tu 
merupakan 
hasil konsul-
tasi  dengan 
hairstylist an-
dalannya. 

’’S e k a l i a n  aja 
dibikin silver se-
luruhnya,’’  lanjut 
i b u n d a  Z a hwa,  1 7 , 
dan Aaliyah, 15, itu. 

Hasilnya, Reza tampil 
fresh dan terlihat lebih 
muda.

Dua putr inya pun me-
nyukai penampilan baru sang mama sejak 
September lalu. Kebetulan, momennya pas 
dengan peluncuran karya baru Reza.(nor/
c19/oki)

FT: DOK.JPNN.COM

TERUS BERDOA: Sejumlah guru honorer saat aksi unjuk rasa.

BKN tak Setuju Guru 
Honorer Diangkat

JAKARTA  - Perjuangan 
guru tidak tetap (GTT) dan 
guru honorer di wilayah 3T 
(terdepan, terluar, terting-
gal) menjadi CPNS masih 
panjang. Walaupun sudah 
ada instruksi presiden un-
tuk memprioritaskan GTT 
dan guru honorer dalam 
rekrutmen CPNS 2018, tapi 
tidak semudah itu.

M e n u r u t  K e p a l a  B a -
dan Kepegawaian Negara 
(BKN) Bima Haria Wibisa, 
prosedur pengangkatan 
CPNS tidak boleh langsung. 
Ada banyak prosedur yang 
harus dilewati, di antara-
nya lolos tes, umur mencu-
kupi, ada formasi jabatan, 
dan syarat teknis lainnya.

"Jadi nggak bisa langsung 
main angkat. Saya lebih se-
tuju mereka (GTT dan guru 
honorer) diangkat dengan 
formasi pegawai pemerin-
tah dengan perjanjian kerja 
(P3K) dan kontrak dengan 
sekolah itu. Jika mereka 
pindah akan putus kon-
traknya," kata Bima kepada 
JPNN, baru-baru ini.

Mengenai  kekurangan 
guru, lanjut Bima, tentu-
nya harus diinventarisasi 
mana sekolah yang mem-
butuhkan dan mana yang 
tidak. Dari sekolah yang 
kekurangan itu kemudian 
dilihat dari database guru 

honorer mana yang sudah 
mengabdi lama (puluhan 
tahun) dan lokasinya di 3T.

Kemudian mereka akan 
dites ulang untuk memas-
tikan kualifikasi dan kom-
petensinya memadai.

"Jadi hanya terbatas se-
kolah yang masuk kriteria 
itu yang akan diberikan 
formasi," tegasnya.

Pada 2013, sekira 600-an 
ribu honorer K2 telah dites 
CPNS. Dari jumlah itu, diam-

bil 270 ribu orang.
Namun, karena ada yang 

bodong,  30 r ibu peser-
ta akhirnya dianulir. Bima 
mengungkapkan, setiap rek-
rutmen harus melalui tes, 
termasuk yang sudah pernah 

ikut pada 2013."Kalau mau 
diangkat jadi aparatur sipil 
negara (ASN) ya harus tes 
lagi. Undang-undang tidak 
memperbolehkan pengang-
katan langsung," tegasnya. 
(esy/jpnn)

Bahrun Naim Dikabarkan Mati
JAKARTA - Bahrun Naim 

dikabarkan tewas dalam 
serangan di Suriah. Ka-
bar meninggalnya Bahrun 
Naim ini dibenarkan oleh 
pengacara keluarga Bahrun 
Naim, Anis Prijo Anshorie.

Anis mengaku mende-
ngar kabar tersebut melalui 
broadcast yang disebar-
kan melaui aplikasi sosial 
Whatsapp. 

Dia pun langsung me-
nyampaikannya kepada 
pihak keluarga. "Saya su-
dah beri tahu kepada pihak 
keluarga. 

Jika Bahrun Naim gugur 
di Suriah," terang Anis ke-
pada wartawan, kemarin 
(4/12).

Kabar tersebut disampai-
kannya melalui telepon. 
Ketika itu, pihak keluarga 
belum mendengar kabar 
tentang Bahrun Naim me-

ninggal saat terjadi pertem-
puran di Suriah.

Anis merupakan yang 
pertama memberitahukan 
kabar tersebut kepada pi-
hak keluarga. Ini diketahui 
saat Anis mencoba mena-
nyakannya kepada pihak 
keluarga apakah sudah 
mendengar kabar tersebut 
atau belum. "Sudah dapat 
kabar dereng (belum) pak?, 
Kabar apa? Kalau Bahrun 
Naim gugur? Belum itu," 
kata Anis seraya menirukan 
percakapan dengan keluar-
ga Bahrun Naim.

Saat ditanya respons kelu-
arga saat mendengar kabar 
meninggalnya sosok yang 
sering dikaitkan dengan 
ISIS ini, Anis menyatakan 
bahwa keluarga merespons 
tidak berlebihan. "Res-
ponsnya hanya biasa-biasa 
saja," tandas Anis.

Berdasarkan pantauan 
wartawan koran ini, kondi-
si rumah keluarga Bahrun 
Naim yang ada di RT 1/
RW 1 Kelurahan Sangkrah, 
Pasarkliwon, Solo, Jawa 
Tengah tampak biasa. Ke-
luarga masih melakukan 
aktifitas biasa. Termasuk 
tetap membuka ruko. Se-
lama ini, keluarga Bahrun 
Naim memang memiliki 
usaha berjualan di rumah 
berlantai dua tersebut.

Sementara itu, Kepala 
Bagian Penerangan Umum 
Polri  Kombes Martinus 
Sitompul mengatakan, pi-
haknya akan menggali in-
formasi itu.

"Saat ini masih kami da-
lami informasinya," kata 
Martinus ketika dikonfir-
masi, kemarin(4/12)

Martinus menjelaskan, 
Polri akan berkoordinasi 

dengan Kementerian Luar 
Negeri, Atase Kepolisian 
di Turki dan Interpol guna 
mengonfirmasi kabar ke-
matian Bahrun. "Koordina-
si dilakukan dengan Kemlu 
dan semua akses yang ada 
di Polri," katanya.

Martinus menambahkan, 
pihaknya mengetahui ka-
bar kematian Bahrun dari 
media sosial. Namun, ka-
bar itu masih belum valid.

Bahrun yang disebut-
-sebut sebagai pimpinan 
kelompok Jamaah Ansha-
rut Daulah (JAD) meru-
pakan perekrut sejumlah 
teroris dari Indonesia. Da-
lang aksi teror di Jalan MH 
Thamrin, Jakarta Pusat, 
pada Januari 2016 itu kerap 
mengajarkan cara membu-
at bom melalui grup-grup 
Telegram internal teroris.
(apl/JPC/mg1/jpnn)

FT:JAWAPOS

SOROTAN: Bahrun Naim saat memegang senjata.



KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

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

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

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Polsek Surade 0266) 490295

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

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

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

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

RUMAH SAKIT

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

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

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

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

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

OPINI

Oleh :
Kang Warsa

Anggota PGRI Kota Sukabumi

Kini, Tiap Hari Berjalan 30-40 KM
Ia Tak Mudah Lelah

Sudah menjadi hal biasa bila di usia senja banyak mengalami keluhan karena 
penyakit. Demikian pula yang dialami oleh kakek delapan cucu ini. Penyakit apa 
yang diderita oleh ayah enam anak bernama Karyono Sugiarto ini? Mag. Apa 
yang dirasakan olehnya akibat 10 tahun menderita sakit lambung itu? “Kembung, 
begah, mau muntah bisa saya rasakan sampai 2-3 hari,” keluh lelaki 71 tahun 
tapi masih ngojek ini. Masih adakah keluhan lain? Masih. Apa itu? “BAB tak 
lancar. Tak bisa makan pedas. Tak bisa ngopi, dan minum es lagi,” beber lelaki 
yang pernah berjualan tahu di Jakarta selama 20 tahun ini. Wah, pasti menggangu 
sekali rasanya. Lantas, apa yang dilakukan oleh warga Kampung Pesanggrahan, 
RT 003 RW 009, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, 
Jawa Barat, ini? Pergi ke dokter dan alternatif, tapi kesembuhan yang sementara. 
Puas? Tentu tidak. Lalu, ia mencari cara lain. Beruntung, pada suatu kesempatan, 

ia membaca tulisan tentang manfaat madu hitam dalam kemasan MADU BIMA 99 dalam sebuah koran lokal. 
Tertarikah? Dicobanya madu pahit itu. Setelah beberapa kali dicoba terasa badannya lebih segar, mulailah 
ia mengonsumsinya hingga sekarang. Apa yang dirasakannya? Berbagai keluhan magnya jauh berkurang. 
“Kini, sudah bisa makan pedes, ngopi dan minum es. Kini, tiap hari jalan 30-40 KM tak mudah lelah,” ungkapnya 
di akhir pertemuan 21 Februari 2017 lalu.

Sakit mag adalah sakit yang ditimbulkan oleh kelebihan asam lambung yang dapat menyebabkan iritasi 
pada selaput lendir lambung. Gejala yang dirasakan biasanya nyeri di ulu hati, perut terasa kembung dan 
mual, dan sering keluar sendawa. Lambung penderita mag bisa mengalami iritasi atau infeksi. Dengan 
mengonsumsi jenis makanan tertentu, iritasi bisa makin parah dan mengakibatkan pendarahan yang 
berlebihan. Bila hal ini terjadi, penderita makin stres. Betapa tidak. Tinja yang keluar ketika buang air besar 
bisa bercampur dengan darah. Dan akibat stres, tidak mustahil penyakit lain muncul. Di lain pihak, membiarkan 
perut kosong juga berbahaya. Asam dan enzim lambung yang tak difungsikan akan membuat iritasi makin 
parah. Jadi, penderita maag harus menjaga perutnya untuk selalu terisi dan menjaga pola makan dengan 
disiplin yang tinggi. Dan salah satu upaya untuk menjaga agar kadar asam lambung selalu normal adalah 
mengonsumsi madu.  Saat ini berbagai madu pahit dengan berbagai merek telah beredar di pasaran. Tapi, 
yang banyak digemari, karena manfaatnya yang nyata, memang Madu Bima 99. Apalagi, dari hasil uji 
laboratorium Fakultas Farmasi UI dan Sucofindo September 2014, Madu Bima 99 terbukti bebas dari bahan 
kimia obat, patogen, logam berbahaya, dan zat berbahaya lainnya. Bahkan, saat ini juga tersedia Madu Bima 
99 khusus, yakni Madu Kesuburan Pria, Madu Kesuburan Wanita, dan Madu Kecerdasan Otak. Untuk mendapatkannya, 
Anda bisa datang ke apotek, toko obat, dan outlet-outlet lainnya di kota Anda. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa 
mengunjungi  @madubima99, www.madubima.com, dan www.facebook.com/Madu Bima 99.

KARYONO SUGIARTOKARYONO SUGIARTO

Contoh Dari Malang dan Batu
SELAMA tiga hari, dari hari 

Selasa hingga Kamis, saya 
mengikuti kegiatan kunjungan 
kerja bersama Tim Ekonomi 
Kabupaten Sukabumi dan 
Dinas Perdagangan, Kop-
erasi, dan UKM Kabupaten 
Sukabumi ke Kota Malang 
dan Batu. Perjalanan dari Kota 
Sukabumi ke Kota Malang me-
makan waktu sekitar 20 jam 
dengan menaiki Kereta Api 
dari Bandung. Hari pertama 
tiba di Malang, rombongan 
disambut oleh sebuah peman-
dangan hasil kreatifi tas warga 
Malang, Kampung Warna-
Warni. 

Dari sudut pandang yang 
kami lihat, kota mana pun 
sebenarnya dapat menyulap 
perkampungan sederhana 
menjadi perkampungan 
warna-warni, sebab penya-
jian perkampungan ini san-
gat sederhana hanya dengan 
melabur perumahan dengan 
cat tembok berbagai war-
na. Untuk Kota Sukabumi 
saja, konsep pembangunan 
perkampungan warna-warni 
dapat dilakukan di kawasan 
bantaran Sungai seperti Ci-
andam, dan Kebonjati. Sebab 
yang dibidik dari perkampun-
gan ini adalah sudut pandang 
sebuah kampung yang dapat 
dilihat dari ketinggian.

Setelah memasuki Kota 
Malang setiap orang dapat 
mengukur jika kota ini me-
mang dirancang untuk me-
lestarikan heritage seperti 
bangunan-bangunan yang 
telah ada sejak akhir abad 
ke-19 yang dibangun oleh 
Pemerintah Hindia Belanda. 
Rancangan beberapa wilayah 
yang dikhususkan oleh 
Pemerintah Hindia Belanda 
sebagai daerah khusus pemu-
kiman orang-orang Belanda 
mengingat daerah ini cukup 
sejuk mendukung kehidupan 
orang-orang Belanda sebagai 
masyarakat sub-tropis.

Hal yang patut dicontoh dari 
Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro Kota Malang yaitu di 
ruangan depan kantor dinas 
dijadikan sebagai galeri hasil 
prodak para pelaku usaha mi-
kro. Siapa saja yang melakukan 
kunjungan ke dinas ini untuk 
pertama kali akan memasuki 
ruangan galeri hasil produk 
pelaku usaha mikro. Kesan 
pertama ini diciptakan sebagai 
bentuk keseriusan Pemerintah 
Kota Malang sangat memihak 
kepada para pelaku usaha 
mikro.

Hal penting yang sangat di-
perhatikan oleh Pemerintah 

Kota Malang adalah melaku-
kan fasilitasi secara integral 
antara tiga unsur penopang 
usaha melalui konsep ABG, 
Akademisi-Bisnis-Goverment, 
yaitu dengan melibatkan tiga 
unsur penting yang ada di Kota 
Malang untuk mendongkrak 
peningkatan usaha mikro. 
Kota Batu – bagi saya sebagai 
orang Sukabumi – tidak ber-
beda dengan kondisi di Suka-
bumi terutama dalam hal 
cuaca, dingin dan memiliki 
kontur alam bergelombang, 
berbukit, serta di apit oleh 
beberapa gunung seperti; 
Gunung Putri Tidur, Gunung 
Vanderman, Gunung Bromo, 
dan Gunung Banyak. Tidak 
mengherankan di daerah ini 
terdapat perkebunan apel, 
strawberry, dan sayur-mayur.

Destinasi wisata yang 
dibangun dan dikelola oleh 
pihak swasta juga memiliki 
kemiripan dengan beberapa 
obyek wisata yang terdapat 
di Sukabumi. Obyek wisa-
ta Selecta Kota Batu sangat 
identik dengan obyek wisata 
Pangrango dan Selabintana. 
Perbedaan mencolok antara 
Kota Batu dengan Sukabumi 
yaitu pengelolaan berbagai 
obyek wisata diserahkan oleh 
pemerintah kepada pihak 
swasta dan para investor. Hal 
tersebut membawa pengaruh 
terhadap begitu maraknya 
berbagai obyek wisata di Kota 
Batu. Dalam satu kecamatan 
saja dapat dijumpai empat 
hingga lima obyek wisata.

Dampak lain sebagai akibat 
pembangunan dan pengelo-
laan obyek wisata oleh pihak 
swasta yaitu; obyek-obyek 
wisata yang dihasilkan begitu 
beragam dan memiliki varian 
yang unik. Sebuah desa hingga 
lingkungan ke-RT-an pun 
dapat dibuat dan dijadikan 
obyek wisata desa dengan 
menawarkan potensi-potensi 
baik socsal, kultural, atau natu-
ral. Dalam hal pariwisata, 
pemerintah benar-benar 
hanya memfasilitasi saja sep-
erti perijinan, dan hal-hal 
lain yang berkaitan dengan 
regulasi atau kebijakan.

Wisata alam yang dikunjungi 
oleh kami yaitu Coban Ron-
do, sebuah air terjun dengan 
ketinggian 29 meter di Kota 
Batu. Coban Rondo jika diter-
jemahkan secara harfi ah be-
rarti Curug Janda, sebuah air 
terjun yang didesain dengan 
bumbu cerita rakyat (folklore) 
seorang putri, Dewi Anjarwati 
yang menikah dengan Raden 
Baron.

Anjarwati melanggar masa 
selapan sebuah tradisi Jawa 
di mana pasangan pengan-
tin baru diharuskan diam di 
rumah selama waktu tertentu 
(36 hari). Anjarwati keluar 
rumah, kecantikannya dilihat 
oleh seorang lelaki bernama 
Joko Lelono. Asmara yang 
menyelimuti Joko Lelono 
berubah menjadi angkara, 
dia harus mendapatkan Anjar-
wati dengan cara apapun, bila 
perlu merebut dari suaminya, 
Raden Baron.

Pertempuran hebat antara 
Raden Baron dengan Joko 
Lelono telah menewaskan 
kedua lelaki itu. Anjarwati 
bersembunti di balik curahan 
air terjun hingga keberadaan-
nya tidak diketahui lagi oleh 
masyarakat sekitar. Persem-
bunyian Anjarwati di balik 
air terjun itu menjadi sebuah 
kisah rakyat di kemudian hari 
menjadi asal-usul penamaan 

Coban Rondo untuk air ter-
jun ini.

Sukabumi juga memiliki 
destinasi wisata berupa air 
terjun. Bahkan di sekitar obyek 
wisata Geo-park Ciletuh dapat 
ditemui beberapa air terjun. 
Kisah-kisah dan cerita rakyat 
yang menyertai keberadaan 
air terjun di Sukabumi pun 
begitu beragam. Beberapa 
kelemahan Sukabumi baik 
secara regulasi pemerintah 
atau juga tekad yang kuat dari 
masyarakat yaitu paradigm 
dan mindset saja.

Pemerintah dan beberapa 
LSM Pariwisata yang diban-
tu oleh berbagai komunitas 
memerlukan waktu hingga 
16 tahun untuk mengibah 
paradigm masyarakat Kota 
Batu dan Malang agar benar-
benar dapat mewujudkan 
kota mereka sebagai kota 
wisata atau kota pariwisata. 
Bagaimana mereka dapat 
memberikan pemahaman 
agar para pedagang kaki lima 
(PKL) dapat direlokasi ke Pasar 
Laron,bagaimana mereka 
memberikan pemahaman ke-

pada setiap pengusaha kecil 
dan menengah agar dapat 
menstabilkan harga souve-
nir, dan bagaimana mereka 
memberikan pemahaman 
kepada masyarakat agar tidak 
seenaknya menentukan harga 
kepada para pengunjung. Itu 
yang dilakukan selama 16 
tahun oleh Pemerintah Kota 
Batu dan Malang.

Upaya dan langkah strategis 
selama enam balus tahun itu 
telah menghasilkan peruba-
han yang cukup signifikan. 
Paradigma masyarakat telah 
berubah bukan lagi bagaima-
na mereka mendapatkan jatah 
kue dari pemerintah melain-
kan bagaimana mereka dapat 
menarik para pengunjung dari 
daerah lain hingga manca neg-
ara untuk datang ke Batu dan 
Malang. Di Jodipan, sebuah 
perkampungan kumuh yang 
disulap menjadi Kampung 
Warna-warni, seorang perem-
puan dapat menghasilkan 
omzet hingga Rp. 800.000,- 
perhari dari hasil penjualan 
kopi, cilok, dan jajanan lain-
nya. (*)

Sampah Jadi 
Penyebab Banjir

ASSAL AMUAL AIKUM , 
mimbar publik Radar Suka-
bumi, di daerah Kami kema-
rin terkena dampak Banjir, 
akibat luapan air dari sungai. 
Ya meski kami tinggal di Suka-

bumi selatan, dulu tak pernah 
ada mendengar cerita banjir 
hingga merugikan materi. 
Tapi sekarang faktanya me-
mang begitu, saya meminta 
kepada pemerintah untuk 

kedepan melakukan pena-
taan ulang aliran sungai, teru-
tama didaerah-daerah yang 
langganan banjir, terima kasih

085861080760

Keluhkan Kriminal 
Gampang Terjadi

Tinjau Proyek Jalan Lio-Bumisari

HAMPIR setiap hari saya 
membaca koran Radar 
Sukabumi, isinya banyak 
sekali kejadian kriminal 
mulai dari bacok memba-
cok, tawuran hingga tin-
dakan yang merugikan 
masyarakat banyak. Yang 
saya ingin tanyakan kema-
na pemerintah, aparat dan 
yang lainnya dalam mence-
gah terjadinya tindakan 

kriminal dan lainnya. Saya 
rasa kehidupan sekarang 
jauh lebih ortodok dari 
yang sebelumnya, faktanya 
segela sesuatu selalu saja 
diselesaikan dengan cara 
kekerasan bukan dengan 
cara baik-baik, semoga kita 
semua terbuka untuk mere-
nunginya, terima kasih

081563855320

PROYEK jalan Simpang lio-
Bumisari sampai saat ini tidak 
ada papan proyek,padahal 
pemasangan papan proyek 
dalam sebuah pekerjaan itu 
sudah diatur dalam peraturan 

menteri PU ,tapi faktanya pe-
kerjaan yg dimulai dari bulan 
September 2017 di desa bu-
misari kecamatan Cikidang ini 
sama sekali tidak ada papan 
proyek sampai saat ini.ada apa 

dengan papan proyek sampai 
tidak dipasang. Kami warga 
bumisari meminta kepada 
pihak terkait untuk menin-
jau ulang permasalahan ini. 
Jangan sampai kami warga 

dibodohi, oleh oknum-oknum 
yang tidak bertanggungjawab, 
klo tidak ada papan proyek 
sama hal nya dengan proyek 
“siluman” tiba-tiba ada tanpa 
ada keterangan yang jelas. 

Sekali lagi tolong diperhatikan 
Masalah ini,sepertinya sepele, 
Terimakasih radar Sukabumi 

Robert
081381688603



air mata. Dipeluknya erat perem-
puan di atas kursi roda tersebut.

 ”Ini seperti keajaiban bisa me-
lihat ibu lagi,” kata Zainal kepada 
Lombok Pos (Jawa Pos Group) 
di sela-sela pertemuan mengha-
rukan di Rumah Perlindungan/
Trauma Center (RPTC), Mataram, 
Nusa Tenggara Barat, itu.

 Pada 2011 Rohaniah, ibunda 
Zainal dan putri Halimah, me-
mang dikabarkan meninggal saat 
bekerja di Arab Saudi. Karena 
kadung terpukul, keluarganya di 
Mataram tak berusaha mengecek 
ulang kabar tersebut.

 Anak-anak Rohaniah percaya 
lantaran sebelumnya sang ibu 

memang dikabarkan mengalami 
sakit dan sedang dirawat di rumah 
sakit setempat. Keluarga pun 
langsung menggelar tahlilan 
selama sembilan hari. Seperti 
lazimnya tradisi masyarakat Islam 
di Pulau Lombok manakala ada 
keluarga yang meninggal. Juga 
menggelar salat Gaib. ”Saat itu 
keluarga sudah ikhlas. Sehingga 
tidak dicari lagi,” tutur Sahlan, 
anak sulung Rohaniah.

 Rohaniah memutuskan menjadi 
TKW (tenaga kerja wanita) di Arab 
Saudi tanpa seizin lima anak-anak 
dan ibundanya. Kelima anaknya 
sebenarnya melarang karena Roha-
niah diketahui mengidap penyakit 
kuning.  Tapi, impitan ekonomi 
menyusul meninggalnya sang 

suami, Sahidun, memaksanya 
pergi. Rohaniah menyerahkan 
semua urusan administrasi ke-
pada seorang tekong di Lombok 
Tengah. Bahkan, ketika nama dan 
alamatnya diubah, dia tidak tahu. 
Dari Rohaniah berganti menjadi 
Aisyah Muhammad asal Praya, 
Lombok Tengah.  Berangkat pada 
2007 ke Arab Saudi, mulai 2008 Ro-
haniah rajin mengirim uang hasil 
keringatnya kepada anak-anak dan 
ibunya di Mataram. Hingga pada 
2011 ada kabar bahwa dia sakit 
dan meninggal dari salah seorang 
TKW, teman bekerja Rohaniah di 
Arab Saudi. Selama enam tahun 
lamanya, pihak keluarga tidak 
pernah mengungkit-ungkit penye-
bab kematian Rohaniah. Keluarga 

hanya bisa mengirim doa. Namun, 
tidak demikian halnya dengan 
Halimah. Sebagai ibu, dia selalu 
merasa bahwa suatu saat anaknya 
akan datang dan mengucapkan 
salam di depan pintu rumah.  Sejak 
Rohaniah dikabarkan meninggal, 
Halimah pun selalu teringat wajah 
anaknya itu. Seakan ada semacam 
koneksi batin antara ibu dan anak. 
”Nomor HP yang biasa dipakai 
nelepon juga masih saya simpan 
di kertas,” katanya.

 Sampai kemudian, pada suatu 
malam, saat Zainal hendak beran-
jak tidur, pintu rumahnya diketuk. 
Setengah tergesa-gesa, seorang 
kawan menunjukkan layar ponsel-
nya kepada Zainal. Dalam sebuah 
akun media sosial, terpampang foto 

yang mirip sosok Rohaniah, ibunya. 
Tapi, namanya bukan Rohaniah. 
Melainkan Aisyah Muhammad.

 Mata Zainal terbelalak. Lama 
dia memperhatikan foto perem-
puan tersebut. Melihat ciri-cirin-
ya, Zainal pun akhirnya yakin itu 
adalah ibunya. Dengan segera 
kabar tersebut dia beri tahukan 
kepada Sahlan dan Halimah. 
Malam itu juga, di tengah guy-
uran hujan deras, dia dan Sahlan 
bergegas mencari alamat yang 
tertera, Desa Jago, Kecamatan 
Praya, Lombok Tengah.

 Dan, insting Halimah terbukti 
benar. Perempuan itu memang 
anaknya,  Rohaniah.  Meski, 
kondisinya sangat lemah karena 
stroke. Bagian tubuh sebelah kan-

an tak bisa digerakkan sehingga 
sulit mengenali anak dan ibunya. 
”Awalnya dia tidak kenal kami. 
Tapi, tiba-tiba dia teriak setelah 
mengenali anak-anaknya,” tutur 
Zainal.  Ketika Lombok Post men-
gunjunginya Sabtu (2/12), kondisi 
Rohaniah sudah agak membaik. 
Mulai bisa mengingat anak-anak 
dan ibundanya. Kendati kelela-
han masih tampak tergurat di 
wajahnya. Bola matanya juga 
menyimpan trauma mendalam.

 Saat diajak bicara, Rohaniah 
bisa merespons. Hanya, tidak 
bisa berkata-kata. Dia cuma men-
jawab dengan bahasa isyarat. 
”Hamudidamama (alhamdulillah 
bisa bertemu semuanya, Red),” 
ujarnya.(*/JPG/c10/ttg)
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Terdaftar Sebagai Aisyah Muhammad, dengan Alamat Berbeda
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buat mengakui pelanggaran lalu 
lintas yang pernah dilakukannya 
plus membayar ganti rugi.

 Kepolisian South St Paul, Da-
kota County, Minnesota, mener-
ima kiriman tanpa nama. Isinya 
selembar surat dan uang tunai 
USD 1.000 (setara Rp 13,5 juta). 
Surat itu berisi permintaan maaf 
dan cerita tentang pelanggaran 
lalu lintas yang pernah dilakukan 

si penulis. ”Kaget juga. Ini bukan 
hal yang terjadi setiap hari di de-
partemen kami,” kata Chief Bill 
Messerich.

 Dia menjelaskan, di surat itu si 
penulis menyatakan telah mena-
brak mobil yang sedang parkir. 
Kejadiannya adalah sebuah sore 
yang cerah pada 1985 atau 1986. 
Nah, dia minta polisi melacak 
korban yang memiliki mobil itu 
dan menyampaikan permintaan 
maaf sekaligus ganti rugi. ”Aku 

minta maaf karena merepotkan. 
Aku benar-benar menyesali tinda-
kanku waktu itu,” tulisnya.

 Messerich menyatakan, dirinya 
tidak mungkin melacak si pemilik 
mobil. ”Sebab, kejadiannya sudah 
sangat lama dan tidak ada CCTV 
di area itu. Uang tersebut akan 
kami anggap sebagai donasi un-
tuk membeli perangkat baru,” 
tegasnya. Waduh, betapa sial 
pemilik tersebut. (Yahoo!/fam/
c10/na)
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Minta Maaf setelah 30 Tahun

Dirut PT AKA Ngaku Tak Tau Apa-apa

Hadi Diajukan Gantikan Gatot

Mulyono-Ima Kenapa tidak?

kan, dirinya sudah melaporkan 
ketika mendapat  informasi 
terdakwa Ir wan melakukan 
pelanggaran.   “Saya sudah 
perintahkan untuk menutup 
PT AKA karena alasan tidak 
ada uang, setelah itu saya tidak 
tahu, Dana saya waktu itu tidak 
cukup untuk membangun pas-
ar senilai Rp390 Milyar karena 
saat itu dolar sedang naik,” pa-
parnya kepada majelis hakim, 
kemarin (4/12).  Sandra pun 
menegaskan, dirinya tak per-
nah dan belum memerintah-
kan untuk membuka rekening 
karena bisnis atau pembangu-
nan belum ada. “Saya tahu itu 
ketika dipanggil walikota dan 
polisi ramai diperbincangkan. 
Sementara sejak meninggal 
Direktur Utama sebelumnya 
yakni sodara Beni, saya tidak 
pernah tahu lagi. Begitupun 
kuasa direksi PT AKA,” ung-
kapnya.  Soal uang pedagang, 
Sandra menilai itu sudah men-
jadi tanggung jawab terdakwa. 
Karena sebelum dibangun, 
dirinya sudah mundur karena 
alasan keuangan tadi. “Infor-
masinya, terdakwa kan cari lagi 
investor dan mendapat uang 
dari dana asuransi temannya. 
Itu hanya terdakwa yang tahu,” 
bebernya.

 Tak hanya itu, sebelum pem-
bangunan, Sandra mengaku 
pernah berkunjung ke pem-
bangunan dan kantor Central 
Poin. Waktu itu, dirinya sudah 

memerintahkan pembangunan 
harus 20 persen, baru dipun-
gut biaya. “Faktanya terdakwa 
Irwan itu bilang ke saya tidak 
menyebutkan pedagang sudah 
d i p u n g u t .  Ta p i  m e n y e b u t-
kan hanya upaya sosialisasi,” 
terangnya.

 Usai persidangan Kasi Pi-
dum Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Sukabumi Rachman Z amal 
mengatakan, Wali Kota Suka-
bumi M Muraz dan Sekda yang 
belum lama mengakhiri masa 
jabatannya, Hanafie Zain kem-
bali tidak bisa hadir karena ala-

san ada kegiatan lain dan salah 
seorang keluarganya sakit. “Ini 
pemanggilannya yang kedua 
kali,” bebernya.

 Menurutnya, Wali Kota Suka-
bumi berhalangan hadir den-
gan alasan ada agenda dinas 
ke Yogyakarta yang tidak bisa 
ditinggalkan dari Senin hingga 
Kamis.  Sementara,  mantan 
Sekda Kota Sukabumi tidak 
hadir lantaran sedang men-
jenguk keluarga. “Intinya mer-
eka sedang berhalangan ha-
dir, semoga sidang selanjutnya 
bisa hadir,” pungkasnya. (sbh)

sambungan dari Hal  1

diserahkan langsung kepada Plt 
Sekjen DPR, Ibu Damayanti untuk 
kami proses,” ujar Fadli di Kom-
pleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 Fadli menambahkan, dalam 
surat tersebut sekaligus disampai-
kan bahwa Gatot akan diberhenti-
kan dengan hormat. Selanjutnya, 
surat akan dibahas dalam rapat 
pimpinan DPR yang menurut ren-
cana digelar Senin siang. Sesuai 
mekanisme, surat akan terlebih 
dahulu dibahas dalam rapat 
Badan Musyawarah (Bamus) un-
tuk mengagendakan uji kelayakan 
dan kepatutan (fi t and proper test) 
oleh komisi terkait, yakni Komisi 
I.  Politisi Partai Gerindra itu ber-
harap proses dapat diselesaikan 
sebelum DPR memasuki masa 

reses pada 13 Desember 2017. 
Keinginan untuk segera mem-
proses pergantian tersebut juga 
disampaikan Presiden melalui 
surat tersebut. “Dalam surat juga 
disampaikan keinginan untuk 
bisa diproses dalam waktu yang 
tidak lama,” katanya.

 Sementara itu, Jokowi meyakini 
Hadi yang kini menjabat Kepala 
Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) 
akan mampu mengemban ama-
nah sekaligus menjadikan TNI 
lebih profesional.

 “Saya meyakini beliau memiliki 
kemampuan dan kepemimpinan 
yang kuat dan bisa membawa TNI 
ke arah yang lebih profesional 
sesuai jati dirinya, yaitu sebagai 
tentara rakyat, tentara pejuang, 
tentara nasional dan tentara 
profesional,” ujar Jokowi usai 

peresmian Jalon Tol Soreang - 
Pasir Koja di Soreang, Kabupaten 
Bandung.  Presiden mengajukan 
nama Hadi sebagai calon Pan-
glima TNI ke DPR untuk mem-
peroleh persetujuan. Nantinya, 
DPR akan menguji Hadi melalui 
fi t and proper test. “Saya harus 
mengajukan ke DPR terlebih da-
hulu, mekanisme itu yang diikuti. 
Saya mengajukan KSAU, Marsekal 
Hadi Tjahjanto, sebagai Panglima 
TNI ke DPR untuk mendapatkan 
persetujuan,” ucapnya mantan 
wali kota Surakarta itu.

 Seperti diketahui, Panglima TNI 
Jenderal Gatot Nurmantyo akan 
memasuki masa pensiun pada 
Maret 2018. Karena itu, presiden 
mengajukan nama calon Pan-
glima TNI sebelum Jenderal Gatot 
pensiun.(fat/jpnn/net)
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Sukabumi, tentunya pasti akan 
menyuguhkan kepastian langkah 
partai politik dalam mengusung 
pasangan dan koalisi. Saat ini, 
proses lobi-lobi politik yang di-
lakukan partai dan bakal calon 
walikota atau wakil walikota se-
makin gencar.

 Terbaru, tumornya mantan 
Wakil Walikota Sukabumi, Mu-
lyono digadang-gadang akan 
bersanding dengan Ketua PPP 
Kota Sukabumi, Ima Slamet 
di Pilwalkot 2018 mendatang. 
Menanggapi hal itu, Ketua DPC 
PPP Kota Sukabumi, Ima Slamet 
mengutarakan, selama dirinya 
bisa memberikan energi positif 
dengan pasangannya di Pilwalkot 
nanti, silahkan saja. Dirinya se-
cara pribadi akan menyerahkan 

semua keputusannya kepada 
masyarakat.  “Kita ini memimpin 
untuk mengabdi kepada rakyat. 
Jika memang masyarakat men-
ganggap saya dan pasangan saya 
untuk maju di Pilkada, kenapa 
tidak,” ujar Ima saat dihubungi 
Radar Sukabumi, kemarin.

 Dijelaskan Ima, jika memang 
dirinya dianggap laik untuk men-
jadi seorang kepala daerah dan 
mendapatkan respon positif di 
masayrakat, tentu Ima akan me-
manfaatkan peluang tersebut. 
Itupun harus mendapatkan kes-
epakatan dengan koalisi partai. 
“Kalau bisa disoundingkan den-
gan pasangan lain chimestriya 
sejauh mana, energi positif ke-
menangannya seperti apa, bisa 
laku ga dimata masyarakat. Kalau 
memang saya laik, ya saya siap 
untuk maju,” ucapnya.

 Ima pun tak memungkiri dirin-
ya tak memiliki ambisi yang 
berlebihan. Pasalnya, pekerjaan 
menjadi seorang pemimpin itu 
merupakan pengabdian kepada 
masyarakat. Kalau masayarakat 
tidak menerima, kenapa harus 
memaksakan. “Partai kami tidak 
egois, kalau ada kesempatan dan 
idealnya bisa diterima masyarakat 
ya Bismillah,” jelasnya.

 Kalaupun disoundingkan den-
gan Mulyono, kata Ima, koalisi 
PPP dan PAN itu sudah mengeval-
uasi dia (Mulyono) dari jauh-jauh 
hari. Namun saja, jika memang 
Masagi belum mempublikasikan 
arah koalisi dan usungannya, ini 
baru momennya. “Dengan pak 
Mulyono dan siapa saja kalau 
memberikan yang terbaik untuk 
masyarakat, kenapa tidak,” pung-
kasnya. (bal)
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 Kanit Reskrim Polsek Nyalind-
ung, Aipda Yadi Apriyadi men-
gatakan, kasus pencabulan ok-
num guru ngaji tersebut, pertama 
kali diketahui oleh ibu korban 
bernama Imas (45). Saat itu, 
ia curiga karena tingak laku 
anaknya yang berubah dan 
sering terlihat murung.

 “Pada Sabtu 2  Desember 
lalu, kami mendapat laporan 
dari orang tua korban, bahwa 
anaknya yang masih berstatus 
pelajar ini telah menjadi kor-
ban pencabulan sesama jenis. 
Dimana, pelakunya merupakan 
seorang oknum guru ngaji,” 
jelas Yadi kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (4/12).

 Setelah menerima laporan 
sambung Yadi, Polsek Nyalind-
ung telah mendampingi kor-
ban untuk melakukan visum 
serta mendatangi lokasi yang 
dijadikan tempat pencabulan. 
Setelah itu, sejumlah anggota 
langsung melakukan penyelidi-
kan sehingga oknum guru ngaji 
tersebut berhasil dibekuk pada 
Sabtu, (2/12) lalu.

 “Pada waktu itu juga kami 
langsung mengamankan ter-
sangka karena situasi masyara-
kat  meminta untuk menga-
mankannya. Hal ini sengaja 
kami lakukan, untuk menjaga 
dari hal-hal yang tak diingink-
an,” tandasnya.

 Ha s i l  d a r i  p e m e r i k s a a n , 
pelaku mengaku telah melaku-
kan pencabulan dengan cara 
membuka celana korban sam-
pai lepas. Setelah itu, pelaku 

pun mebuka celananya dan 
menyuruh korban untuk ber-
baring di kursi. Lalu, pelaku 
pun berbaring dengan posisi 
di belakang korban.

 “Berdasarkan pemeriksaan 
sementara, pelaku telah mema-
sukan kemaluannya ke lobang 
(maaf ) anus korban sampai 
klimak. Namun, spermanya di 
keluarin di luar. Informasi yang 
kami dapat, selama satu tahun 
pelaku itu telah melakukan 
pencabulan terhadal DR seban-
yak 12 kali,” bebernya.

 Menur ut  pengakuan dar i 
pelaku, DK ini telah melaku-
kan aksi bejad-nya ini dengan 
cara merayu serta memberikan 
uang sebesar Rp20 ribu setelah 
korban dicabulinya.

 “Lebih mirisnya, pelaku ini 
telah melakukan aksi pencabu-
lannya selain di rumahnya, juga 
dilakukan di dalam masjid. Ha-
sil dari pemeriksaan, tersangka 
telah mengakuinya melakukan 
pencabulan dengan korban 
berkali-kali. Katanya, korban 
sebelum dicabuli telah di bu-
juknya terlebih dahulu dengan 
cara diberikan uang dan baju 
serta jaket,” imbuhnya.

 Akibat dari kejadian tersebut, 
saat ini kondisi kesehatan ko-
rban terganggu. Seperti sering 
merasa kesakitan di baguan 
lubang anusnya dan mengal-
ami trauma. “Sekarang pelaku 
pencabulan itu, sudah kami 
amankan di rumah tahanan 
(Rutan) Mapolsek Nyalindung. 
Rencananya, pada Kamis (7/12) 
mendatang, pelaku ini akan 
kami limpahkan perkaranya ke 

Polres Sukabumi,” pungkasnya.
 Sementara itu, Ketua Harian 

Pusat Pelayanan Terpadu Pem-
berdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, 
Elis Nurbaeti mengatakan, pi-
haknya sangat mengutuk keras 
tindakan keji pelecahan sek-
sual yang dilakukan oleh pelaku 
terhadap anak dibawah umur 
tersebut.

 “Kita mengecam keras atas 
perbuatan pelaku yang telah 
mencabuli DR. Tentunya, kita 
akan mengawal proses hukum 
hingga finis dan sampai ada 
putusan pengadilan. Untuk itu, 
rencanya besok tim dari P2TP2A 
akan terjun ke lokasi rumah ko-
rban untuk melakukan investi-
gasi. Hal ini kami lakukan, untuk 
mengetahui tindakan apa yang 
akan dilakukan P2TP2A kedepan 
dalam melakukan pendampin-
gan terhadap korban,” jelas Elis.

 Lebih lanjut ia menjelaskan, 
pelaku tersebut harus mendapat-
kan ganjaran hukuman yang set-
impal. Sehingga, dapat membuat 
jera pelaku pencabulan yang 
saat ini kerap terjadi di wilayah 
Sukabumi. Ia juga menghimbau 
kepada seluruh lapisan ma-
syarakat, terutama para orang-
tua, agar dapat menjaga dan 
memantau perkembangan anak 
setiap harinya.  “Kepada orang-
tua jangan sampai lengah dalam 
mengawasi anak. Tujuanya agar 
kasus serupa tidak kembali ter-
jadi di Sukabumi. Tugas utama 
kita adalah melakukan mediasi 
dan pemulihan kepada korban, 
agar dapat mengembalikan rasa 
traumanya,” paparnya. (cr13/e)

Oknum Guru Ngaji 
Diduga Cabuli Muridnya

sambungan dari Hal  1

Banyak Rekanan Tak Taat Pajak
SUKABUMI - Aneh, sekitar 

105 perusahaan Wajib Pajak 
(WP) di Kota/Kabupaten Suka-
bumi belum memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Padahal, perusahaan tersebut 
sudah melakukan kegiatan 
usahanya di Sukabumi. Hal ini 
berdasarkan data yang dimiliki 
Kanwil Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) Jawa Barat I.

 Kepala Seksi Ekstensifi kasi 
dan Penyuluhan Kantor Pelay-
anan Pajak (KPP) Pratama 
Sukabumi, Arif Al’amri men-
gatakan, sebagaimana keten-
tuan dalam Undang-Undang 
(UU) No. 6 Tahun 1983 tentang 
ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan sebagaimana 
telah diubah dengan UU No.16 
Tahun 2009 dijelaskan bahwa, 
WP yang telah memenuhi per-
syaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang- undangan 
perpajakan wajib mendaftar-
kan diri pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak di wilayah ker-
janya meliputi tempat tinggal 
atau kedudukan dan usaha 
wajib pajak.  “Namun faktanya, 
masih banyak para pengusaha 

yang kantornya di luar daerah, 
tetapi mereka beraktivitas di 
Sukabumi dan belum me-
miliki NPWP. Padahal sudah 
dijelaskan, bahwa setiap wajib 
pajak sebagai pengusaha yang 
dikenai Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) wajib melaporkan 
usahanya sesuai tempat ting-
gal atau tempat kedudukan 
pengusaha dan tempat keg-
iatan usahanya,” bebernya.

 Untuk itu, apabila perusa-
haan tersebut sudah memiliki 
NPWP di pusatnya, misalkan 
di daerah Jakarta, maka peru-
sahaan tersebut wajib memi-
liki NPWP cabang. Pemerintah 
daerah pun telah menerbitkan 
Peraturan Gubernur (Pergub) 
Jawa Barat No. 35 Tahun 2013. 
“Dimana, setiap perusahaan 
pemenang lelang, tender, dan 
yang kegiatan usahanya ada 
di wilayah Jawa Barat, wajib 
mendaftar NPWP dimana 
kegiatan usaha tersebut di-
jalankan,” paparnya.

 Dari semua perusahaan 
ujar Arif, mayoritas yang be-
lum memiliki NPWP adalah 
dari rekanan pemerintah 
daerah. Seperti, perusahaan 

pemenang lelang dan ten-
der. “Perusahaan yang belum 
memiliki NPWP ini, keban-
yakan bergerak di bidang jasa, 
kontruksi dan perdagangan 
umum. Untuk itu, perlu ada 
upaya dari pemerintah dae-
rah agar mewajibkan para 
pemenang lelang/tender un-
tuk memiliki NPWP di Suka-
bumi. Dan pada saat pen-
gadaan, juga memperhatikan 
atau mengutamakan yang 
memiliki NPWP di Sukabumi,” 
tandasnya.

 Untuk itu, KPP Pratama Suka-
bumi berupaya agar perusahaan 
tersebut dapat memiliki NPWP. 
Seperti membuat himbaun ke-
pada WP sebagai pemenang le-
lang/tender pada pengadaan di 
Wilayah Sukabumi, melakukan 
pemeriksaan dan pemberian 
NPWP. “Selain itu, kami juga 
akan menyampaikan kepada 
pemerintah daerah, khususnya 
bidang perizinan agar melaku-
kan konfirmasi terkait status 
WP dalam pemberian layanan 
publik melalui aplikasi konfi r-
masi yang sudah disediakan 
oleh KPP Pratama Sukabumi,” 
pungkasnya. (cr13/t)

MEMBERIKAN KETERANGAN : Salah satu saksi saat memberikan keterangan dihadapan 
Majelis Hakim saat lanjutan sidang dugaan tipu gelap uang DP dan Booking Fee Pasar 
Pelita, kemarin (4/12).



IPAL Ultrajaya Disoal
BANDUNG - Terus diprotes 

warga sekitar pabrik di Jalan 
Raya Cimareme Kecamatan 
Ngamprah, Kabupaten Ban-
dung Barat, PT. Ultrajaya Milk 
Industry Tbk. memperbaiki 
Instalasi Pengolahan Air Lim-
bah (IPAL). "Jadi dua bulan 
lalu warga sekitar mengeluh 
limbah Ultra timbulkan bau, 
setelah kami turun diketahui 
bahwa penyebabnya jet equ-
alisasi kadar oksigen air lim-
bah di Ipal terganggu,"ujar 
Kepala Dinas Lingkungan Hi-

dup KBB, Apung Hadiat Pur-
woko usai menandatangani 
fakta integritas perbaikan ipal 
di Ngamprah, Senin(4/12).

 Hasi l  kaj ian ini ,  lan-
jut Apung, menjadi bahan 
masukan kepada manage-
men Ultrajaya untuk segera 
melakukan perbaikan Ipal. 
Kemudian ditindaklanjuti 
dengan menambah sejum-
lah instalasi Ipal. "Jadi ada 
penambahan dua unit bak 
equalisasi, empat unit PRC 
equalisasi dan enam unit Bak 

Aerosi. Ini sesuai perintah 
hasil kajian dinas lingkungan 
hidup,"jelasnya.

 Dirinya berharap, dengan 
fakta integritas ini dirinya 
berharap tidak terjadi lagi 
kejadian limbah mengotori 
masyarakat sekitar. 

Ultrajaya juga sudah menye-
lesaikan persoalan dengan 
warga sekitar dan memenuhi 
tuntutan warga. "Kami ber-
harap dengan perbaikan ini 
limbah itu tak terjadi lagi,"ka-
tanya. [jar] 

KESEHATAN

SEMENTARA ITU
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Tol Soroja Resmi Beroperasi
BANDUNG - Siang kema-

rin, Tol Soreang - Pasirkoja 
diresmikan Presiden RI, 
Joko Widodo. Jalan peng-
hubung dari akses tol Pa-
sirkoja menuju Soreang 
(Soroja) sepanjang 8 km 
ini diprediksi akan men-
jadi engine of growth dari 
Kabupaten Bandung yang 
selama ini diklaim sebagai 
salahsatu kabupaten ter-
tinggal di Indonesia. 

 Pengamat ekonomi dari 
U n i v e r s i t a s  Pa s u n d a n , 
Acuarta Kartabi mempre-
diksi, pertumbuhan eko-
nomi di wilayah Kabupaten 
Bandung pada 2018 akan 
terdongkrak ke angka 6,4 
persen dari yang semula 
bercokol di 5,9 persen. 

 Namun Acu menegaskan, 
persoalan tak cukup terse-
lesaikan di Tol Soroja. Kab 
Bandung masih banyak 
PR lain yang wajib disele-
saikan. "Ini akan menjadi 
sebuah lompatan ekonomi 
yang luar biasa khususnya 
bagi Kab Bandung, Kota 
Bandung dan wilayah se-
kitar yang bersinggungan. 
Bahkan pada jangka me-
nengah dan jangka pan-

jang, saya memprediksi 
pertumbuhan di Kabupa-
ten Bandung akan naik ke 
angka 7 persen per tahun 
namun Pemkab juga harus 
segera memperbaiki jalan 
arteri kecil sebagai pengu-
bung dan urusan banjir," 
ujar Acuviarta di Bandung, 
Senin (4/12).

 Acu juga optimistis, de-
ngan lebih cepatnya mo-
bilitas orang dan arus ba-
rang dari dan menuju ke 
Kab Bandung hal itu akan 
menumbuhkan sektor eko-
nomi baru yang menjanji-
kan. Besar kemungkinan 
di wilayah tersebut akan 
berkembang sektor perda-
gangan dan sentra wisata. 
"Bayangkan saja, dulu kita 
saat menjangkau Kab Ban-
dung butuh waktu 4 jam. 
Saat ini dipersingkat men-
jadi 40 menit saja dengan 
konsentrasi 5 intercange. 
Saya yakin nanti akan ber-
munculan hotel,  sektor 
makanan dan minuman 
seperti kafe serta restoran 
dan beberapa obyek wisata 
alternatif," ungkapnya.

 Lwbih lanjut Acu menye-
butkan, potensi menggeli-

atnya perekonomian di Kab 
Bandung juga membutuh-
kan terobosan dari pihak 
pemerintahan setempat. 

Dengan banyak potensi 
mulai dari industri, agro 
wisata, UMKM kerajinan 
makanan, hingga perke-

bunan, menuntut kreativi-
tas yang tinggi dari pihak 
Pemkab. 

"Dorongan yang kuat ti-

dak hanya dari infrastuktur, 
Pemkab juga harus berpikir 
out of the box. 

Bagaimana meningkat-

man daya saing wilayah 
termasuk membenahi tata 
ruang wilayahnya," pung-
kasnya. [nif ]

Pemborong Terancam Sanksi
TASIKMALAYA  - Bupati 

Tasikmalaya Uu Ruzhanul 
Ulum mengancam tidak akan 
membayar lunas dan membe-
rikan catatan hitam kepada 
pihak ketiga (Pemborong) 
yang tidak selesai pengerja-
an per tanggal 25 Desember 
mendatang. 

Pemkab, lanjut Uu hanya 
akan membayar sesuai de-
ngan pengerjaan. "Kami 
ingatkan lagi kepada rekanan, 
agar selesai tepat waktu, jika 
tidak kami tidak akan bayar 
full dan tentu akan ada catat-
an buruk di kami," papar Uu 
sesuai melaksanakan sidak 
pembangunan Islamic Centre 
(IC), Senin (4/12).

 Disinggung soal progres 
pembangunan (IC), Uu me-
ngatakan bangga dan optimis 
akhir tahun pembangunan 

selesai. Rencananya, lanjut 
Uu IC akan diresmikan tang-
gal 2 Januari 2018 mendatang. 
"Kalau dilihat progresnya 90 
persen ya, tinggal memper-
cantik aja. 

Alhamdulilah ini kami akan 
targetkan menjadi icon ka-
bupaten Tasikmalaya," papar 
Uu.

 Sementara itu, pelaksana 
pembangunan Asep Iwa Rus-
tiwa mengatakan, berupaya 
dengan tim menyelesaikan 
pembangunan IC tepat waktu 
sesuai denngan yang diha-
rapkan Pemkab Tasikmalaya. 
"Kami melakukan penambah-
an pekerja dan dibagi 2 shift 
dan penambahan Manpower. 
Yang satu shift ada 204 orang 
waktu reguler ditambah wak-
tu lembur dengan 110 orang," 
papar Asep. [jar] 

Empat Kecamatan 
Rawan Penyakit 

Ternak
BANDUNG - Dinas Peternakan dan Perikanan 

(Disnakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 
mendata sedikitnya empat kecamatan dari 16 
kecamatan yang ada di Bandung Barat endemik 
penyakit unggas. Peternak diminta mewaspadai 
berbagai penyakit unggas seiring dimulainya 
musim hujan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan 
pada Disnakan KBB, Wiwin Aprianti menga-
takan, musim hujan seperti sekarang dapat 
memicu perkembangbiakan virus atau penyakit 
hewan seperti tetelo dan fl u burung. "Ada empat 
wilayah di KBB yang sangat rawan akan penyakit 
fl u burung yang menyebabkan kematian ung-
gas, seperti Kecamatan Padalarang, Ngamprah, 
Cipendeuy, Cisarua dan Lembang. Di daerah 
tersebut tercatat beberapa kali kasus kematian 
unggas jenis ayam dan itik dalam jumlah yang 
cukup banyak,"ujarnya, Senin (4/12).

 Daerah itu menurutnya, paling rawan lantar-
an mobilitas masyarakatnya pun cukup tinggi. 
Termasuk daerah tersebut juga padat populasi 
unggas, karena ada pasar hewan dan pasar tra-
disional. Berdasarkan data dari Disnakan KBB, 
populasi ayam buras atau kampung di KBB saat 
ini mencapai 1,8 juta ekor, sedangkan ayam bro-
iler 4,3 juta ekor dan ayam petelur 167.000 ekor. 
Adapun burung puyuh mencapai 3.000 ekor dan 
itik sekitar 240.000 ekor. 

 Namun hingga kini, pihaknya belum mene-
rima adanya laporan mengenai unggas yang 
terjangkit penyakit berbahaya. Meskipun, sejak 
awal hingga menjelang akhir tahun ini, memang 
ditemukan 200 unggas mati mendadak di KBB. 
"Memang kasus kematian unggas itu banyak. 
Tapi tidak membahayakan karena berdasarkan 
hasil tes di laboratorium negatif fl u burung," 
ujarnya. [jar]

Jokowi Gunakan Bus Persib
BANDUNG - Usai meresmikan Jalan tol Soroja, 

di depan pintu gerbang tol Soreang, Presiden Joko 
Widodo beserta rombongan dan unsur Muspida 
Provinsi Jabar serta Bupati Bandung, meninjau jalan 
tol Soroja. Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Teten 
Masduki. Usai melakukan peresmian, pak Presiden 
ingin melihat dari dekat jalan tol dengan menggu-
nakan bus milik klub Persib.

 "Pak Presiden kan mau mencoba jalan tol baru. 
Pak presiden ingin menggunakan bus Persib karena 
ia mengagumi Persib sebagai salah stu klub terbesar 
di Indonesia," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Teten 
Masduki, Senin (4/12).

 Menurut Teten, Presiden memiliki perhatian be-
sar terhadap industri sepakbola Indonesia. Ia pun 
berkeinginan agar klub-klub besar seperti Persib 
jangan hanya berlaga di dalam negeri saja, tapi juga 
di Liga Asia. "Beliau pernah ngobrol sama saya dan 
masyarakat bola kalau klub besar harus berlaga di 
Liga Asia. ia bangga Indonesia punya banyak klub 
besar, salah satunya Persib. Maka ia memilih naik 
bus Persib untuk meresmikan Tol Soroja," paparnya.

 Teten menyampaikan, dipilihnya bus Persib 
sebagai akomodasi menuju Tol Soroja merupakan 
inisiatif dari Presiden. "Ini inisiatif dari beliau. Selain 
Presiden ada Menteri PUPR, dan Sekretaris Kabinet  
yang juga ikut naik bus," tuturnya.

 Teten menambahkan, warga Bandung bisa me-
nyapa, bersalaman dan berfoto bersama Presiden 
saat orang nomor satu itu singgah di pintu masuk 
tol. Setelah meresmikan Tol Soroja, Presiden me-
lanjutkan  perjalanan ke Curug Jompong untuk 
mencari solusi banjir yang kerap melanda Bandung 
Selatan. [jar]

Hari Ini, Bulan 
Berada pada Jarak 

Terdekatnya 
dengan Bumi

PURWAKARTA - Badan 
Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofi sika (BMKG) me-
rilis soal fenomena Bulan 
berada pada jarak terdekat-
nya dengan Bumi. BMKG 
memprediksi posisi Bulan 
yang semakin mendekati  
Bumi  akan terjadi pada pu-
kul 15.45 WIB hari ini, Senin 
(4/12). Bulan dan Bumi dip-
rediksi akan hanya berjarak 
357.492 kilometer.

 Sebelumnya, pada Minggu 
(3/12) malam fenomena 
Supermoon atau keadaan 
dimana Bulan berada pada 
puncak fase Purnama ter-
lihat dengan jelas di langit 
Purwakarta. 

Dari pantauan, fenomena 
tersebut dapat dilihat pada 
pukul 23.00 WIB di wilayah 
Kabupaten Purwakarta. 

Fenomena Supermoon 
sendiri membuat penam-
pakan Bulan Purnama tam-
pak begitu terang dan bulat 
sempurna.

 Salah seorang warga Nag-

ri Kalar Purwakarta yang 
kebetulan sedang melihat 
fenomena tersebut, Edi (29) 
mengatakan dirinya amat 
senang melihat Supermoon. 
"Waktu supermoon itu Bulan 
terlihat sangat cerah terus 
bentuknya bulat sempurna, 
jadi ini momen yang sangat 
tepat untuk menikmati ke-
indahan Bulan dengan mata 
telanjang," ungkapnya. [jar]

Kota Tasik Rawan Soal Ketahanan Pengan
TASIKMALAYA - Dinas Ke-

tahanan Pangan (DKP) Kota 
Tasikmalaya mencatat terda-
pat 32 Kelurahan berpotensi 
rawan pangan dengan total 
warga mencapai 18 ribu le-
bih KK. Kepala DKP Rahmat 
Machmuda mengatakan 32 
Kelurahan berada di tujuh 
Kecamatan yaitu Kawalu, 
Tamansari, Cibeureum, Pur-
baratu, Mangkubumi, Indihi-
ang dan Bungursari. 

 Jumlah Kelurahan yang 
rawan pangan per  ma-
sing-masing Kecamatan 
berbeda-beda. Kecamat-
an Tamansari mempunyai 
Kelurahan rawan pangan 
terbanyak dengan tujuh 
Kelurahan dan Kecamatan 

Bungursari dan Kecamatan 
Indihiang dengan Kelurah-
an paling sedikit yakni  tiga 
Kelurahan. "Rawan karena 
kurang beras dan penghasil-
an rendah ikut mendukung 
kerawanan pangan. Perlu 
perubahan pola konsumsi 
makanan utama dari beras 
ke yang lain," kata Rahmat, 
Senin (4/12).

 Diakui Rahmat keaneka-
ragaman pangan di Kota 
Tasik cenderung minim. 
Bahkan Kota Tasik men-
duduki kedua terbawah 
di tingkat provinsi Jabar 
dalam hal skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) tahun 2016 
sebesar 67,6. 

 Kota Tasik hanya unggul 

dari posisi terbawah yaitu 
Kabupaten Tasik dengan 
skor 67,4. Skor PPH me-
rupakan penilaian situasi 
konsumsi pangan dalam 
menyusunan rencana ke-
butuhan pangan ke depan 
dengan per t imbangkan 
berbagai aspek. "Keaneka-
ragaman kurang, Provinsi 
lihat skor PPH masih ren-
dah, tantangan bagi kami 
semua soal keragaman kon-
sumsi, kami terlalu banyak 
konsumsi beras 102 kg per 
tahun/kapita," ujar Rahmat. 

 Upaya peningkatan keter-
sedian dan keanekaragam-
an pangan dilakukan lewat 
sembilan langkah. Diantara 
ialah Kawasan Rumah Pa-

ngan Lestari (KRPL), Ge-
rangan Keamanan Pangan 
Desa (GKPD),  G erakan 
Menanam Tanaman Cabe 
(GERTAM CABE). "Pening-
katkan keanekaragaman 
konsumsi lewat optimalisa-
si tanaman di pekarangan, 

misal cabai saja jangan 
harus ke pasar, kan bisa saja 
ditanam di halaman. Ada 
empat kelompok KRPL yang 
dibentuk di wilayah rawan 
pangan salah satunya di 
Cibereum pada tahun ini," 
ucap Rahmat. [bon] 
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BURSA TRANSFER

LOKER PEMAIN

IST

DIKAWAL: Kapten tim Persib Bandung, Atep Rizal saat dikawal dua pemain Madura United.

Gomez Bawa Gairah BaruGomez Bawa Gairah Baru
KAPTEN tim Persib Ban-

dung, Atep, mengungkapkan 
kehadiran Mario Gomez seba-
gai pelatih anyar Persib akan 
membawa gairah baru pada 
tim. Satu di antara alasannya 
karena pelatih tersebut meru-
pakan pelatih asing.

 Menurut Atep, setiap pelatih 
asing selalu menerapkan kedi-
siplinan yang tinggi. Bahkan 
pola latihan yang diberikan 
beragam. "Ini tentunya akan 
membawa gairah baru kepa-
da tim," kata Atep, kemarin 
(4/12).

 Namun lebih dari itu, Atep 
berharap kehadiran Mario Go-
mez bisa membawa dampak 
yang positif untuk tim. Setidak-
nya bisa mengangkat prestasi 
Persib yang sebelumnya hanya 
mampu fi nis di peringkat ke-13 
klasemen Liga 1 2017. 

"Tapi, yang paling utama 
adalah pelatih harus mengenal 
pemain. Setelah itu pemain 
menerapkan apa yang diin-
struksikan pelatih sehingga 

apa yang disampaikan bisa 
cepat diresap," katanya.

 Apabila proses tersebut bisa 
dilewati, pemilik nomor pun-
ggung 7 ini yakin Persib bisa 
kembali menjadi tim yang so-
lid dan disegani. "Dan semoga 
kami bisa mencapai kembali 
prestasi yang diharapkan oleh 
semuanya, yaitu juara," te-
gasnya.

 Disinggung mengenai kon-
disi fisiknya, Atep mengaku 
sudah semakin membaik. 
Menurutnya, libur kompetisi 
dimanfaatkan untuk memulih-
kan cedera paha yang selama 
ini dialaminya. 

"Cedera sudah semakin baik, 
saya coba latihan terus. Libur 
ini cukup membantu.

 Meski belum 100 persen, 
setiap hari ada perkembangan 
yang semakin baik. 

Saya akan berusaha semaksi-
mal mungkin untuk mengem-
balikan itu," pungkas Atep 
mengakhiri pembicaraan. 
(net)

Persib Ngebet Gaet 
Igbonefo

MANAJER Persib Bandung Umuh Muchtar 
mengatakan, timnya membutuhkan bek dengan 
kualitas seperti Victor Igbonefo. "Sebab, selain 
skill-nya bagus, dia (Igbonefo) adalah warga 
negara Indonesia. Jadi, kuota pemain asing kami 
tidak berkurang," ujar Umuh, belum lama ini.

 Saat ini, Igbonefo masih terikat kontrak dengan 
Nakhon Ratchasima hingga 2018 mendatang. 
Persib sendiri akan menyerahkan pemilihan 
pemain kepada pelatih baruya, Mario Gomez. 
Di sisi lain, Igbonefo mengaku belum menjalin 
kesepakatan dengan Persib.

 Kabar bergabungnya Igbonefo ke Persib me-
nyeruak di Wikipedia. "Terkait wikipedia, saya 
juga tidak tahu. Sebab, di musim lalu, situs itu 
juga menulis nama saya di Bali United," terang 
Igbonefo. Pemain yang pernah enam musim 
memperkuat Persipura Jayapura itu juga meng-
aku belum mau berpikir terkait masa depannya. 
"Saya belum mau memberikan kepastian tentang 
masa depan saya," kata Igbonefo. (ben)

Soal Masa Depan, 
Jasuk Pasrahkan 

BEK sayap Persib Bandung, Jajang Sukmara, 
menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih Persib 
yang baru, Mario Gomez, tentang masa depan-
nya di Persib untuk kompetisi Liga 1 2018. Meski 
demikian, pemain yang cukup sering duduk di 
bangku cadangan ini masih berharap menjadi 
kekuatan Persib pada musim depan. "Untuk 
musim depan saya serahkan semuanya kepada 
pelatih. Tunggu saja. Apapun yang terjadi harus 
kami terima, apalagi keputusan pelatih," ujar 
Jajang yang akrab disapa Jasuk, kemarin.

 Pemain bernomor punggung 18 di Persib 
ini belum tahu betul dengan sosok eks asisten 
pelatih Valencia dan Inter Milan tersebut, yang 
kabarnya segera merapat ke Persib. "Saya tahu 
Mario Gomez dari pemberitaan saja, terutama 
di media sosial. Kalau berdasarkan informasi, 
dia pelatih yang bagus dengan segudang prestasi 
yang didapatnya. Mudah-mudahan saja bersama 
Persib membawa prestasi juga," harap Jajang.

 Disinggung Persib belum pernah sukses di 
bawah kendali pelatih asing, Jajang menyebutkan 
performa arsitek asing sebelum-sebelumnya 
karena faktor kurang beruntung saja. "Semoga 
musim 2018 bersahabat, dan harapannya semoga 
Persib kembali berjaya di tangan pelatih yang 
baru nanti," harap Jajang.

 Bek asal Soreang, Kabupaten Bandung ini, 
enggan berkomentar lebih jauh ketika ditanya 
kemungkinan ada klub Liga 1 yang membidiknya 
dengan alasan menghormati kontrak bersama 
manajemen Persib. (net)

Jajang Sukmara

Jokowi Jajal Bus Persib
SE BUAH  kehormatan 

baru saja didapat Persib 
Bandung, Senin (4/12). Da-
lam rangka meresmikan Tol 
Soreang-Pasir Koja (Soro-
ja), Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) juga menjajal bus 
Persib Bandung.

 Skuat Persib memang 
diminta ikut menghadiri pe-
resmian Tol Soroja. Dalam 
foto yang diunggah di akun 
Instagram @persib_offi  cial, 
terlihat beberapa pemain 
Persib seperti M Natshir, 
Imam Arief Fadhilah, Jajang 
Sukmara, Henhen Herdi-
ana, Tantan, Wildansyah, 
Gian Zola, dan Atep.

 Tim manajer Umuh Muc-
htar dan Gubernur Jawa Ba-
rat Ahmad Heryawan juga 
terlihat menemani Jokowi. 
Kebetulan, Jokowi memang 
menggunakan bus Persib 
untuk memantau jalur tol 
yang akan melewati Stadion 
Si Jalak Harupat ini.

 Sekretaris Persib, Yudiana 
mengaku bahwa staf kepre-
sidenan yang meminta be-
berapa pemain Persib untuk 
turut menemani Jokowi. 

Tim Maung Bandung me-
rasa bangga sosok seperti 
Jokowi bersedia berkeliling 
dengan menggunakan bus 
tim. "Luar biasa. Ini meru-
pakan suatu kehormatan 
bagi tim Persib. Sekelas 
Bapak Presiden mau ber-
gabung dan naik bus Per-
sib bersama para pemain. 
Sekali lagi, kami merasa 
terhormat atas kehadiran 
beliau," kata Yudiana, di-
lansir situs Persib.

 Sementara itu, Dikutip 
dari keterangan tertulis PT 
Citra Marga Lintas Jabar 
(CMLJ), Senin (4/12), Tol 
Soroja telah melalui uji ke-
layakan Tim Laik Fungsi 
dari Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PU-PR), Kemen-
terian Perhubungan, dan 
Korlantas pada 16-17 No-
vember 2017.

 Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) baru saja meresmi-
kan Tol Soreang-Pasir Koja 
(Soroja). Tol dengan total 
panjang 10,57 km ini meng-
hubungkan Kota Bandung 
dan Kabupaten Bandung.

 Uji kelayakan tersebut 
meliputi uji layak fungsi 
dan uji layak operasi. CMLJ 
selaku badan usaha jalan tol 
(BUJT) pemegang konsesi 
Tol Soroja dibentuk melalui 
konsorsium PT Citra Marga 

Nusaphala Persada Tbk 
(CMNP), PT Wijaya Karya 
Tbk, dan PT Jasa Sarana.

 Tol Soroja terbagi dalam 
dua seksi. Seksi I yakni ruas 
Simpang Susun Pasirkoja–
Simpang Susun Margaasih 

sepanjang 2,75 km. Seksi II, 
yakni ruas Simpang Susun 
Margaasih–Simpang Susun 
Katapang sepanjang 3,3 km 
serta ruas Simpang Susun 
Katapang–Soreang 2,1 km. 
(net)

IST

SAPA WARGA: Presiden RI Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Soroja (Soreang- Pasirkoja) 
dengan menumpang di bus Persib Bandung.

Cabor Akuatik Gelar 
Tes Event 

Asian Games 2018
PENGURUS Besar Persa-

tuan Renang Seluruh Indo-
nesia (PB PRSI) merealisasi-
kan rencana menggelar Test 
Event Road to Asian Games 
2018 di Gelora Bung Karno 
Aquatic Stadium pada 5 
hingga 15 Desember 2017.

 Ajang bertajuk CIMB Ni-
aga Indonesia Open Aqua-
tic Championship 2017 ini 
merupakan test event bagi 
panitia pelaksana empat 
cabang olahraga akuatik, 
yaitu renang, polo air, loncat 
indah, dan renang artistik 
yang nanti  ber tanggung 
jawab pada Asian Games. 
Selain itu,  terdapat satu 
cabang tambahan, yaitu 
Masters Swimming.

 Kepala Bidang Pembinaan 
dan Prestasi PRSI, Wisnu 
Wardana, mengatakan test 
event tersebut digelar atas 
permintaan Olympic Co-
uncil Asia. 

 "Test event memang di-
wajibkan OCA untuk me-
ngecek kesiapan venue. 
Stadion akuatik merupakan 
salah satu venue Asian Ga-
mes yg pertama diresmikan 
oleh Presiden Joko Wido-
do," tutur Wisnu Wardana, 

seperti dikutip bola.com, 
pada konferensi pers menje-
lang event di GBK, kemarin 
(4/12).  "Ini sejarah karena 
pertama kali empat cabor 
dan kompetisi masters di 
Indonesia. Ajang ini juga 
event akuatik terbesar di 
Indonesia dan dilaksanakan 
di stadion baru," sambung 
Wisnu. 

 Tesr event digelar hanya 
t iga hari  setelah G elora 
Bung Karno Aquatic Stadi-
um diresmikan Presiden.   
"Gelora Bung Karno Aquatic 
Stadium luar biasa, tiga hari 
setelah diresmikan lang-
sung dipakai untuk event 
besar. Stadion ini dibangun 
Kementrian PU dan Pera 
dengan dana fantastis," ujar 
Gatot Tetuko selaku pengu-
rus Gelora Bung Karno pada 
acara konferensi pers.

 "Saya senang PRSI terus 
mendorong Kementerian 
PU dan GBK supaya event 
renang cepat selesai. Biasa-
nya kolam renang olimpok 
hanya 3 kolam, tapi kita 
punya empat. 

Saya optimistis dengan 
Test  Event Asian Games 
2018," imbuh Gatot. (net)

IST

PAPARAN: Ketua Umum BOPI, M. Noor Aman saat memberikan paparannya kepada sejumlah 
awak media. 

BOPI Warning  Klub Peserta Liga
BADAN Olahraga Profe-

sional Indonesia (BOPI) 
kembali menekankan pen-
tingnya klub-klub yang akan 
berlaga pada kompetisi Liga 
1 dan Liga 2 untuk meleng-
kapi persyaratan yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
Tiga klub promosi, yakni 
PSIS, Persebaya, dan PSMS 
Medan juga diverifi kasi ke-
lengalapnnya. 

 Ketua Umum BOPI, M. 
Noor Aman, memprediksi, 
kompetisi tahun depan akan 
jauh lebih ramai. Pasalnya, 
klub-klub pesertanya me-
rupakan klub pilihan yang 
terseleksi melalui kompetisi 
yang ketat.

 Karena itu, mantan Gu-
bernur AKMIL tersebut , 
BOPI melalui rapat yang 
digelar, beberapa waktu 
memutuskan, rekomendasi 
yang akan dilakukan dalam 
usaha menegakkan hukum 

negara tahun depan akan 
diperketat. “Klub-klub pe-
serta Liga 1 dan Liga 2 harus 
benar-benar bersih dari 
cacat- cacat hukum negara, 
seperti ligalitas, adminis-
trasi keuangan, selain yang 
terkait dengan persoalan 
imigrasi, pajak, termasuk 
pula penyelesaian gaji atau 
honor pemain, pelatih atau 
perangkat pertandingan 
lainnya yang sudah dilepas 
klub,” kata Noor Aman.

 Noor Aman menambah-
kan, semua klub peserta Liga 
1 dan 2 yang akan berkom-
petisi tahun depan, sudah 
harus mempersiapkan diri 
sejak dini. Klub-klub harus  
memenuhi semua persya-
ratan sesuai dengan peratur-
an yang berlaku di Republik 
Indonesia.Sementara itu,  
Ketua Tim Verifi kasi BOPI, 
Iman Suroso, menyatakan, 3 
klub yang promosi ke Liga 1, 

Persebaya Surabaya, PSMS 
Medan dan PSIS Semarang, 
akan diverifi kasi secara ke-
tat.  Sebab 60 klub peserta 
Liga 2 yang lalu belum sem-
pat diverifi kasi secara me-
nyeluruh. "Toleransi yang 
diberikan pada kompetisi 
Liga 2 yang baru saja berla-
lu, tidak akan terulang lagi,” 
ucap Iman.Peserta Liga 2 
tahun depan terdiri dari 
21 klub hasil Komptisi Liga 
2 plus 3 klub degrasi dari 
Liga 1, yakni Persegres Gre-
sik, Persiba Balikpapan dan 
Semen Padang FC. Sesuai 
kesepakatan dengan PT Liga 
Indonesia Baru (LIB) selaku 
operator Liga, 24 klub Liga 2 
dipastikan akan diverfi kasi 
total sebelum pelaksanaan 
kompetisi 2018. Jika ada 
yang tidak lulus, menurut 
Iman Suroso, harus dising-
kirkan dalam kepesertaan. 
(net)
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Tren Gaya 
Rambut Pria 
dan Wanita 

2017 

Tren 
Rambut 

Pria
BAGI kaum pria, tren rambut 

2017 penuh dengan eksperimen. 
 Eksperimen ini berasal dari kombinasi 

gaya rambut klasik dan modern. 
“Potongannya klasik, tapi kami coba 

buat lebih modern dengan twist. 
Ini akan menjadi lebih edgy,” kata 

Anindita Saryuf, Creative Director Toni 
& Guy Salon.

Tiga gaya rambut pria 
yang menjadi tren 

1. Bloc Party
Menghadirkan bentuk rambut kotak 
dengan gradasi di bagian undercut. 

2. Rockstar
Terinspirasi dari rocker era 70-an. 

Rockstar menampilkan gaya rambut 
panjang natural. 

3. Mr Grey
Gaya ini merepresentasikan warna 

abu-abu yang diprediksi sebagai tren 
2017

Tren 
Rambut
Wanita

Tekstur menjadi kunci tren rambut 
2017 bagi kaum wanita. Ketebalan 
dengan bentuk rambut yang kuat 

diprediksi akan lebih diminati tahun 
depan. “Ini jauh lebih kreatif dibanding 
tahun sebelumnya. Gaya rambutnya 

juga lebih natural,” ucap Robert Resn-
ick, ghd Education Manager.

Empat gaya rambut wanita yang 
menjadi tren

1. Poni lurus panjang
sebatas mata

Aksen poni lurus yang panjangnya 
sebatas mata akan memberikan efek 

wajah erlihat lebih muda.

2. Potongan rambut
medium shaggy

Potongan rambut ini bisa mem-
bantu menyamarkan bentuk pipi yang 
chubby. Namun, agar tampilan rambut 

Anda terlihat lebih modern, coba 
potongan medium shaggy dengan 

sentuhan rambut ikal natural.

3. Panjang
dan super lurus

Jika anda memiliki rambut ikal, 
siapkan catokan rambut dan serum 
rambut untuk membuat rambut pan-

jang yang sangat lurus.

4. Sentuhan warna
 rambut golden blonde

Nah, selain mengubah gaya rambut 
jadi lebih keren, Anda juga bisa me-

nambahkan warna pada rambut Anda. 
Jika Anda termasuk tipe orang yang 
berani bereksperimen dengan warna 
rambut, coba warna golden blonde 
yang akan membuat Anda tampak 

elegan.

ADA berbagai macam gaya rambut yang bisa 
Anda coba tahun ini. Sebagai panduan, Anda 
bisa menyimak prediksi tren rambut pria dan 

wanita dari para pakar berikut ini.

BERGAYA
DENGAN 

MODEL BARU 
TAHUN ini banyak bermunculan model rambut baru yang 
 disenangi anak muda Indonesia. Baik itu cowok maupun 

 cewek, memiliki model, gaya dan warna rambut sesuai den-
gan warna kulit, aktivitas serta karakter masing-masing. 

Bagiamanapun bentuk rambut, yang jelas harus bisa 
 menyesuaikan dengan kondisi  sik kita, seperti Zetizen di 

bawah ini yang pilih potongan rambut dan warnanya sesuai 
karakteristik masing-masing. (n1)

Yang Penting 
Rapih dan Sopan

SUKABUMI- Tahun ini bermunculan 
berbagai macam potongan rambut 
dan warna-warna baru yang menja-
dikan kita lebih beda, baik itu laki-laki 
maupun perempuan memiliki ciri khas 
masing-masing setiap potongannya. 
Ditahun ini lagi buming-bumingnya 
model rambut undercut untuk laki-laki 
yang mengkiblat dengan potongan bar-
bershop, karena sekarang potongan 
salon dengan barbershop berbeda 
dengan cutingan pendek. Berbicara 

warna sedang digemari warna-warna 
mencolok seperti ungu hijau merah, 
untuk perempuan lebih menyesuaikan 
dengan bentuk wajah. “Model rambut 
harus disesuaikan dengan bentuk wajah 
agar membuat kita menjadi rapih dan 
enggak ketinggalan zaman,” Asisten 
stylish salah satu babershop, Fajar.
Untuk mereka dengan usia 18 sampai 21 
tahun sebaiknya menggunakan model 
rambut yang tidak macam-macam 
apalagi untuk anak sekolah, yang pent-

ing terlihat rapih dan sopan sedangkan 
untuk laki-laki model rambut undercut 
juga bagus jadi terlihat lebih rapih.
Menurut Fajar, ketika ingin memtong 
rambut terlebih dahulu harus menye-
suaikan dengan bentuk wajah, warna 
kulit dan warna mata agar terlihat lebih 
cocok dan menarik. “Jangan sampai 
berbanding terbalik dengan warna 
kulit, kecuali memang kita sangat 
percaya diri dengan penampilan kita,” 
terangnya. 

Ada beberapa gaya rambut ekstrim 
untuk laki-laki seperti pinggir abis, 
dengan ngiblat ke arah barat, dan 
perpaduan warna yang mencolok. 
“Sebelum memotong rambut biasanya 
sebagai stylish  menyarankan poton-
gan yang sesuai dengan costumer 
kita .Setiap tahun berubah-rubah 
tren rambut dikarenakan globalisasi  
dan kresi setiap orangnya, potongan 
salon dan barbershop potongannya 
berbeda,” pungkasnya.(n1)

Menyesuaikan 
 dengan Warna 
Mata
AKU kan cowok jadi aku pilih model 
rambut  jenis undercut agar terlihat 
rapih dan sesuai dengan bentuk muka 
aku, kalau dibilalang ngikutin tren sih 
enggak karena memang aku suka 
dengan model rambut seperti ini, aku 
sesuaikan juga sama warna mata aku 
yaitu brown, menurut aku rambut itu 
mahkota yang sangat berharga yang 
harus kita jaga dan rawat dengan baik 
yang akan memperlihatkan keindahan 
terhadap rambut aku.(n1)

ENCEP SUHENDI 
19 TAHUN

Terlihat Lebih 
Cantik
RAMBUT aku simple enggak ribet, 
kalau digerai kebelakang rapih lurus, 
tapi terkadang pede enggak pede 
juga sih  dengan model rambut aku 
yang sekarang ini. Kadang suka 
ngeluh juga suka males kalau tiba-
tiba berantakan yang tadinya pede 
jadi malah enggak pede. Tapi jadi 
membuat aku lebih cantik juga. Kalau 
lihat tren rambut 2017 sekarang 
bagus-bagus, tapi sama sekali engga 
berkaitan dengan itu karena menurut 
aku apapun itu model rambutnya 
yang penting rapih dan membuat diri 
kita lebih cantik.(n1)

ROSULLA IFRILLA 
CITRA BUANA INDONESIA KOTA 
SKABUMI 

Terinspirasi 
Model Rambut 
Girl Band 
AKU terinspirasi sama salah satu 
personil band cewek yang namanya 
Gania Alianda, jadi model rambut aku 
segi pendek, sebelumnya rambut aku 
pendek karena terinspirasi pengen 
jadi pramugari, dengan model rambut 
kaya gini aku pede bangat soalnya ini 
model rambut yang aku pengen dan 
sangat mendukung sama aktivitas 
aku sehari-hari. Aku sesuaikan juga 
sama tren 2017 yang kebanyakan 
rambut pendek, aku pengen ngombre 
warna rambut aku buat kedepannya 
dan ada rencana mau mendekin 
rambut aku lagi setelah ini.(n1)

FENTTY SITI FATIMAH
18 TAHUN

EDISI kita kali ini bisa buat 
reperensi kalian nih, semoga 
menginspirasi ya, and jangan 
lupa terus baca edisi-edisi kita 
berikutnya.buat kalian yang 
mau ngasih kritik saran atau 
mau di wawancara or liput bisa 
hubungin tim Zen yang tertera 
dipojok atas yah.(n1)



SUKABUMI - Cuaca buruk 
yang melanda Sukabumi sela-
ma lebih dari sepekan terakhir, 
berdampak pada melonjaknya 
harga komoditas pertanian 
terutama cabai merah.

Pantauan Radar Sukabumi 
di Pasar Gudang, kenaikan 
harga cabai merah tidak 
tanggung-tanggung. Naiknya 
hingga 100 persen dibanding 
harga semula.

Di pasar tradisional terbesar 
yang ada Kota Sukabumi itu, 
tercatat ada tiga jenis yang 
mengalami lonjakan harga 
yaitu cabai merah lokal, cabai 
rawit dan tomat.

Salah satu pedagang say-
uran di Pasar Gudang, Eha 
menuturkan, harga cabai 
merah lokal saat ini di angka 
Rp50 ribu per kilogram.

“Padahal sebelumnya cabai 
merah ini saya jual hanya 
Rp25 ribu per kilogram,”beber 
Eha, kemarin (4/12).

Selain cabai merah, masih 
kata Eha, cabai rawit domba 
harganya juga naik dari Rp20 
ribu menjadi Rp28 ribu per 
kilo. Cabai rawit hijau juga 
sama-sama naik.

“Cabai rawit hijau nai-
knya Rp9 ribu per kilo, dari 
Rp15 ribu menjadi Rp24 
ribu,”paparnya.

Selain cabai, tomat juga 

mengalami kenaikan harga 
yang cukup signifikan dari 
harga Rp5 ribu menjadi Rp10 
ribu per kilogram. 

“Lumayan naiknya san-
gat drastis, selain mahal ba-
rangnya juga banyak yang 
busuk,”ungkap Eha. 

Sementara itu, Kepala Di-
nas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian (Kadiskop 
UKM-PP) Kota Sukabumi, 
Ayep Supriatna membena-
rkan jika terjadi kenaikan 
harga sejumlah harga say-
uran di pasar tradisional Kota 
Sukabumi selama satu pekan 
terakhir ini.

Ia mengklaim, kondisi terse-
but disebabkan sebagian 
lahan pertanian mengalami 
gagal panen, akibat intensi-
tas curah hujan tinggi sejak 
November. Ditambah adan-
ya peningkatan permintaan 
jelang Natal dan Tahun Baru.

“Kenaikan yang paling sig-
nifi kan adalah cabai merah, 
selain komoditas bumbu 
dapur sayur mayur juga ada 
yang naik seperti wortel dan 
juga lobak, tetapi kenaikan-
nya tidak terlalu signifikan 
yaitu hanya Rp2000,” ucap-
nya.

Dirinya memprediksi ke-
naikan harga akan terus ber-
langsung hingga tahun baru. 
Apalagi jika cuaca ekstrem 
yang berkepanjangan.

“Dengan harga yang belum 
stabil ini para konsumen ha-
rus lebih bersabar. Kemungki-
nan harga bisa kembali stabil 
saat cuaca kembali normal,” 
tutupnya.(wdy) 

EKONOMI8 SELASA, 5 DESEMBER 2017 

Harga Cabai Merah Naik 100 Persen

FOTO : WIDI/RADARSUKABUMI 

MAHAL: Pedagang sayuran di Pasar Gudang Kota Sukabumi melayani konsumen. 

Pertamina Merengek Minta Harga Dinaikkan

PROMO 
AKHIR 
TAHUN

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATMATAT :: JLJ ESELABLABABINTIN NAANA KMKMKM 7 KSUKAABUABUMM

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

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net Rp 214.500

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

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

.  Meja ,Kursi,Lemari

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

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

PROMO AKHIR TAHUNPROMO AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

Mobilio 
Dp 11 Jtan

Hrv 
Dp 30 Jtaan

aaaaaajjujuuujjuuujjjujjujjj lliliiliilll aanananannnnannaa aaaaaaaaaa
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Brio 
Dp 14 Jtan

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

ALAMAT :
 Jl. Jendral Sudirman No. 64

UMRAH
Plus

TURKI 
12 HARI

Tlp :      ( 0266 ) 213300
Hp :       085647500568 
               085797496691

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

HP/Whatsapp : 0858 7236 8179

ssgcorner.sukabumi@gmail.com
ssgcornersukabumi @ssgcornersukabumi

*  Yaris DP 16 Jt

*  Avanza DP 18 Jt

* Sienta DP 18 Jt

* Agya DP 20 Jt

*  Calya DP 20 Jt

*  Rush DP 23 Jt

* Innova DP 37 Jt

* Fortuner 70 Jt

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

NGNGARARIUIUNG BBAREENG AUAU OTO 2000 0NGARIUNG BARENG AUTO 2000

PROMO TOYOTA AKHIR Contact Person:
BANGKIT 0858 7855 5412

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

*

*

*********************************

0 0

PPPASSAS ASS ANGANGANGANGGINNNINN * Sie
* Ag
*** Ca
*** Ru
* Inn

*

TTraavveel HHaajiaji & & UmmmrrU ah 0816640058

Flight Patner :Flight Patner :

www.Daqutravel.comwww.Daqutravel.com

              Perumahan Saputra Raya Gandasoli Blok A1-4 
              Kec. Cireunghas Kel. Cipurut Kab. Sukabumi

Alamat: Telp :

JAKARTA - PT Pertami-
na (Persero) sempat ‘me-
rengek’  kepada pemer-
intah, agar harga Bahan 
Bakar Minyak (BBM) je-
nis  solar  dan premium 
dinaikkan pada Januari 
2 0 1 8  b e b e r a p a  w a k t u 
lalu. Sebab jika tidak, pe-
rusahaan plat merah itu 
disebut akan mengalami 
kerugian yang semakin 
besar.

Sebagai informasi, ber-
dasarkan laporan keuan-
gan Pertamina, pendapa-
tan bulan Januari-Sep-
tember 2017 sebesar USD 
3 1 , 3 8  m i l i a r.  A p a b i l a 
harga premium dan so-
l a r  n a i k ,  p e n d a p a t a n 
Pertamina bisa menjadi 
senilai USD 32,80 miliar. 
Artinya, terdapat potensi 
pendapatan sebesar USD 
1,9  mil iar  yang hi lang 
lantaran harga premium 
dan solar tak naik.

M e n a n g g a p i  h a l  i t u , 
Me nt e r i  Ke u a n ga n  S r i 
Mulyani mengaku belum 
m e n e r i m a  s u r a t  p e r-
mintaan dari Pertamina. 
Namun, dirinya berjanji 
akan mengkaji permin-
t a a n  t e r s e b u t  a p a b i l a 
suratnya telah diterima.

“Ya nanti saya akan teri-
ma kalau sudah meneri-
ma suratnya pertamina, 
n a n t i  s a y a  b a c a k a n ,” 
ujarnya di  Hotel  Boro-
budur, Jakarta, kemarin 
(4/12).

Selain itu, pihaknya juga 
akan melakukan pemba-
hasan dengan menteri ter-

kait seperti dengan Men-
teri ESDM Ignasius Jonan 
dan Menteri BUMN Rini 

Soemarno. Jika data dan 
fakta cukup mendukung, 
maka bukan tidak mung-

kin per mintaan BUMN 
Migas itu akan dipenuhi.

“Ya nanti kami akan lihat 

kalau itu adalah perminta-
aan pertamina saya akan 
lihat lah, suratnya sudah 

s a m -

pai di  saya,  fakta-fakta 
yang mendukungnya, ke-
mudian tentu kita kon-

sultasi  dengan menteri 
energi dan BUMN,” pung-
kasnya. (hap/hana)

Kadiskop 
UKM-PP 
Tuding Cuaca 
Jadi Penyebab
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YANG DISOROT

IkutilahIkutilah

MINGGU, 17 DESEMBER 2017
START-FINISH Depan Balaikota Sukabumi 

PUKUL 06.00 WIB s/d selesai

Dalam Rangka HUT Radar  sukabumi ke 9

Fun Bike & Fun Walkun Bike & Fun Walk 

GGeerraakkaann        XXttrra a CCoommbboolliite
hadiah utama

umrah

Dapatkan Kupon dengan Membeli kartu Kuota 4g XL 4.5 GB Hanya di:
* XL CENTER JALAN RE MARTADINATA * DEALER XL DANALAGA SQUARE * GRAHA PENA RADAR SUKABUMI * RADIO KIWARI SUKABUMI

sepeda 

motorsepeda

motor

peralatan 

elektronik

dan masih banyak 

hadiah menarik 

lain nya
Support by: Media Partner:

Gratis

Include T-shirt Include T-shirt MMenarikenarik
* OUTLET BERTANDA KHUSUS 

& Meriahkan& Meriahkan

Rutilahu Milik Deden Dibongkar Tugas 
Plt Sekda 

Lebih Berat

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

KONDUSIF: Plt jadi sosok sentral yang mampu mengawal ASN agar tetap 
bersikap bisa menjaga netralitasnya

CIKOLE - Pelaksana Tugas 
(Plt) Sekretaris Daerah Kota 
Sukabumi yang akan segera 
mengisi kekosongan pada 
kursi sekda setelah ditinggal 
pensiun oleh Hanafi e Zain, 
dipastikan memiliki beban 
tugas dan tanggungjawab 
yang sama beratnya dengan 
pejabat difi nitif.

 Pengamat kebijakan publik 
yang juga Ketua STIE PGRI 
Sukabumi Asep Deni  men-
erangkan meski hanya bert-
status sebagai Plt, namun pe-
jabat yang akan menduduki 
jabatan sementara tersebut 
tetap dituntut harus memi-
liki kemampuan dan keter-

ampilan dalam mengelola 
administrasi pemerintahan, 
pembangunan, dan pelay-
anan kepada masyarakat.

 Artisnya kriteria yang harus 
dimiliki seorang Plt ini sama 
beratnya dengan pejabat sek-
da defi nitif. “Pelaksana tugas 
jabatan tersebut harus me-
miliki kecakapan leadership, 
keunggulan kompentensif,  
dan memenuhi ketentuan 
kepangkatan dan golongan. 
Secara prinsip, tidak ada per-
bedaan antara syarat plt den-
gan syarat sekda definitif,” 
ungkapnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (4/11).

FOTO:SUBHAN/RADARSUKABUMI

Aparat kepolisian Polsek Guynungpuyuh dibantu warga sekitar tengah membongkar bangunan kumuh yang selama ini menjadi tempat tinggal Deden.

G U N U N G P U Y U H  -  N a s i b 
malang yang dialami Deden Ko-
sasih (45) warga Kampung Kebon-
danas, RT 01 RW 03, Kelurahan 
Karangtengah, Kota Sukabumi, 
terjawab sudah. Rumahnya yang 

sudah dalam kondisi tidak layak 
huni tersebut akhirnya dibong-
kar untuk selanjutnya dibangun 
kembali oleh jajaran Polsek Gu-
nungpuyuh, Kelurahan serta 
warga sekitar. 

Informasi yang dihimpun Radar 
Sukabumi, Deden merupakan 
anak dari seorang pensiunan TNI 
yang kini kesehariannya berjualan 
mainan di sejumlah sekolah. Se-
lama ini Deden tinggal di dalam 

bangunan yang luasnya seperti 
sebuah pos ronda berukuran 2x2 
meter persegi. Hal tersebut ter-
paksa dijalaninya akibat keterba-
tasan ekonomi.

Tolak Kenaikan Poin

Driver Gocar Mogok Narik
CIKOLE - Ratusan driver Gocar di 

Kota Sukabumi, Senin (4/12), melaku-
kan aksi mogok narik penumpang. Aksi 
mereka dipicu karena adanya pember-
lakuan kenaikan poin dan pemotongan 
10 persen oleh managemen Gojek se-
laku mitra driver Gocar yang bergerak 
di moda transportasi online. 

 Informasi yang dihimpun Radar 
Sukabumi, aksi mereka berlangsung 
sejak pukul 00.01 wib hingga 23.59 
wib. Para driver menggelar aksi terse-
but tergabung di tujuh paguyuban 
diantaranya Asasi (Asosiasi Angkutan 
Sewa Indonesia), KHTOB (Koperasi 
Himpunan Taksi Online Bersama), 
DOS (Driver Online Sukabumi), SK 
(Suryakencana), CADAS (Cisaat dan 
Sekitarnya), POKEMON (Paguyuban 
Online Kemon) dan BUNGKUS (Bun-
gah Ku Sararea).

Kasus Baru HIV 
Bertambah Jadi 133

CIKOLE - Wakil Wali Kota Sukabumi 
Achmad Fahmi menyebut jumlah pengidap 
HIV-AIDS di Kota Sukabumi mengalami pen-
ingkatan. Hingga Desember ini jumlahnya 
bertambah sebanyak 133 kasus. Angka ini 
berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 
(Dinkes) setempat. 

 “Jumkah kasus HIV dari tahun 2000 hingga 
awal Desember 2017 sebanyak 1.229 kasus. 
Sementara data dari Januari hingga awal De-
sember lalu naik dengan adanya kasus baru 
sebanyak 133 kasus,’’ ungkap Fahmi kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (4/12).

 Dari ribuan kasus tersebut sekitar 60 persen 
di antaranya merupakan warga yang berasal 
dari luar Sukabumi. Sementara penderita 
yang asli warga Kota Sukabumi hanya sekitar 
40 persen. Data tersebut  berdasarkan lay-
anan kesehatan baik di puskesmas maupun 
rumah sakit. 

FOTO:IST

Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.

FOTO:SUBHAN/RADARSUKABUMI

MOGOK : Serjumlah driver Gocar tampak bersantai di depan kantor Gojek. Mereka menolak untuk menarik penumpang akibat adanya penambahan poin.

Petani Harus Manfaatkan Pinjaman Modal

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI 

MANFAAT: Petani harus bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan Pemda Kota Sukabumi berupa 
pinjaman modal.

CIKOLE - Pemerintah Daerah Kota 
Sukabumi tidak henti-hentinya terus 
menyosialisasikan kepada petani agar 
memanfaatkan bantuan pinjaman 
modal dengan bunga 0 persen melalui 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau 
melalui Lembaga Keuangan Mikro 
Baitul Maal wa Tamwil (BMT). 

 Walikota Sukabumi M.Muraz ber-
harap para petani bisa mengajukan 
pinjaman bantuan modal di dua per-
bankan milik Pemkot Sukabumi yakni 
BPR dan BMT. “Pemberian pinjaman 
modal tersebut, merupakan salah 
satu strategi baru pemerintah daerah, 
khususnya dalam upaya mempertah-
ankan luas lahan pertanian di Kota 
Sukabumi yang setiap tahunnya man-

galami pengurangan akibat pesatnya 
pembangunan,” ungkapnya.

 Disamping akan diberi bantuan pin-
jaman modal dengan bunga 0 persen, 
para petani di juga akan mendapat 
bantuan lainnya, yakni pemberian 
subsidi benih dan pupuk, serta pela-
tihan dan asuransi usaha tani padi. 
“Kita akan berikan itu untuk petani,” 
imbuhnya.

 Muraz mengungkapkan salah satu 
program pembangunan yang akan 
memicu terjadinya pengurangan 
terhadap luas lahan pertanian di 
Kota Sukabumi dalam waktu dekat, 
diantaranya pembangunan Jalan Tol 
Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). 
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sambungan dari Hal 9

sambungan dari Hal 9

sambungan dari Hal 9

sambungan dari Hal 9

 Seperti diketahui Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) 
R Syamsudin SH Kota Suka-
bumi menjadi rujukan bagi 
daerah lain di sekitarnya 
seperti Kabupaten Suka-
bumi dan Cianjur.

 Menurut Fahmi, kasus baru 
HIV ini rata-rata dialami oleh 
kalangan usia produktif an-
tara 15-35 tahun termasuk 
di dalamnya remaja atau 
pelajar. Bahkan, ada beberapa 
kasus di antaranya adalah ibu 

hamil. Faktor penyebabnya 
diakibatkan hubungan sek-
sual dan penggunan narkoba 
jarum suntik.

 Oleh karenanya KPA ber-
sama instansi terkait lain-
nya akan terus menggiatkan 
upaya pencegahan penye-
baran bahaya HIV-AIDS ke 
semua elemen masyarakat. 
Targetnya  kasus baru HIV 
bisa ditekan atau tidak ada 
sama sekali. Upaya ini ungkap 
dia memerlukan keterlibatan 
semua pihak. 

 Terakhir pada momen per-

ingatan hari AIDS sedunia 
pada 1 Desember lalu KPA 
dan Dinkes Kota Sukabumi 
menggelar aksi simpatik 
pemasangan pita merah 
pada warga yang melintas 
di jalanan raya. Aksi yang 
dilakukan dalam kondisi hu-
jan deras tersebut berupaya 
mengingatkan warga agar 
menghindari perilaku yang 
beresiko menyebarkan HIV.

 Penyebaran pita merah se-
bagai simbol kepedulian dan 
solidaritas kepada masalah 
HIV-AIDS.Peserta aksi juga 

menyebarkan pamplet berisi 
informasi mengenai pence-
gahan penyebaran HIV-AID.

 Fahmi mengungkapkan, 
aksi ini dilakukan sebagai 
bagian dari memutus mata 
rantai penyebaran HIV-AIDS 
di semua kalangan. Saat ini, 
kata dia, rentang usia pend-
erita HIV-AIDS kebanyakan 
merupakan usia produktif 
termasuk pelajar. Faktor 
penyebabnya bisa diakibat-
kan hubungan seksual dan 
penggunan narkoba jarum 
suntik (cr11)

Kasus Baru HIV Bertambah Jadi 133

Berkaitan dengan hal 
tersebut, peran serta sege-
nap lapisan warga masyara-
kat Kota Sukabumi khu-
susnya para pemilik lahan 
pertanian sangat diperlu-
kan, terutama dalam upaya 
mempertahankan lahan 
pertanian yang masih ada 
saat ini di Kota Sukabumi. 

 Seperti diberitakan koran 
ini, pada tahun 2011 luas la-
han pertanian yang tersebar 
di tujuh kecamatan di wilayah 

Kota Sukabumi mencapai 
1.848 Hektar. Memasuki ta-
hun 2012, luasnya menjadi 
1.752 Hektar atau berkurang 
sekitar 96 Hektar. Selang dua 
tahun kemudian, areal berco-
cok tanam tersebut menurun 
menjadi 1.543 Hektar. Kini 
luas lahan pertanian hanya 
tersisa 1.486 Hektar.

 Sejak empat tahun terakhir 
ini penurunan luas lahan 
pertanian tersebut dipicu 
akibat alih fungsi menjadi 
kawasan pemukiman pen-
duduk, industri atau juga 

digunakan menjadi infra-
struktur jalan. Belum tuntas 
masalah tersebut teratasi, 
kini Pemerintah Daerah 
Kota Sukabumi harus diha-
dapkan pada persoalan baru 
yakni kelangkaan petani. 
Berdasarkan data dihimpun 
hingga Oktober 2017 silam 
jumlah petani saat ini ter-
catat sebanyak 4.340 orang.

 Dinas Ketahanan Pangan, 
Pertanian, dan Perikanan 
(DKP3) Kota Sukabumi Kar-
dina Karsoedi mengakui saat 
ini jumlah petani yang se-

cara aktif melakukan garapan 
area persawahan di tujuh 
kecamatan, sangat tidak se-
banding dengan luas lahan 
pertanian yang ada saat ini 
mencapai 1.486 Hektar.

“Kalau dibandingkan luas 
lahan pertanian dengan 
jumlah petani saat ini, tentu 
tidak ideal. Sebab jika diper-
hitungkan, maka satu orang 
petani hanya menggarap 
lahan pertanian seluas kurang 
lebih 0.3 hektar,” ungkap Kar-
dina kepada radar sukabumi.
com. (ton/cr11/t)

Petani Harus Manfaatkan Pinjaman Modal

 Mereka sepakat untuk 
melakukan aksi tersebut hing-
ga tuntutannya diperhatikan 
pihak Gojek. Akibat dari aksi 
tersebut, sejumlah penum-
pang yang biasa menggu-
nakan jasa transportasi online 
mengeluh karena tidak bisa 
menggunakan moda trans-
portasi tersebut. 

 Sementara itu dari hasil 
audensi pihak Driver Go-
car dan managemen Gojek 
sepakat off  bid tetap berlaku, 
dan tuntutan poin 12 sebagai 
keluhan driver akan langsung 
di informasikan ke manage-

men pusat.  
 Anggota Paguyuban Asasi 

Adad menjelaskan sesuai 
dengan kesepakatan bersama 
paguyuban dan komunitas 
GOCAR Sukabumi sepakat 
tidak akan menarik penum-
pang atau off bid Aplikasi 
Gocar. “Intinya hari ini kita 
sudah sepakat tidak akan ada 
online, sebelum tuntutan kita 
diperhatikan managemen,” 
paparnya kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (4/12).

 Menurut Adad, dua poin 
yakni penambahan poin dan 
pemotongan 20 persen dinilai 
memberatkan para driver Go-
car. Untuk itu, semua sepakat 

bahwa pihaknya menuntut 
target poin sesuai kesepaka-
tan awal yakni 12 Poin. “ Jika 
tuntutan dalam 3x24 Jam 
tidak diperhatikan manage-
men kita akan bergerak lebih 
besar lagi untuk melakukan 
aksi mogok,” bebernya.  

 Masih kata Adad, pember-
lakuan poin yang diperlaku-
kan sejak 2 Desember lalu 
bagi driver Sukabumi harus 
menembus 10 poin dengan 
nominal Rp70 ribu, namun 
dalam satu hari yang sama 
driver dituntut untuk meny-
elesaikan order 18 poin den-
gan maksimal bonus senilai 
Rp300 ribu. “Bonus ini akan 

dibayarkan secara langsung 
performa driver mencapai 60 
persen. Dibawah dari itu, bo-
nus akan ditahan,” terangnya. 

 Sementara itu salah seorang 
penumpang Asti (24) men-
gaku sangat terganggu den-
gan adanya aksi mogok 
yang dilakukan para driver 
Gocar. Hal tersebut tidak 
terlepas dari ketergantun-
gannya menggunakan moda 
transportasi online untuk 
kepentingan antar jemput-
nya. “Intinya sangat menyay-
angkan, kan kita sehari hari 
menggunakan Gocar, kalau 
gak beroperasi jadi sulit juga,” 
katanya. (sbh/t).

Driver Gocar Mogok Narik

 Kemalangan yang dijalani 
Deden itu akhirnya men-
jadi sorotan publik, setelah 
seorang warga meng-up load 
foto rumah milik Deden di 
media sosial. Hal tersebut 
kontan menuai keprihatinan 
publik. Sebagai rasa kepedu-
lian sosial, aparat kepolisian 
dan warga sekitar akhirnya 
membongkar tempat tinggal 
Deden, untuk selanjutnya 
dibangun kembali menjadi 
sebuah bangunan rumah 
yang kondisinya jauh lebih 
baik.

 “Saya sudah satu tahun, 
bukan karena mau tinggal 
disini, tapi terpaksa karena 
tidak punya uang untuk 
buat rumah layak,” paparnya 
kepada Radar Sukabumi, ke-

marin (4/12). Menurutnya, 
bangunan rumah yang tidak 
layak tersebut merupakan 
harat yang diperolehnya dari 
warisan orangtua. 

 Hampir seluruh bangunan 
rumah tersebut terbuat dari 
material kayu dan seng. 
Karena dimakan usia, rumah 
berukuran pas-pasan itupun 
akhirnya menjadi  rusak dan 
tidak layak. Jangankan untuk 
menyewa rumah yang layak, 
untuk kebutuhan makan 
sehari hari saja dirasakan 
Deden cukupsulit.

 Untuk mengisi peruntnya 
yang kosong, hampir setiap 
harinya Deden hanya mampu 
membeli mie instan. Jika 
ada kelebihan uang barulah 
Deden bisa menikmati nasi 
bungkus yang dibelinya di 
warung terdekat. Ketika dit-

anya rumahnya akan diban-
gun oleh aparat kepolisian 
Polsek Gunungpuyuh, Deden 
nampak sangat senang. 

 Sementara Kapolsek Gu-
nungpuyuh, AKP Kosasih 
mengatakan dirinya tahu 
kondisi rumah Dede sejak 
viral di media sosial. Sejak 
saat itu, dirinya langsung 
berinisiatif untuk memantau 
langsung ke lokasi. Hasil-
nya, karena kondisinya ses-
uai yang diperbincangkan, 
pihaknya sepakat untuk 
memberikan solusi bersama 
lurah dan warga sekitar. 
“Hasil dari kesepakatan ber-
sama dengan pak Lurah Gu-
nungpuyuh dan warga. Kita 
akan bangun rumah Deden, 
untuk sementara Deden 
akan di tinggal di rumah tet-
angga,” ungkapnya. (Sbh/t)

Rutilahu Milik Deden Dibongkar

 Menurut Asep Deni, beban 
berat lainnya yang tidak bisa 
dihindari oleh seorang Plt 
adalah mampu menjalank-
an tugasnya sebagai filter 
untuk kebijakan pemerin-
tah daerah. Kedua jabatan 
ini menuntut kemampuan 
untuk menjadi jembatan 
sinergitas dan koordinasi di 
antara SKPD di lingkungan 
pemda. Oleh Karenanya 
baik sekda maupun plt, ha-

rus memiliki jam terbang 
yang tinggi sebagai birokrat 
yang memegang jabatan 
struktural.

 “Syarat formalnya dia per-
nah menjabat minimal dua 
kali kepala dinas, kepala 
badan, asisten, sekretaris 
DPRD, atau staf ahli kepala 
daerah,” ucapnya seraya 
menekankan bahwa calon 
PLT Sekda harus memenuhi 
syarat keterampilan, admi-
nistratif, dan kemampuan 
berkomunikasi dengan ber-

bagai pihak. 
 Pejabat yang ditunjuk se-

bagai plt maupun sekda 
defi nitif harus diupayakan 
berasal dari internal Pemkot 
Sukabumi. Asep juga me-
nyebutkan beberapa pejabat 
yang layak dan memenuhi 
syarat  untuk menjabat 
plt maupun sekda antara 
lain Kepala BPKAD Dida 
Sembada, Asda I Andri Se-
tiawan, Kepala Dinas PU 
Asep Irawan, dan Kepala 
BKD Saleh Makbulloh. “Plt 

sekda harus pejabat yang 
relatif lebih fres karena Kota 
Sukabumi menghadapi 
Pilkada serentak, Ya itu agar 
semuanya aman, “ tutupnya. 

 Sebelumnya Walikota 
Sukabumi M. Muraz men-
gaku akan segera mencari 
pejabat-pejabat eselon II 
yang dianggap pantas men-
gisi jabatan Plt sekda. Sejauh 
ini orang nomor satu di 
pemerintahan Kota Sukabu-
mi tersebut mengaku telah 
mengantongi nama aparatur 

sambungan dari Hal 9 sipil negara (ASN) yang akan 
dijadikan Plt sekda. Tentun-
ya ASN tersebut merupakan 
pejabat teras di lingkungan 
Pemda Kota Sukabumi dari 
esselon II, setingkat jabatan 
kepala dinas atau badan. 

 Meski demikian Muraz 
mengakui untuk menetap-
kan calon pejabat tinggi itu, 
pihaknya masih menunggu 
waktu yang tepat. “Dipasti-
kan tidak ada pengangkatan 
Sekda defi nitif. Tetapi untuk 
emngisi kekosongan pada 
jabatan tersebut, paling akan 
diisi oleh Plt. Untuk calon 
yang akan menjabatnya su-
dah ada, hanya saja masih 
proses pembahasan. Ada 

beberapa nama yang ten-
gah dipertimbangkan untuk 
menjadi Plt, mereka semua 
pejabat Eselon IIB,” jelas 
Muraz, belum lama ini.

 Namun sejauh ini, figur 
PNS yang akan menggantikan 
mantan Sekda Hanafi e Zain 
masih penuh misteri. Terlebih 
lagi Muraz bersikukuh me-
nolak menyebutkan agenda 
penetapan dan pengangkatan 
Plt sekda. Penguasa di Kota 
Sukabumi itu masih tampak 
banyak pertimbangan dalam 
hal menghadapi kekosongan 
kursi sekda.

 Menurutnya, menjelang 
momentum Pilkada seren-
tak 2018 ini, diperlukan so-

sok sentral yang mampu 
mengawal ASN agar tetap 
bersikap bisa menjaga ne-
tralitasnya, termasuk meng-
gunakan secara benar hak 
politik yang dmiliki oleh se-
tiap PNS dalam menentukan 
calon pemimpin berikutnya.

 “Ada banyak persyaratan 
untuk menjadi Plt sekda, 
terpenting adalah beres-
selon II. Di luar itu ada hal 
lainnya yang harus diper-
timbangkan yakni diang-
gap mampu mengayomi 
para PNS,” ujarnya. Meski 
terkesan menutupi, tetapi 
Muraz memastikan proses 
pengangkatabn Plt akan se-
cepatnya dilakukan. (cr11/t) 

Tugas Plt Sekda Lebih Berat

Performa Nasyid di Gebyar Komunitas Peduli 
RATUSAN peserta dari Kota/

Kabupaten Sukabumi meng-
hadiri acara Gebyar Komunitas 
Sukabumi Peduli Bersama 
Nasyid Indonesia di Gedung 
Juang 45 pada Ahad, (3/12). 

Mereka menyaksikan performa 
dari solo nasyid atau tim nasyid 
yang sudah beberapa di anta-
ranya sudah memiliki nama di 
blantika musik nasyid tanah 
air, seperti Teddy Snada, The 

Jenggot, Aden AnB, Edcoustik, 
juga penampilan nasyid-nasyid 
dari tim asal Sukabumi, seperti 
Sukabumi Violin Community, 
PSM STAI Sukabumi, Tafakur, 
Sukabumi Beat Box, Early Bird 

Voice, AnB, dan lain sebagain-
ya. Hadir pada acara tersebut 
Wakil Walikota Sukabumi, Ach-
mad Fahmi yang masih berjiwa 
muda akrab dengan kawula 
muda Sukabumi. (dit)

Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi atau Kang Fahmi foto bersama nasyid Indonesia.

Kang Fahmi bersama The Jenggot.

Kang Fahmi bersama Kang Teddy Snada.
Ketua Ruang Musik Production (RMP), Ramlan 

Mardiansyah memberikan sambutan.

Tamu undangan dari penggiat nasyid dan peserta gebyar komunitas.Salah satu penampilan dari tim nasyid Sukabumi, Tafakur.
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Ribuan Pelajar SMKN 4 Ikuti PAS

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

ANTUSIAS: Sejumlah pelajar SMKN 4 Kota Sukabumi saat mengerjakan soal ujian.

Di Gelar Bergantian, 
Lantaran Minim 
Ruangan

SUKABUMI -- Ratusan pe-
lajar SMKN 4 Kota Sukabumi, 
terlihat antusias mengikuti 
Penilaian Akhir Semester 
(PAS) ganjil di hari pertama, 
kemarin (4/12). Kegiatan PAS 
tersebut, merupakan salah 
satu media untuk mengukur 
kemampuan para pelajar 
dalam menjawab soal yang 
diberikan guru. Sehingga, 
hasilnya akan menjadi ba-

rometer peserta didik dalam 
menyerap materi pembela-
jaran yang diberikan guru 
guna menjadi laporan ke-
pada orang tua pelajar serta 
menjadi selah satu persyara-
katan kelulusan dan kenai-
kan kelas.

 Ketua Kelompok Kerja 
(Pokja) SMKN 4 Kota Sukabu-
mi, Kurnia Setiawan didam-
pingi Sekertaris Pokja, Agus 
Sifti Ahmad mengatakan, 
pada hari pertama ini mata 
p e l aja ra n  ya n g  d i u j i k a n 
yakni, Pendidikan Agama 
Islam (PAI), Pendidikan Pan-
casila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) dan Bahasa Indone-
sia. “Sedikitnya 1.200 pelajar 
saat ini yang mengikuti PAS 
ganjil. Sementara, ujian ren-
cananya akan berlangsung 
selama lima hari,” kata Kur-
nia kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (4/12).

 Kurnia mengaku, pelaksa-
naan ujian berjalan dengan 
lancar dan aman, tanpa ada 
hambatan. Hanya saja, lan-
taran kekurangan lokal kelas 
terpaksa pihaknya meng-
gunakan sistem shift pagi 
dan shif siang. Kelas XII dan 
XIII masuk pagi, semenatara 
kelas XI shift siang. “Ya, demi 

kelancaran proses PAS ganjil 
kami membagi waktu pagi 
dan siang agar tidak meng-
hambat ujian,” tuturnya.

 Diterangkan dia, ujian ber-
basis kertas tersebut meru-
pakan yang terakhir kalinya 
diselenggarakan di sekolah. 
Pasalnya, pada ujian nasional 
nanti semua sekolah diwa-
jibkan menggunakan sistem 
Ujian Nasional Berbasis Kom-
puter (UNBK). Namun, karena 
sekolah belum memiliki soft-
ware untuk menunjangnya, 
sementara menggunakan 
sistem tradisional. “Untuk 
ujian nanti, kami akan berusa-

ha melengkapi semua sarana 
dan prasarana memadai demi 
menunjang ujian berbasis 
komputer,” terangnya.

 Menurut dia, SMKN 4 saat 
ini, sudah memiliki 120 unit 
komputer untuk mengikuti 
UNBK nanti. Meski masih 
kekurangan 16 unit komput-
er tetapi pihaknya optimis 
pada waktu ujian nanti akan 
bisa dilengkapi. “Jika sekolah 
belum ada anggaran untuk 
penambahan unit komputer 
bisa saja semua laptop guru 
dipinjamkan kepada pelajar 
demi suksesnya UNBK men-
datang,” imbuhnya. (cr16/t)

Sembilan Madrasah Kabsi 
Jadi Sekolah Inklusif

SUKABUMI -- Kementerian 
Agama (Kemenag) Kabupaten 
Sukabumi, menetapkan seban-
yak sembilan madrasah untuk 
menyelenggarakan pendidikan 
inklusif. Hal ini, demi mewu-
judkan keadilan pendidikan 
untuk seluruh anak bangsa dan 
pendidikan untuk semua.

 Pejabat Pengembang Umum 
(JPU) Pengembang Kurikulum 
Kemenag Kabupaten Suka-
bumi, Erwan Hermawan men-
gatakan, sembilan madrasah 
yang sudah ditetapkan tersebut 
diantaranya, Madrasah Ibti-
daiyah Negeri (MIN) 3 Suka-
bumi, MIN 4 Sukabumi, MIN 5 
Sukabumi, MI Bojongduren, MI 

Al-Musthofa, MI MWB, MTsN 
3 Sukabumi, MTs Darusalam 
dan MTs Al-Musthofa. “Kami 
mengambil perwakilan dari 
semua madrasah negeri dan 
suasta untuk bisa menyelengga-
rakan pendidikan inklusif,” kata 
Erwan kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (4/12).

 Lanjut Erwan, Anak Berke-
butuhan Khusus (ABK) me-
mang perlu mendapat perha-
tian secara serius dari semua 
pihak. Sebab, mereka memiliki 
prestasi dan kelebihan masing-
masing yang perlu dibina den-
gan baik dan tepat sehingga 
keterbatasan yang ada tidak 
menjadi penghalang bagi ABK 

untuk berprestasi. “Mengingat 
hal itu, maka kami saat ini mem-
persiapkan wadah untuk ABK 
bisa berkreasi serta menunjuk-
kan kemampuannya sehingga 
kepercayaan diri mereka tum-
buh dan merangsang imajinasi 
mereka untuk berkreasi dengan 
sebaik-baiknya,” ujarnya.

 Menurutnya, pengemban-
gan madrasah inklusif ha-
rus didesain sedemikian rupa 
dari mulai regulasi, pena-
taan kelembagaan, kurikulum, 
tenaga pendidik dan kependi-
dikan. Tak kalah pentingnya 
adalah fasiltas pembelajaran 
bagi anak-anak tersebut. “Sa-
rana dan prasarana untuk 

mendukung anak-anak yang 
berkebutuhan khsusus atau 
difabel harus difasilitasi den-
gan baik,” paparnya.

 Karena itu, kini pihaknya 
terus berupaya untuk mem-
persiapkan segala sesuatunya 
guna mendukung kelancaran 
penyelenggaraan pendidikan 
inklusif tersebut. Salah satu-
nya, perlu menyamakan pre-
sepsi dan menguatan kembali 
konsep pendidikan inklusif, 
pendalaman materi, inden-
tifi kasi dan interpensi dalam 
penyusunan data program 
pembelajaran. “Tak hanya itu, 
para guru juga perlu menin-
gkatkan kemampuan untuk 

melakukan pembinanaan 
terhadap ABK ini,” imbuhnya.

 Ia menambahkan, ke depan 
Kemenag Kabupaten Suka-
bumi mengharuskan semua 
madrasah menyelenggarakan 
pendidikan inklusi agar dapat 
menampung semua AKB se-
hingga mendapatkan pelay-
anan pendidikan di semua ma-
drasah Kabupaten Sukabumi. 

“Kami akan terus mendorong 
semua sekolah bisa menyeleng-
garakan pendidikan inklusif, 
mudah-mudahan dengan ad-
anya kerjasama yang baik den-
gan semua unsur dapat mem-
buahkan hasil sesuai harapan,” 
pungkasnya. (cr16/e)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

FOTO BERSAMA: Pejabat Pengembang Umum (JPU) 
Pengembang Kurikulum Kemenag Kabupaten Sukabumi, 
Erwan Hermawan foto bersama dengan jajarannya usai 
pelatihan pendidikan inklusif.

SMP Al-Fath Tingkatkan 
Kemampuan Guru

S U K A B U M I  - -  G u n a 
mendongkrak peningka-
tan kuantitas dan kualitas 
pelajar dalam menghafal 
Al-Quran, SMP Islam tah-
fidz Quran (ITQ) Al-Fath 
berencana akan menam-
bah jumlah guru tahfidz 
Q u r a n .  Ha l  i t u ,  d i l a k u -
kan setelah meningkatnya 
kepercayaan masyarakat 
kepada SMP ITQ  Al-Fath. 
Terlebih,  para pelajanya 
kerap menorehkan prestasi 
pada berbagi lomba tahfidz 
Quran di  t ingkat  daerah 
maupun regional.

 Pimpinan Ponpes Dzikir 
Al-Fath yang juga Ketua 
Yayasan Al-Fath, KH. Fa-
jar Laksana mengatakan, 
prestasi peserta didiknya 
tidak hanya dalam lomba 
tahfidz Quran saja. Namun, 
juga pada cabang olahraga 
seper t i  pencak s i lat  dan 
prestasi akademik. 

“ Tetapi ,  meskipun bisa 
mendulang medali  emas 
serta piala dari  berbagai 
lomba,  kami tetap fokus 
p a d a  p e n g e m b a n g a n 

hafidz Quran,” kata Fajar 
kepada Radar  Sukabumi 
usai tasyakur bini’mat Mi-
lad ke-2 SMP ITQ Al-Fath 
di Gedung Qolbun Salim, 
kemarin (5/12).

 Menurutnya, keunggulan 
SMP Al-Fath identik den-
gan tahfidz Quran. Selain 
itu, sekolah ini juga unggul 
d a l a m  p e l aja ra n  b a ha s a 
Inggris dan bahasa Arab. 
Penambahan guru tahfidz 
Quran merupakan untuk 
meningkatkan daya unggul 
SMP Al-Fath. 

“Tak hanya itu, kami juga 
akan meningkatkan mutu 
pendidikan kurikuler,” pa-
parnya.

 L a n j u t  Fa j a r,  a d a p u n 
t a r g e t  h a p a l a n  A l q u r a n 
diberikan kepada seluruh 
kelas. Misalnya, kelas VIII 
harus bisa menghafal se-
banyal lima juz, IX harus 
hafal 10 juz dan X pelajar 
diwajibkan hafal  15  juz. 
D e n g a n  h a f a l  A l q u r a n , 
peser ta  didik  akan sela-
lu mengingat  Allah SW T 
yang mendorong hidupnya 

menjadi  lurus dan bera-
khlak karimah. 

“Kehadiran SMP IT Quran 
Al-Fath saat ini mendapat 
apresiasi dari masyarakat 
d a n  t e r k e n a l  h i n g g a  k e 
l u a r  S u k a b u m i .  B a n y a k 
orang tua yang menitipkan 
anaknya untuk dididik di 
SMP Al-Fath sekaligus un-

tuk mondok di Pesantren 
Dzikir Al-Fath,” tuturnya.

 Ia menambahkan, den-
g a n  d i g o d o k  d a s a r  d a n 
p e n d a l a ma n  k e a ga maa n 
k e  d e p a n  p e s e r t a  d i d i k 
menjadi  tauladan dalam 
lingkungan bermasyarakat. 
Bukan hanya itu, Fajar ber-
harap semua lulusan dari 

SMP Al-Fath bisa mengim-
plementasikan semua ilmu 
yang diperoleh disekolah. 
“Mudah-mudahan ke de-
pan sekolah ini bisa lebih 
m e n i n g k a t k a n  p r e s t a s i 
atau mutu pendidikan baik 
d a l a m  b i d a n g  a k a d e m i k 
maupun non akademik,” 
pungkasnya. (cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

SEREMONIAL: Pimpinan Ponpes Dzikir Al-Fath yang juga Ketua Yayasan Al-Fath, Fajar Laksana foto bersama jajarannya.

Kemdikbud-TNI 
Lakukan Kerjasama 

JAKARTA - Untuk memberikan pelayanan 
prima di bidang pendidikan dan kebudayaan 
kepada masyarakat, khususnya di daerah 
Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Ke-
menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke-
mendikbud) dan Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) menjalin kerja sama dalam perluasan 
akses dan peningkatan mutu pendidikan dan 
kebudayaan.

 Kerja sama tersebut ditandai dengan pen-
andatanganan nota kesepahaman antara 
Mendikbud Muhadjir Eff endy dan Panglima 
TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Mar-
kas Besar TNI, Jakarta, Senin (4/12).

 Kerja sama dengan TNI sebenarnya sudah 
berjalan lama. Negara harus hadir dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya 
dalam memberikan pelayanan prima melalui 
perluasan akses dan peningkatan mutu. “Hari 
ini kami bersama TNI bekerja sama untuk 
memberikan layanan pendidikan, khususnya 
di daerah 3T, dan memberikan layanan dalam 
menjalankan Program Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK),” terang Menteri Muhadjir.

 Dia menjelaskan, kerja sama Kemendik-
bud dengan TNI sudah berjalan lama. Nota 
kesepahaman ini hanya bersifat menguatkan. 
Dia mencontohkan keberhasilan peran TNI 
seperti kerja sama masyarakat dan dinas 
pendidikan bersama-sama Bintara Pembina 
Desa (Babinsa) di Kabupaten Mamuju, Su-
lawesi Barat, yang berhasil mengembalikan 
ribuan anak putus sekolah untuk ke sekolah. 
“Dalam melakukan perluasan akses dan 
meningkatkan mutu layanan pendidikan 
dan kebudayaan penting dilakukannya ker-
jasama dan koordinasi sesuai dengan tupoksi 
masing-masing. Tentara bisa membantu ber-
bagai kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan 
ekstrakurikuler. Tetapi jangan disalahartikan 
dengan masuknya tentara ke sekolah, ini 
bukan militerisasi di sekolah,” jelas Muhadjir.

 Dia menambahkan, tentara bisa membantu 
pendidikan dan kebudayaan di daerah yang 
sulit dijangkau. Selain itu juga TNI bisa mem-
bantu dalam penguatan pendidikan karak-
ter, dan penanaman semangat bela negara 
kepada siswa. “Tetapi sekali lagi ini bukan 
militerisasi di sekolah,” tegasnya.(jpnn)

 

Kualitas Pendidikan 
Indonesia Ranking 
Bawah

JAKARTA - Indonesia selalu berada di posisi 
bawah daftar peringkat Program for Interna-
tional Students Assessment (PISA). Tak ingin 
masuk papan bawah terus, Kemendikbud bakal 
mengawal proses metodologi pemeringkatan 
PISA.

 Sejatinya, pemeringkatan PISA tidak bisa 
menjadi patokan kualitas pendidikan di sebuah 
negara. Buktinya, baru saja terungkap dugaan 
pelanggaran oleh Malaysia dalam pemering-
katan PISA 2015 yang dipublikasikan pada De-
sember 2016. Akhirnya, negeri jiran itu dicoret 
dalam pemeringkatan PISA 2015.

 Mendikbud Muhadjir Eff endy mengatakan, 
saat menghadiri pertemuan UNESCO di Paris 
November lalu, ada pertemuan dengan pimpi-
nan pengelola PISA. “Mereka yang meminta 
bertemu saya,” kata Muhadjir di Jakarta. Dalam 
pertemuan itu, Muhadjir menyampaikan kritik 
terkait metodologi yang digunakan dalam 
pemeringkatan PISA.

 Ada sejumlah metodologi pemeringkatan PISA 
yang disorot. Di antaranya, pengambilan sampel 
survei atau penelitian. Muhadjir mencontohkan 
untuk Tiongkok, sampel yang diambil ternyata 
berasal dari Shanghai dan Guangzhou saja. “Saya 
khawatir yang dijadikan sampel Indonesia adalah 
siswa-siswa dari NTT semua,” tuturnya.

 Sebagaimana diwartakan, dalam pemeringka-
tan PISA 2015, posisi Indonesia berada di urutan 
ke-72. Indonesia kalah jauh oleh Vietnam yang 
nangkring di urutan ke-8. Posisi Indonesia hanya 
lebih baik ketimbang Peru, Lebanon, Tunisia, dan 
Brasil. (wan/c7/oki/jpnn)
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DeMul Tak Ingin Lewatkan Momentum Baik
BANDUNG-- Dedi Mulyadi 

menegaskan bahwa Musya-
warah Nasional Luar Biasa 
(Munaslub) Partai Golkar 
sudah menjadi harapan pub-
lik. Ketua DPD Partai Golkar 
Jawa Barat itu mengatakan, 
momentum ini harus diman-
faatkan untuk memperbaiki 
kondisi citra partai yang kian 
terpuruk. “Hari ini ada nu-
ansa berbeda. Ketika dulu 
zaman Bang Akbar Tandjung, 
Golkar melakukan perubah-
an dari dalam tetapi tidak 
dipercaya dari luar, tekanan 
politiknya sangat luar biasa 
pada tahun 1999 dan tahun 
2004. Hari ini terbalik, Gol-
kar mendapatkan dukungan 
publik yang luar biasa untuk 
melakukan perubahan. Ar-
tinya, ini tergantung para 
pemimpin Golkar itu sendiri, 
publik sangat menunggu per-
ubahan,” jelas Dedi.

  Karenanya, Dedi meng-
ingatkan agar momentum 
ini tidak terlewatkan. Sebab 
kata dia, dalam politik, jika 
momentum tidak digunakan 
dengan baik, maka tidak akan 

ada artinya untuk perubahan 
partai. Hal ini juga berkaitan 
dengan kontestasi politik 
yang membutuhkan konso-
lidasi internal jelang Pilkada 
serentak 2018, Pileg dan Pil-
pres 2019 mendatang.

  “Kalau momentum ini 
lewat, ya tidak ada artinya,” 
singkatnya.

Langkah konsolidasi inter-
nal melalui mekanisme Mu-
naslub ini lanjut Dedi, tidak 
perlu lagi menunggu proses 
hukum Ketua Umum DPP 
Partai Golkar Setya Novanto.  
Kata dia, harus dipisahkan an-
tara proses hukum dan proses 
politik karena kedua proses 
tersebut memiliki logika pe-
nyelesaian yang berbeda. 
“Jelas berbeda, Munaslub itu 
menjadi kebutuhan organisa-
si karena hari ini Partai Golkar 
terus mengalami penurunan 
elektabilitas yang tajam, maka 
harus ada perubahan. Jadi, 
proses praperadilan maupun 
peradilan Pak Setya Novanto 
tidak terkait dengan Munas-
lub yang diusulkan oleh DPD 
I,” pungkasnya.

  Di tempat yang sama, Wakil 
Ketua Dewan Kehormatan 
DPP Partai Golkar Akbar Tan-
djung mengatakan seluruh 

piranti Partai Golkar mulai 
dari Dewan Pembina, Dewan 
Pakar dan Dewan Kehor-
matan mendukung adanya 

perubahan partai menuju 
arah yang lebih baik. 

Ketiga piranti ini, kata dia, 
tidak bisa dilepaskan dari par-

tai baik secara kultur maupun 
kesejarahan. 

“Ketiga Dewan ini penting 
sekali. Apalagi kalau melihat 

AD/ART Partai, inilah yang 
menjaga ruh dan nilai per-
juangan Partai Golkar,” kata 
Akbar. (rls/mas)

DeMiz Terus Rayu Gerindra 
Berharap 
Tidak Jadi 

Musuh
BANDUNG--  Bakal Calon 

Gubernur Jawa Barat Deddy 
Mizwar akan terus mengajak 
Partai Gerindra untuk berga-
bung dan mengusung dirinya 
dalam pemilihan gubernur 
jawa barat tahun 2018 men-
datang.  Demiz sapaannya 
mengatakan, kemungkinan 
Partai Gerindra akan berga-
bung dengan tiga partai yang 
lain untuk mendukungnya 
dalam kontestasi politik di 
Jawa Barat ini. "Insha Allah 
Gerindra akan bergabung, 
kita ajak terus Gerindra, ka-
lau tidak juga harus kita har-
gai keputusan partai bukan 
berarti kita bermusuhan 
kan," ujar Demiz usai men-
jadi inspektur upacara dalam 
kegiatan peringatan Dirgaha-
yu PU yang ke 72, di Gedung 
Sate Bandung, Senin (4/12).

  Selanjutnya kata Demiz, 
kalaupun Gerindra berga-
bung, mungkin karena ti-
dak cocok saja saat ini, dan 
mungkin kebutuhannya ti-

dak sama, dan hal itu yang 
harus kita hargai. "Semuanya 
teman saya kalau tidak jodoh 
dalam hal ini ya sudah, kare-
na kemarin juga PDIP tidak 
jodoh ya tidak apa-apa tidak 
menjadi musuh," katanya.

  Diakui Demiz, dirinya 
setiap hari selalu berkomuni-
kasi dengan Partai Gerindra, 
entah itu dengan kader Partai 
Gerindra yang ada di DPRD 
Provinsu ataupun yang lain. 
"Dengan Gerindra ada te-
man-teman dari DPRD dari 
DPC-nya setiap hari tidak 
juga menghambat komuni-
kasi tetapi kita harus meng-
hargai sikap partai karena 
DPP yang memutuskan," 
pungkasnya. 

  Sementara untuk deklarasi 
dirinya menjadi bacalon 
gubernur jawa barat bukan 
hanya oleh Partai Demokrat 
akan tetapi tiga partai pen-
dukung, yakni Demokrat, 
PKS, dan PAN. "Deklarasi 
ya tunggu saja bukan hanya 
Demokrat tapi dari 3 partai 
yang berkoalisi deklarasi 
bareng, sedang diatur nanti 
malam," kata Demiz usai 
menjadi inspektur upacara 
dalam kegiatan peringatan 

Dirgahayu PU yang ke-72, di 
Gedung Sate Bandung, Senin 
(4/12).

  Demiz pun menjelaskan, 
terkait pas atau tidaknya 
berpasangan dengan Ahmad 
Syaikhu sebagai bakal calon 
gubernur jawa barat itu pun 
akan dibicarakan malam ini 
juga, karena kata dia proses 
atau mekanisme yang dila-
kukan oleh partai pendu-

kung seperti rekomendasi 
secara tertulis menurut AD/
ART nya belum dilakukan, 
sehingga hal tersebut yang 
menjadi ganjalan. "Nanti 
malam liat masalah pas atau 
tidak berpasangan dengan 
Ahmad Syaikhu, kalau terkait 
pengusungan sudah dipasti-
kan cuman prosesnya belum 
dilakukan prosesnya harus 
betul sesuai dengan AD/

ART itu saja, sudah tidak ada 
masalah cuman proses pleno 
dari bawah harus dilakukan," 
katanya.

  Disamping itu, Ia pun 
mengakui, terkait deklarasi 
dirinya belum bisa memas-
tikan, bisa dilakukan minggu 
depan, bisa dua minggu lagi. 
"Bisa sebelum pendaftaran, 
tergantung strateginya," tan-
dasnya. (nif/jar)

Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar

Soal Munaslub, 
JK: Tunggu Saja 

Waktunya
JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak 

mau berkomentar banyak soal soal desakan agar 
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 
Partai Golkar digelar akhir tahun ini. "Tunggu 
saja waktunya," kata JK kepada wartawan di 
Malang, Senin (4/12).

 Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mene-
kankan penyelenggaraan Munaslub sudah diatur 
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Jika syarat 
meyeleggarakan Munaslub sudah terpenuhi, JK 
menegaskan tidak ada yang bisa menghalangi 
penyelenggaran Munaslub tersebut. "Iya, yang 
menentukan kan anggaran dasar bahwa kalau 
2/3 daerah (Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1, 
Provinsi) minta itu harus dijalankan," demikian 
JK. (bon/rmol)

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Intensif Komunikasi 
dengan Orang Khusus

TASIKMALAYA-- Soal pencalonannya di Pil-
gub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengaku  tengah 
intensif berkomunikasi dengan "orang khusus" 
dari jajaran elit politik di partai pengusung dan 
tim pemenangan dari pihak Ridwan Kamil. Ko-
munikasi itu atas perintah DPP Partai Persatuan 
Pembangunan kepada dirinya.  "Saya ditugaskan 
untuk berkomunikasi intensif dengan orang 
yang berkompeten baik dari pak RK dan partai 
pengusung," papar Uu, Senin (4/12).

  Buah dari komunikasi intensif itu, lanjut Uu 
dirinya optimis paket Rindwan Kamil-Uu Ruzha-
nul Ulum atau RINDU bisa direalisasi dan kuat. 
"Jadi komunikasinya itu dengan orang yang bisa 
mengambil kebijakan baik dari tim Pak RK dan 
partai pengusung, bukan ke elit partai. Tapi ada 
orang khusus dan itu tidak bisa saya sebutkan," 
papar Uu.

  Disinggung soal deklarasi paket Rindu, Uu 
mengatakan hingga saat ini masih berproses. 
Keputusan deklarasi ada di tangan Elit partai 
pangusung. "Soal deklarasi itu, gimana partai 
pengusung, saya ikut saja," pungkas Uu. (jar)

Uu Ruzhanul Ulum

Golkar Upayakan Kadernya 
Jadi Cawapres Pendamping Jokowi

JAKARTA-- Hasil survei 
Indo Barometer yang dirilis 
kemarin (3/12) menyebutkan 
bahwa nama Setya Novanto, 
yang menjadi satu-satunya 
kader aktif Golkar di bursa 
pencapresan, terpental dari 
15 besar.  Setnov (sapaan-
nya) berada di urutan ke-19 
dengan elektabilitas hanya 
0,3 persen. Padahal, Gol-
kar merupakan partai yang 
berada di posisi kedua da-
lam perolehan suara pemilu 
terakhir. Direktur Eksekutif 
Indo Barometer Muhammad 
Qodari menjelaskan, Golkar 
berada dalam situasi yang ti-
dak kondusif beberapa tahun 
terakhir.

  Meski menempati urutan 
kedua dalam perolehan sua-
ra Pemilu 2014, elektabilitas 
mereka terus melorot. "Gol-

kar memperoleh 14,75 per-
sen suara pada Pemilu 2014. 

Sekarang elektabilitasnya 
turun menjadi 12,5 persen," 

kata Qodari.
  Berbagai dinamika di in-

ternal Golkar belakangan 
juga berdampak pada su-
litnya mengorbitkan kader 
beringin di pentas kepe-
mimpinan nasional. Mulai 
isu dualisme kepengurus-
an hingga dua kasus yang 
membelit ketua umumnya, 
Setya Novanto. Yakni kasus 
"papa minta saham" dan 
kasus korupsi e-KTP. Saat 
dikonfirmasi, Pelaksana 
Tugas Sekretaris Jenderal 
Partai Golkar Aziz Syam-
suddin mengatakan, Golkar 
memang belum mengo-
rbitkan nama kader untuk 
kontestasi Pilpres 2019.

  Namun, hal itu pasti akan 
diupayakan, setidaknya 
untuk mendampingi Joko 
Widodo (Jokowi) yang me-

mang sudah didukung Gol-
kar sebagai capres 2019. 
"Kami sudah menyerahkan 
itu ke Pak Jokowi. Ada tim 
pemenangan. Tim itu be-
lum membahas," ujarnya.

  Menurut Aziz, tim pe-
menangan pemilu Partai 
Golkar masih berkonsen-
trasi pada persiapan pilkada 
2018. Sebab, masih ada 
daerah-daerah yang perlu 
dimatangkan strategi mau-
pun calonnya. Soal apakah 
hal itu akan ikut dibahas 
dalam munaslub Golkar 
yang segera digelar, pria 
yang juga anggota Komisi 
III  DPR tersebut belum 
bisa memastikan. Menurut 
Aziz, hal itu sangat bergan-
tung pada hasil rapat pleno 
pengurus. (jar/jpnn)

Papah SetNov Mundur di Tanggal Baik
JAKARTA-- Ketua DPR Set-

ya Novanto dipastikan akan 
mundur dari jabatannya. Ha-
nya tinggal menunggu waktu 
yang tepat untuk mengu-
mumkan pengunduran diri 
tersebut. "Lagi dalam tahap 
perencanaan untuk ekseku-
si," ungkap Ketua Banggar 
DPR dari Fraksi Partai Gol-
kar Aziz Syamsuddin saat 
ditemui di kawasan Senayan, 
Minggu (3/12).

  Menurut dia, Novanto se-
dang menimbang-nimbang 
waktu yang tepat untuknya 
mundur dari kursi Ketua 
DPR. "Saya rasa kalau untuk 
DPR, terakhir saya diskusi de-

ngan beliau, dia tinggal men-
cari hari, bulan, dan tanggal 
yang tepat," tambahnya.

  Aziz enggan membeber-
kan alasan mengapa Setya 
Novanto yang juga Ketua 
Umum Partai Golkar itu mau 
mundur dari posisinya di 
DPR. "Saya nggak tau, yang 
tau dia. Nanti saya cari wak-
tu untuk tidur bersama dan 
merenung. Susah jawabnya," 
pungkas Aziz.

  Diketahui, saat ini Set-
ya Novanto tengah menja-
lani proses hukum di Ko-
misi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK). Dia ditetapkan 
kembali sebagai tersangka 

korupsi e-KTP pada 10 No-
vember 2017. Kini, dia pun 
menjalani status sebagai ta-
hanan KPK menunggu berkas 
perkaranya dilimpahkan ke 
Pengadilan Tipikor. Kendati 
demikian, proses hukum 
lain dilakukannya. Setya No-
vanto kembali mengajukan 
gugatan praperadilan atas 
penetapan sebagai tersangka 
ke Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. Sedianya, sidang 
praperadilan dimulai pada 
30 November 2017, namun 
ditunda hingga Kamis 7 De-
sember 2017 lantaran KPK 
selaku pihak tergugat tidak 
hadir. (dna/ce1/JPC) Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz 

Syamsuddin

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari
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PKB: Pendamping Hanafi e 'Terkunci'

SUKABUMI-- Sekretaris 
Dewan Syuro PKB Kota 
Sukabumi, Usep Ubaedil-
lah mengatakan bahwa 
pendamping Bakal Calon 
(Balon) Walikota Sukabu-

mi Hanafi e sudah terkunci 
jauh-jauh hari. Bahkan, 
calon pendamping Hanafi e 
adalah sosok yang mam-
pu menopang kekurangan 
mantan Sekda. "Kan dari 
dulu saya bilang, pendam-
ping Hanafi e itu sudah kita 
(Partai,red) kunci. Jadi, su-
dah ada dan sudah kita per-
siapkan,"kata Usep kepada 
koran ini (4/12) Kemarin. 

   Sejauh ini, dirinya belum 
dapat menyebutkan siapa 
yang bakal mendampingi 
Hanafi e di pesta demokrasi 
lima tahunan, beralasan 
karena terlalu dini. 

Tapi yang jelas sudah te-
pat waktunya akan diu-
mumkan.  Ketika ditanya 
dari kalangan mana pen-
damping Hanafi e itu, kata 
Usep, dirinya sedikitpun 

tidak memberikan isyarat. 
Bahkan, tidak dikerucutkan 
sedikitpun kepada bekron 
pendamping Hanafi e yang 
sebentar lagi akan mensiun 
dini sebagai PNS pertanggal 
1 Desember nanti. 

"Kan belum waktunya, 
kalau diberikan klunya se-
karang dari kalangan mana, 
bukan kejutan lagi yah. 
Tunggu saja, pendamping-

nya Pa Hanafi e nanti sangat 
kridible," paparnya.

  Sementara itu, Ketua 
DPC PDI Perjuangan Kota 
Sukabumi, Tatan Kustandi 
membenarkan, calon pen-
damping Hanafie di Pil-
walkot nanti, sudah dikan-
tongi oleh partainya beserta 
dengan rekan koalisinya 
di koalisi gotong royong. 
"Sudah, sudah ada. 

Kita sudah menyiapkan-
nya. Kalau sudah waktunya 
kita umumkan. Sekarang, 
masih fokus di administrasi 
partai masing-masing anta-
ra PDI dan PKB," katanya.

  Mengenai dengan ciri-
-cira Balon Wakil Walikota 
yang bakal mendampingi 
Hanafie nanti, kata Tatan 
yang lebih akrab disa-
pa Bah Tatan ini, dirinya 

mengaku belum dapat me-
nyebutkannya. Pasalnya, 
hal itu dirasa oleh dirinya 
masih belum tepat.

 "Yang jelas sudah ada. 
Nanti kalau waktunya te-
pat, kita informasikan. 

Doakan saja, adminis-
trasi di internal partai ma-
sing-masing sedang kita 
rampungkan," akunya. 
(sep/d)

Diumumkan 
Jika Sudah 

Ingin

FOTO:IST

AKRAB: Bakal Calon Walikota Sukabumi, Jona Arizona pada saat menghadiri reses salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi. 

Jona Siap Perhatikan Keberadaan Pesantren
SUKABUMI-- Bakal calon 

Walikota Sukabumi, Jona 
Arizona menyatakan siap 
memperhatikan kebera-
daan pesantren dan sarana 
keagamaan lainnya. Hal itu, 
sesuai dengan konsep serta 
kerangka visi misi yang 
dirinya rancang, dimana 
salah satunya di Bidang 
Keagamaan. Untuk ben-
tuk perhatiannya adalah 
dengan akan memperhati-
kan sarana dan prasarana 
pesanteran yang ada di 

Kota Sukabumi. Bahkan di-
rinya akan mencanangkan 
membuat ruang kobong 
baru di pesantren. "Kalau 
berbicara pendidikan for-
mal itu ruang kelas baru, 
jka dipesantren kita akan 
membuat ruang kobong 
baru untuk meningkatkan 
sarana dan prasana fasilitas 
belajar di pesantren," ujar 
Ketua DPD Golkar Kota 
Sukabumi, Jona Arizona 
(4/12) kemarin.

  Progam peningkatan 

sarana dan prasarana pe-
santren itu, kata Jona tak 
terlepas dari harapan dari 
para tokoh ulama dan pe-
milik pondok pesantren. 
Bahkan pihaknya sudah 
mendata dengan real jum-
lah pesantren yang ada 
di Kota Sukabumi. "Saya 
sudah bersilaturahmi de-
ngan mereka dan itu yang 
menjadi catatan saya ketika 
nanti ditakdirkan menjadi 
kepala daerah," jelasnya.

  Dalam mewujudkan pro-

gramnya , kata mantan Wa-
kil Ketua DPRD Kota Suka-
bumi akan mengalokasikan 
anggaran di APBD. Agar 
keberlangsung pesantren 
yang ada di Kota Sukabumi 
bisa lebih meningkat dan 
citra Kota Sukabumi seba-
gai kota santri ini bisa terus 
selaras dengan pemerin-
tahan Kota Sukabumi yang 
peduli terhadap pesantren. 
"Ia kenapa musti mustahil, 
ini harapan tokoh ulama 
dan pemilik pesantren, kita 

akan perhatikan mereka," 
ujarnya.

 Tak hanya itu, Jona meng-
aku akan meningkatkan 
anggaran pembinaan ke-
pada pondok pesantren. 
Juga menambah anggaran 
untuk sarana dan prasara-
na di setiap masjid di Kota 
Sukabumi. "Ya program 
yang kita tingkatkan ten-
tunya yang bersentuhan 
langsung kepada masyara-
kat," ucapnya.

  Jona pun tak memung-

kiri, jika memang program 
yang sudah dijalankan oleh 
kepemimpinan sekarang 
itu sudah cukup bagus di-
rasakan oleh masayarakat, 
dirinya tidak akan meng-
hilangkan program itu. 
Tetapi akan terus diting-
katkan dan program yang 
memang masih kurang 
akan ditingkatkan pula. 
"Saya pun akan berinovasi 
akan membuat program 
yang memang sangat dibu-
tuhkan oleh masyarakat," 

ucapnya.
  Untuk itu, program di-

rinya yang berkeliling me-
nyapa masayrakat dengan 
program sapa warga akan 
terus dilakukan. Kondisi 
Kota Sukabumi itu ten-
tunya harus dilihat dan 
dirasakan secara langsung 
oleh dirinya. " Maupun 
baik dan buruk kondisinya 
saya harus tahu, biar nanti 
menjadi catatan kebijakan 
saya kedepannya," pung-
kasnya. (bal)

Relawan Klaim 
Hanafi e Berpihak 
Pada Masyarakat

SUKABUMI--  Ketua Relawan Hanafie Bersih 
Berwibawa (Hiber), Iyus Yusuf Sofyan mengklaim 
Bakal Calon (Balon) Walikota Sukabumi, Hanafi e 
Zain memiliki sejumlah program yang memiliki 
keterpihakan kepada masyarakat. Salah satunya, 
program peningkatan anggaran P2RW tahun 
2019, merealisasikan Tunjangan Kinerja (Tukin) 
PNS, memberikan pengampunan pajak kepada 
masyarakat, memberikan sertifi kat geratis untuk 
pondok pesantren (Ponpes) dan masyarakat umum 
serta meningkatkan sarana dan prasarana semua 
cabang olahraga (Cabor) di Kota Sukabumi. "Pro-
gram-program ini, sepenuhnya sangat bermanfaat 
untuk masyarakat. Jadi, kita sebagai relawan sangat 
mendukungnya," ungkap Iyus kepada koran ini, 
Kemarin (4/12)

  Soalnya, program-program yang digulirkan oleh 
jagaonnya tersebut dinilai oleh dirinya sangat ber-
manfaat untuk masyarakat dan hal itu sudah sejalan 
dengan cita-cita untuk mewujudkan Sukabumi 
baru kedepan. Artinya, kebijakan pemerintah se-
penuhnya untuk dan berpihak kepada masyarakat.  
Apalagi, kata Iyus, program yang bakal dilaksanakan 
oleh jagoannya itu, sudah mendapatkan sambutan 
yang positif dari masyarakat Kota Sukabumi. Pasal-
nya, mereka menilai kebijakan itu sangat berpihak 
kepada dirinya. "Masyarakat menilainya begitu. 
Program ini harus kita kawal agar terlaksana untuk 
masyarakat," terangnya.

  Maka dari itu, dirinya mengharapkan kepada 
semua lapisan masyarakat untuk ikut berjuang 
bersama dirinya, untuk mengantarkan mantan 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi yang 
sudah pensiun di tahun ini dapat menjadi Walikota 
Sukabumi kedepan. "Kota ini, butuh perubahan. 
Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus 
dilakukan. Karena, penataan kota sukabumi harus 
dilakukan ditingkat ke RWan. Semoga saja, Allah 
SWT melancarkan semua prosesnya. Amin," ha-
rapnya. (sep)

MEMBERIKAN HADIAH: Bakal Calon (Balon) 
Walikota Sukabumi, Hanafi e Zain atau HZ pada 
saat memberikan hadiah kepada atlet berprestasi 
di acara HUT Formi Kota Sukabumi.

SK Faham 
Belum 
Sempurna

SUKABUMI--  Setelah keluar Surat Ke-
putusan (SK)  pasangan calon Walikota 
dan wakil walikota Sukabumi kepada 
Achmad Fahmi dan Andri Hamami dari 
DPP Demokrat. Kini untuk memuluskan 
daftar di KPU Kota Sukabumi pasangan 
terkenal dengan sebutan Faham terse-
but harus menunggu SK dari DPP PKS, 
itu berarti SK Faham belum dinyatakan 
sempurna. "Ia kami sudah seminggu lalu 
ajukan rekomendasi pasangan Faham 
itu ke DPW PKS Jabar, nanti mereka yang 
meneruskannya ke DPP," ujar Sekretaris 
Umum DPD PKS Kota Sukabumi, Abdul 
Fatah saat dihubungi koran ini, (4/12) 
kemarin.

  Meski begitu, Fatah menegaskan 
bahwa SK dari DPP PKS itu dipastikan 
akan secepatnya turun. Ditargetkan 
Desember ini akan segera louching 
pasangan dan koalisi partai. " Ya pokok-
nya sebelum pendaftaran ke KPU, kami 
targetkan sih di bulan ini sudah keluar 
SK-nya," ujarnya.

 PKS sendiri memastikan untuk pa-
sangan Faham ini bisa berlaga di Pil-
walkot 2018 mendatang. Apalagi ko-
munikasi yang dibangun ini sudah dari 
jauh-jauh hari. "Ya 99,9 persen SK pasti 
keluar dan tidak akan meninggalkan pak 
Andri dan o,1 persen itu takdir allah," 
jelasnya.

 Apakah memang akan menambah 
koalisi partai, kata Fatah tentunya kalau 
memang memungkinkan untuk partai 
lain bergabung, PKS sangat terbuka. 
Bahkan saat ini partai yang menjadi 
bidikan untuk gabung yakni PAN. "Ya 
politik itu dinamis, selama belum daf-
tar ke KPU masih dinamis. Kami masih 
membuka peluang PAN, dan kalau mau 
dengan PPP juga kami terbuka," ung-
kapnya.

 Hanya saja, pertemuan dengan PAN 
diakui Fatah belum ditindaklanjuti lagi 
dari pertemuan sebelumnya. PKS pun 
masih membuka komunikasi politik 
dengan partai lain. " Iya memang dulu 
sempat komunikasi karena memang 
sibuk dengan urusan lain jadi belum 
terjalin kembali. Insya allah nanti kita 
komunikasi lagi," pungkasnya. (bal)

Fahmi Berharap 
Programnya Berkelanjutan
SUKABUMI-- Wakil Waliko-

ta Sukabumi, Achmad Fahmi 
yang juga Bakal Calon (Balon) 
Walikota Sukabumi Periode 
2018-2023 mengungkapkan, 
selama kepemimpinan dirinya 
mendamping Walikota Suka-
bumi, Muhamad Muraz yang 
sekarang ini masih menjabat 
bersama dirinya di kota polisi 
ini,  mengaku sudah banyak 
menorehkan program yang ber-
manfaat untuk masyarakat yang 
dipimpinnya itu. 

Dari mulai memberikan sub-
sidi geratis pendidikan lewat 
kartu Sukabumi cerdas dan se-
hat, membuat rumah sakit gratis 
untuk masyarakat serta mem-
permudah proses pelayanan. 

"Semua program itu, sukses 
saya laksanakan dengan Pa Mu-
raz. Program berkelanjutan itu 
akan saya laksanakan kembali," 

ungkap Fahmi kepada Radar 
Sukabum, Kemarin (4/12)

  Semua program yang disusun 
lewat visi dan misinya di tahun 
lalu bersama Walikota Suka-
bumi itu, sangat bermanfaat 
untuk masyarakat yang sudah 
dipimpinnya selama lima tahun 
tersebut. 

Atas dasar itu, dirinya bakal 
meneruskannya. 

"Biaya pendidikan untuk ma-
syarakat yang tidak mampu, 
dapat teratasi dnegan program 
(kartu cerdas dan pintar,red). 
Masyarakat yang sakit, cuma 
pake KTP dan KK bisa berobat 
geratis," terangnya.

 Disamping bakal meneruskan 
program yang sudah baik, diri-
nya juga bakal menggulirkan ro-
gram-program yang menopang 
keberhasilan kepemimpinnya 
saat ini bersama dengan Waliko-

ta Sukabumi. Pasalnya, visi dan 
misi dirinya untuk Sukabumi 
kedepan akan melengkapi ke-
berhasilan program yang sudah 
dilaksanakannya.

   Apalagi, kata Fahmi, dirinya 
sudah mendapatkan dukungan 
dan restu yang penuh dari Ketua 
DPD Partai Demokrat yang juga 
Walikota Sukabumi saat ini. 
Pasalnya, partai yang dipimpin 
oleh Muraz itu bakal mengu-
sung dirinya di Pilwalkot nanti 
bersama dengan Andri Hamami 
dari Partai Demokrat dan PKS. 
"Dukungan ini, insallah menja-
di doa untuk saya meneruskan 
program-program kedepan. 
Terimakasih, ke Pa Muraz yang 
telah memebrikan amanah itu 
kepada saya. 

Semoga, semuanya diberikan 
kelancaran di Pilwalkot nanti. 
Amin," paparnya. (sep/d)

MELANYANI: Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi yang juga Bakal Calon (Balon) Walikota Sukabumi 
pada saat sedang memebrikan sertifi kat geratis kepada masyarakat Kota Sukabumi beberapa waktu lalu.
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IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA

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

H O R I S O N  H O T E L .  J l . 
S i l i w a n g i  k o t a  S u k a b u m i 

( R s  s / d  3 1  D e s e m b e r ) 
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.Ari f  Rahman Hakim 
No.49  T lp .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 
T lp  (0266)222685,  (0266) 
7001977, HP 08572320 8455 
Sukabumi.  (Rs s/d 31 De-
sember)

RNY COMPUTER , Hardware, 
Notebook,  CCTV,  Camera 
D ig i ta l ,  GPS,  PC,  Tab le t , 
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

Biaya Transfer Antarbank 
Bisa Lebih Murah

Menikmati Gurihnya Bubur Ayam Pemda di Sukabumi

Pertahankan Rasa, Kini Punya Banyak Anak Cabang
Menghabiskan akhir pekan di Sukabumi, jangan 
lupa untuk singgah ke Bubur Ayam Pemda yang 

berada di Jalan Dewi Sartika, Cikole, Kota Sukabu-
mi. Rasanya yang gurih serta tekstur bubur yang 

lembut, dijamin bisa membuat para penikmat 
kuliner ketagihan.

WIDI FITRIA, Sukabumi 

KOTA Sukabumi selain dike-
nal dengan pariwisata alam 
yang menakjubkan, juga me-
miliki cuaca yang sejuk dan 
dingin. Nah bagi Anda khu-
susnya wisatawan yang sedang 
jalan-jalan ke Kota Sukabumi, 
Anda bisa mengisi perut yang 
keroncongan dengan semang-
kuk Bubur Ayam Pemda.

Rahasianya ada pada rasa 
yang lezat. Konon, rasanya itu 

dihasilkan dari resep rahasia 
keluarga yang turun temurun 
sejak 1996.

Komposisi yang pas, mem-
buat bubur tersebut disukai 
semua kalangan. Bahkan para 
pejabat Pemkot Sukabumi 
pun kerap sarapan di sini.

Berada di lokasi strategis 
yaitu di Jalan Dewi Sartika, 
Kecamatan Cikole, tidak jauh 
dengan SD Negeri Dewi Sar-

tika atau persis di belakang 
Balaikota Sukabumi, mem-
buat konsumen cepat men-
emukannya.

Saban hari suasana antrean 
pengunjung kerap terlihat 
di sini. Ditemui Radar Suka-

bumi di kiosnya, kemarin 
(4/12), Nandang Priyatna (32) 
salah satu owner Bubur Ayam 
Pemda menuturkan kisahnya 
merintis usaha bubur.

Mulanya pada 1996 silam, 
dirinya berjualan bubur di 

pinggir trotoar tidak jauh dari 
Balaikota Sukabumi.

Nandang tidak percaya jika 
konsumen tiap hari terus 
berdatangan menghampiri 
gerobaknya, hanya sekadar 
ingin mencicipi hangat dan 
gurihnya bubur ayam. Berang-
kat dari situ, ia memberanikan 
diri membuka kios yang kini 
ditempati. “Dulunya ini usaha 
kakek, terus diturunkan ke 
mama saya dan sekarang saya 
yang ngurus,”tuturnya.

Tidak terasa sudah sepuluh 
tahun lamanya ia berjualan 
bubur ayam di kios tersebut. 
“Dulu jualan di gerobak, kare-
na banyak yang beli sekarang 
Alhamdulillah sudah bisa 
punya kios,”terangnya bangga.

Orang tidak akan percaya jika 
kini dirinya punya beberapa 

anak cabang. Semuanya tetap 
menjual bubur ayam. “Kalau 
yang saya pegang itu ada dua, 
salah satunya di depan kantor 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kota Sukabumi itu kita buka 
dari siang pukul 13.00 WIB 
sampai sore,” ucapnya.

Harus diakui, kuliner yang 
satu ini memang disukai 
semua kalangan. Mulai dari 
bayi hingga orang dewasa. 
Selain rasanya yang enak, 
bubur ayam juga memiliki 
kandungan gizi yang baik 
khususnya bagi bayi di masa 
pertumbuhan. 

Salah satu makanan ber-
bahan dasar beras yang di-
encerkan, dipadukn dengan 
suwiran daging ayam serta 
bumbu rempah-rempah itu 
sangat lazim ditemui diselu-

ruh wilayah Indonesia, dan 
kerap menjadi pilihan ma-
syarakat untuk makan pagi 
maupun malam. 

Bubur Ayam Pemda buka 
dari pukul 06.00-10.00 WIB. 
Setelah itu dilanjut pukul 
13.00 WIB sampai sore. 

Satu porsi bubur ayam di-
hargai Rp13 ribu. Sedangkan 
jika Anda memesan seten-
gahnya, harganya Rp 11 ribu.

“Harga satu porsi itu untuk 
rasa yang original,”katanya.

Di kiosnya menawarkan ber-
bagai menu tambahan seperti 
ati ampela, pepes usus, telur 
puyuh dan keroket.”Topping 
kita harganya mulai dari 
Rp1000-Rp5000, Alhamdulil-
lah kalau pelannggan setia 
banyak, ada yang dari jauh 
juga,” tutupnya. (*)

FOTO : WIDI/RADARSUKABUMI

LEZAT: Nandang Priyatna sedang menyajikan bubur untuk salah satu 
pelanggannya. 

JAKARTA - Bank Indonesia 
(BI) resmi meluncurkan Ger-
bang Pembayaran Nasional 
(GPN). Keberadaan GPN di-
harapkan mampu memper-
mudah masyarakat, dalam 
melakukan transaksi melalui 
kanal pembayaran apa pun. 

Penegasan itu juga dilaku-
kan dengan menerbitkan 
Peraturan Bank Indonesia 
No.19/8/PBI/2017 tanggal 
21 Juni 2017 dan Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur 
No.19/10/PADG/2017 tang-
gal 20 September 2017 ten-
tang Gerbang Pembayaran 
Nasional.

Gubernur BI, Agus Mar-
towardojo mengatakan, ada 
tiga sasaran utama dari ke-
beradaan GPN. Pertama, 
menciptakan ekosistem pem-
bayaran yang saling inter-
koneksi. Kedua, menciptakan 
interoperabilitas. Ketiga, agar 
mampu melaksanakan pem-
rosesan transaksi yang men-
cakup otorisasi.

“Selain itu, melalui GPN 

masyarakat dapat bertrans-
aksi dari bank mana pun agar 
lebih mudah dengan meng-
gunakan instrumen dan kanal 
pembayaran apapun (any 
bank, any instrument, any 
channel),” ujarnya di Gedung 
BI, Jakarta, kemarin(4/12).

Selain itu, Agus berharap 
keberadaan GPN dapat me-
ningkatkan perlindungan 
konsumen dalam melakukan 
transaksi melalui kanal apa 
pun. Sebab, selama ini per-
lindungan terhadap transaksi 
yang dilakukan masyarakat 
dinilai belum baik.

Di samping itu, perlindun-
gan tersebut terkait dengan 
pemrosesan yang akan di-
lakukan dalam negeri, se-
hingga data nasabah tidak 
akan pergi keluar lalu kem-
bali.

Sekadar informasi, Indo-
nesia masih menggunakan 
sistem pembayaran milik 
asing seperti Visa, Master-
Card, JCB, hingga UnionPay. 
Dengan keberadaan GPN, 

maka diharapkan beban 
administrasi kepada ma-
syarakat bisa ditekan.

“GPN juga dihadirkan se-
bagai backbone guna mem-

berikan dukungan penuh 
bagi program pemerintah 
termasuk penyaluran ban-
tuan sosial nontunai, ele-
ktronifikasi jalan tol, dan 

transportasi publik,” tutur 
Agus Marto.

Sementara itu Kepala 
Pusat Program Transfor-
masi BI Onny Widjanarko 

mengatakan hal senada. 
Keberadaan GNP diharap-
kan mampu menekan biaya 
transaksi yang dilakukan na-
sabah dalam kanal apa pun.

“Pasti biaya transfer antar-
bank akan lebih murah, biaya 
cek saldo hingga biaya bu-
lanan itu bisa lebih rendah,” 
pungkasnya.(ce1/hap/JPC)

FT:MIFTAHUL HAYAT/JAWAPOS.COM

LAYANAN: Para Menteri di Peluncuran GPN di Gedung BI, Jakarta, kemarin (4/12).
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tingkat dari Bripka menjadi 
Aipda, kenaikan pangkat 
tersebut 3 bulan menjelang 
pensiun. Terakhir, anggota 
penerima penghargaan itu 
Brigadir Sandi Praja, Bhabi-
nkamtibmas Desa Karang-
tengah, Polsek Cibadak atas 
dedikasi dan loyalitasnya 
terhadap dinas dan menye-
diakan perpustakaan berja-

lan untuk anak sekolah dan 
melakukan bedah rumah ti-
dak layak huni milik jompo. 

 “Saya berharap dengan 
pemberian reward ini, ke 
depannya agar para anggota 
Polres Sukabumi pengem-
ban tugas sebagai Bhabinka-
mtibmas yang sudah baik 
dalam pelaksanaan tugas 
dapat lebih meningkatkan 
kegiatannya. Hal ini un-
tuk memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada ma-
syarakat dan mewujudkan 
Kamtibmas yang selalu kon-
dusif,” ujar Kapolres Suka-
bumi, AKBP M Syahduddy. 

 Syahduddy juga men-
gaku, tujuan pemberian 
penghargaan ini  untuk 
memotivasi kinerja Bhabi-
nkamtibmas agar  para 
Bhabinkamtibmas ber-
lomba-lomba memberikan 
pelayanan publik yang ter-

baik tanpa meninggalkan 
tugas pokok kepolisian. 

 Untuk diketahui, AKBP 
M Syahduddy kemarin juga 
undur pamit kepada ang-
gotanya. Ia direncanakan 
akan pindah tugas ke Pol-
da Banten dengan jabatan 
baru Wadir Pam Obvit Polda 
Banten. “Mohon maaf bila 
selama tugas banyak kesala-
han. Silaturahmi harus tetap 
terjalin,” singkatnya. (ren)

Tiga Anggota Diganjar Penghargaan

tidak. Asalkan, kritik dan 
saran itu bertujuan baik 
dan konstruktif. “Kita terus 
bertekad dan fokus mewu-
judkan Sukabumi lebih baik, 
kritikan yang disampaikan 
kami terima sebagai bahan 
evaluasi,” ucapnya. 

 Menurut Adjo, jika dili-
hat dari postur Anggaran 
Pendapatan Belanda Daerah 
(APBD) dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten 
Sukabumi semasa kepe-
mimpinannya, angkanya 
terus melonjak setiap ta-
hunnya. “Kami perlu proses 
dan tahapan dalam melak-
sanakan pembangunan. 
Bisa dilihat secara kasat 
mata misalnya beberapa 
infrastruktur seperti jalan 
yang rusak kami perbaiki, 
begitu pun yang sebelumnya 
tidak ada jalan menjadi ada,” 
terangnya. 

 Adjo juga menegaskan, 
b a g i  m a s y a r a k a t  y a n g 
menemukan prilaku peny-
impangan tindak pidana 
korupsi atau pelangga-
ran hukum, jangan hanya 
bersorak di media sosial. 
Laporkan dan percayakan 
kepada Aparat Penegak 
Hukum (APH) dan Aparat 
Penegak Internal Pemerin-
tah (APIP) supaya ditindak 
lanjuti. “Tentunya kami 
sepakat dan bertekad un-
tuk memberatas korupsi 
ataupun pelanggaran hu-

kum lainnya,” singkatnya.
 Belum lama ini, Man-

tan Bupati Sukabumi dua 
periode, Sukmawijaya juga 
berpendapat, perlu kajian 
akademis di semua lini pem-
bangunan untuk menilai 
berhasil atau tidaknya Mar-
wan-Adjo dalam memimpin 
pemerintah Kabupaten Suk-
abumi. “Perlu kajian akade-
mis atau kajian ilmiah kalau 
mau menilai berhasil atau 
tidaknya sebuah pemerin-
tahan. Kalau mau menilai 
secara objektif, lakukan cara 
itu. Kalau penilaian pribadi, 
penilaian cara-cara politis 
pasti hasilnya menurut ini 
berhasil, menurut itu tidak 
berhasil,” kata Sukmawijaya 
saat berbincang dengan 
Radar Sukabumi beberapa 
waktu lalu. 

 Dengan kajian akade-
mis, lanjut Sukma, tentu 
di situ akan terlihat mana 
yang lebih dan mana yang 
kurang.  Dengan kajian 
akademis ilmiah pula, ten-
tunya masyarakat akan 
lebih teredukasi tentang 
sebuah proses pemban-
gunan yang sudah dan 
akan dilaksanakan. Suk-
mawijaya sendiri memiliki 
penilian atas pemerin-
tahan Marwan-Adjo yang 
belum genap dua tahun 
itu. Menurutnya, meski 
baru mau berjalan dua 
tahun, Marwan-Adjo aku 
Sukmawijaya sudah cukup 
berhasil mewujudkan visi 

misi dan programnya saat 
di masa kampanye lalu.

“Contohnya memang be-
lum semua jalan berstatus 
kabupaten diperbaiki. Tapi 
saya perhatikan ada cukup 
peningkatan. Kalau belum 
diperbaiki, ya wajar lah, kan 
masih dalam proses,” ucap 
Sukmawijaya yang kini aktif 
menjadi dosen di STISIP 
Widyapuri Mandiri Suka-
bumi ini.

 Sukmawijaya merasakan 
betul bagaimana dinamika 
jatuh bangunnya mewujud-
kan harapan masyarakat Ka-
bupaten Sukabumi selama 
memimpin kabupaten ter-
luas se-pulau Jawa dan Bali 
ini. Terlebih berbagai tuntu-
tan dari elemen masyarakat 
kaum kritis yang senantiasa 
mengkritisinya meski ia su-
dah berusaha mewujud-
kan janji-janjinya. “Ya wa-
jar saja kalau ada tuntutan 
dari masyarakat. Saya yakin 
Pak Marwan dan Pak Adjo 
mampu mengatasi semua 
persoalan pembangunan 
yang dituntut masyarakat. 
Saya tahu betul sifat pak 
Marwan yang tegas dan 
kadang ceplas-ceplos apa 
adanya kalau bicara. Ting-
gal harus lebih bersabar dan 
membuka komunikasi saja 
kepada masyarakat. Jangan 
hiraukan suara-suara tidak 
jelas. Lebih baik dengarkan 
masukan-masukan berhar-
ga yang sifatnya memban-
gun,” tutupnya. (cr15/t)

Soal Hastag, Adjo: Penilaian 
Harus Ilmiah

 Sementara itu, Ketua Pani-
tia MTQ tingkat kabupaten, 
Unang Sudarma menam-
bahkan, dirinya berterima 
kasih kepada seluruh pihak 
atas kesuksesan penyeleng-
garaan MTQ ini. “Saya ua-
capkan terimakasih kepada 

masyarakat Kadudampit, 
para kafi lah, dewan hakim 
yang ikut mensukseskan 
acara ini,” tambahnya. 

 Adapaun juara hasil selek-
si yang dilakukan, nantinya 
akan dipersiapkan untuk 
perlombaan MTQ tingkat 
provinsi yang akan dilak-
sanakan di Palabuhanratu. 

“Para juara akan kembali di-
bina untuk persiapan MTQ 
tingkat provinsi,” singkatnya. 

 Di tempat yang sama, 
Wakil Bupati Sukabumi, 
Adjo Sardjono mengung-
kapakan, perlombaan ini 
merupakan pengggalian 
bibit-bibit baru yang nanti-
nya akan kembali dibina 

untuk mengikuti kejuara-
an-kejuaraan selanjutnya. 
Selain itu, perlombaan ini 
juga merupakan persiapan 
untuk MTQ tingkat provinsi. 
“Segala kekerungan akan 
kami evaluasi, tapi saya lihat 
dari tahun ketahun sema-
kin membaik,” pungkasnya. 
(cr15/d) 

 Jembatan yang ambruk 
itu berada di Kampung 
Kubang Keong, RT 03/05, 
Desa Hegarmanah, Keca-
matan Warungkiara. Ber-
dasarkan informasi yang 
dihimpun Radar Sukabumi, 
jembatan ini menghubung-
kan Desa Hegar manah 
dengan Desa Bantarkalong, 
Kecamatan Warungkiara. 
“Di desa kami ada 3.500 
jiwa. Akibat jembatan ini 
ambruk, aktivitas mereka 
jadi terhambat, bahkan 
terisolir,” ujar Kepala Desa 
Hegarmanah, Ade Ruslan 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin.

 Menurut Ade, meskipun 
jembatan ambruk, namun 
warga tetap menjalankan 
aktivitas. Sedikitnya ada 

dua langkah yang terpak-
sa warga lakukan. Yakni, 
melewati jembatan peng-
hubung dengan Desa Tarisi 
dan melewati derasnya air 
yang berada di bawah jem-
batan yang ambruk. “Kalau 
lewat Tarisi, itu jaraknya lu-
mayan cukup jauh. Makan-
ya tidak sedikit warga yang 
memaksa menyebrangi 
derasnya air di bawah jem-
batan,” imbuhnya.

 Karena khawatir terbawa 
derasnya arus air, maka 
dengan swadaya warga 
m e m b a n g u n  j e m b at a n 
daurat yang terbuat dari 
bambu. Ade mengaku, am-
bruknya jembatan yang 
merupakan akses vital ini 
sudah dilaporkan kepada 
Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi. “Untuk semen-
tara sambil menunggu jem-

batan permanen yang su-
dah di laporkan ke pemer-
intah. Minimal sekarang, 
pejalan kaki dan kendaraan 
roda dua bisa melintas,” 
pungkasnya

 Sementara itu, warga 
setempat, Yuswandi (35) 
menambahkan, akibat jem-
batan yang sering ia lalui am-
bruk, maka dengan terpaksa 
ia menggunakan jembatan 
yang menuju Desa Tarisi 
supaya bisa melaksanakan 
aktivitas sehari-hari. Pria 
yang sudah memiliki dua 
orang anak itu berharap, 
jembatan ambruk itu segera 
diperbaiki. “Jelas terganggu, 
karena kalau lewat sana (Ta-
risi, red) itu jaraknya cukup 
jauh. Kami selaku warga ber-
harap, jembatan ini segera 
dibangun,” singkatnya se-
raya berharap. (ren)

“Ini bahaya. Selain bagi 
kesehatan, juga bagi pen-
gendara yang melintas. 
Saya saja saat tadi melintas, 
jarak pandang tertutup 
akibat asap dari pemba-
karan batu kapur milik PT 
BI,” jelas Kapolsek Jam-
pangtengah, AKP Samsuri 
kepada Radar Sukabumi, 
Senin (4/12).

 Mengetahui akan hal itu, 
polisi pangkat tiga balok itu 
mengaku langsung men-
datangi lokasi pabrik. Na-
mun sayang, pemilik mau-
pun pengelola perusahaan 
tidak ada di lokasi pabrik. 
“Pemiliknya tidak ada. Saya 
merasa kesal dengan asap 
yang dihasilkan pabrik ini 
karena menggangu kenya-
manan warga dan peng-
guna lalu lintas,” akunya.

 Selain itu, Samsuri juga 
mengaku terkejut saat me-
lihat proses pembakaran 
batu kapur yang dilakukan 
perusahaan. Ia menyaksi-
kan, proses pembakaran 
masih menggunakan cara 
manual seperti  dengan 
menggunakan ban mobil 
bekas. “Pantesan saja kepu-
lan asap itu nampak meng-
hitam dan menutupi badan 
jalan, ternyata bahan ba-
karnya menggunakan ban 
bekas. Padahal jika bahan 
bakar itu menggunakan 
kayu, pasti asap yang ke 
luar dari cerobong perusa-
haan tidak akan melampui 
batas,” imbuhnya kesal.

 Sementara itu, Penjabat 

Sementara Camat Jam-
pangtengah, Rahmat Setia-
budi mengaku telah men-
datangi perusahaan batu 
kapur bersama petugas 
Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) Kecamatan 
Jampangtengah. 

“Awalnya, saya ditelepon 
Pak Kapolsek Jampangten-
gah. Katanya, di wilayah 
Desa Padabeunghar ter-
dapat satu perusahaan 
yang mengeluarkan asap 
hitam hingga menutupi ja-
lan raya. Tetapi waktu saya 
sidak ke perusahaan, asap 
sudah mulai berkurang. 
Mungkin karena pemba-
karan batu kapur itu sudah 
dikurangi pembakarannya, 
karena takut dan sudah 
ditegur sama aparat,” tim-
palnya.

 Kendati demikian, Mus-
pika Kecamatan Jampang-
tengah berencana akan 
membuat surat  kepada 
Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Kabupaten Suka-
bumi terkait kepulan asap 
hitam yang ke luar dari 
cerobong perusahaan batu 
kapur itu. “Saya akan segera 
mengadukan persoalan ini 
kepada Bupati Sukabumi 
melalui DLH Kabupaten 
Sukabumi. Intinya, peru-
sahaan ini harus segera 
ditindak jangan sampai ak-
tivitasnya mengganggu ke-
nyamanan warga dan juga 
pengendara,” bebernya.

 Sementara itu, seorang 
warga Desa Padabeunghar, 
Nani (35) mengatakan, 
warga yang tinggal di seki-

tar  pabr ik  pengolahan 
batu kapur terpaksa setiap 
harinya mencium polusi 
udara berupa asap hitam 
yang mengepul dari cero-
bong batu kapur. “Puluhan 
tahun kami disesaki udara 
yang tidak sehat akibat asap 
perusahaan. Anehnya, se-
lama ini tidak ada tindakan 
ataupun pemberian sanksi 
dari pemerintah terhadap 
pabrik-pabrik yang meng-
hasilkan asap yang berlebi-
han,” imbuhnya.

 Menurut Nani,  warga 
Desa Padabeunghar hanya 
bisa pasrah dengan kondisi 
seperti ini. Mereka dipaksa 
harus rela setiap harinya 
merasakan buruknya kuali-
tas udara akibat tercemar 
oleh asap dari pabrik kapur 
yang baunya cukup meny-
engat hidung. “Kami di sini 
tidak bisa berbuat banyak, 
sudah bosan melakukan 
aksi unjuk rasa. Bahkan 
beberapa tahun terkahir, 
persoalan ini sempat di-
lakukan mediasi di kantor 
desa. Namun, hingga saat 
ini perusahaan itu terke-
san tidak mengindahkan 
peraturan. Padahal menu-
rut keterangan dokter, po-
lusi udara yang berlebi-
han dapat menyebabkan 
kematian dengan cepat. 
Untuk itu, kami berharap 
pemerintah dapat segera 
menertibkan perusahaan 
tersebut. Bayangkan saja, 
selama 24 jam kami meng-
hirup polusi udara dari 
pembakaran pabrik kapur,” 
pungkasnya. (cr13/t) 

Jembatan Penghubung Ambruk 

Polsek Jampangtengah 
Meradang
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KHIDMAT: Ratusan prajurit Kostrad Gel IV ikuti penutupan latihan standarisasi prajurit dan tradisi pembaretan prajurut Kostrad, di Pantai Palangpang, 
Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas, Senin (4/12).

modo dan atraksi double 
atick serta pertunjukan 
perkelahian satu lawan satu 
dengan teknik menggu-
nakan kuncian, demonstrasi 
perkelahian satu lawan tiga, 
satu lawan empat dengan 
menggunakan double stick, 
demonatrasi pemecahan 
bata merah, bata hebel dan 
baja dengan menggunakan 
tenaga dalam serta stimulasi 
pembebasan sandera den-
gan pertarungan jarak dekat. 

 Dalam sambutannya, Ins-
pektur Upacara, Pangkostrad 
Letjen TNI Edy Rahmayadi 

mengaku bangga karena 
seluruh prajurit telah selesai 
mengikuti mekanisme lati-
han cakra dengan baik dan 
lancar. “Menyikapi perkem-
bangan situasi saat ini, tugas 
militer dalam  pengabdi-
annya, prajurutit Kostrad 
harus memiliki kemampuan 
handal yaitu jago perang, 
jago menembak, jago bela 
diri dan senantiasa bersikap 
sopan terhadap masyara-
kat,” jelasnya.

 Untuk itu, para prajurit 
harus selalu menjaga ke-
hormatan jati diri prajurut 
cakra dalam setiap kegiatan 
dan selalu harus tampil yang 

terdepan dalam segala hal 
yang positif. “Kepada para 
pelatih dan pendukung saya 
ucapkan banyak terimakasih 
dan saya ucapkan selamat 
bergabung kepada prajurit 
peserta latihan di pasukan 
prajurit Cakra,” paparnya.

 Kegiatan latihan ini juga 
dilakukan sebagai pintu ma-
suk menjadi parajurit Cakra. 
“Prajurit ini, akan masuk 
kesatuan di jajaran Kostrad. 
Apapun Korp kalian, tentu-
nya prajurit ini merupakan 
standarisasi prajurit Cakra. 
Ke depan kalian akan meng-
hadapi berbagai latihan 
pemantapan yang ada di 

satuan Kostrad,” paparnya.
 Pasukan Kostrad sudah 

berdiri sejak tanggal 2 Juni 
1961 silam. Menurutnya, 
Pangkostrad pertama dip-
impin oleh Almarhum (Alm) 
Suharto yang mana beliau 
telah memimpin berbagai 
penugasan di tanah air teru-
tama dalam menumpas 
Pemberontakan G 30 S/
PKI. “Untuk itu, saya minta 
lambang Cakra ini berada di 
hatimu, terus berlatih demi 
menjaga bangsa ini, biarkan 
orang lain berteriak, kalian 
harus tetap latihan untuk 
menjaga bangsa ini,” pung-
kansya. (cr13/d)

Pembaretan Kostrad di Ciemas

Kades Cijengkol 
‘Buka-bukaan’

CARINGIN - Bagi para ke-
pala desa (Kades), transpar-
ansi anggaran dan adminis-
trasi yang dilakukan Kades 
Cijengkol, Kecamatan Car-
ingin, Haer Suhermansyah 
ini sepertinya laik dicontoh. 
Meskin baru seumur jagung 
menjabat, namun ia berani 
‘buka-bukaan’ kepada ma-
syarakatnya dan juga publik.

 Saat pencairan dana desa 
kemarin, mantan Kades 
Lembursawah ini meng-
umpulkan seluruh elemen 
masyarakat untuk menyak-
sikan pengalokasiannya. 
Seperti penyaluran dana 
desa desa yang disalur-
kankan langsung kepada 
tim Pelaksana Teknis Pen-
gelolaan Keuangan Desa 
(PTPKD). 

 Menurut Haer, langkah 
tersebut ia lakukan untuk 
meningkatkan kepercay-
aan masyarakat dan juga 
publik terhadap peman-
faatan dana desa yang dike-
lola oleh pemerintah desa. 
“Tranparansi kepada ma-
syarakat dalam pengelo-
laan dana desa itu menjadi 
salah satu indikator kema-
juan sebuah desa. Selain 
itu juga untuk mendorong 
semangat gotong royong,” 
jelas Haer Suhermansyah 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (4/12). 

 Tak hanya itu,  lanjut 
Haer,  dengan langsung 

disampaikan kepada ma-
syarakat, setidaknya mer-
eka akan turut serta men-
gawasi penggunaan dana 
desa. Sehingga demikian, 
penyimpangan ataupun 
penyelewengan anggaran 
tidak akan pernah terjadi 
di bawah kepemimpinan-
nya itu. “Khususnya dalam 
pembangunan bidang fisik. 
Dengan sistem ini, saya 
yakin semua akan turut 
mengawasi,” jelasnya.

 Haer berharap, transpar-
ansi dan komunikasi yang 
baik antara pemerintah 
desa dan masyarakat secara 
bertahap bakal memajukan 
desa diberbagai bidang 
pembangunan. “Saya yakin 
jika ini terus dilakukan, 
Desa Cijengkol bakal lebih 
baik,” pungkasnya. 

 Sementara itu, Parman 
(60) warga setempat men-
gapresiasi gebrakan yang 
dilakukan kepala desa baru 

itu. Menurutnya, baru kali 
ini di pemerintah Desa 
Cijengkol ada keterbukaan 
langsung kepada warga 
perihal  anggaran desa. 
“Keterbukaan anggaran 
memang sudah seharusnya 
disampaikan langsung ke-
pada warga, saya yakin jika 
seperti ini warga akan ikut 
bertanggungjawab menga-
wal pembanguanan untuk 
kemajuan Desa Cijengkol,” 
pungaksnya. (Cr15/d)
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TRANSPARANSI: Kepala Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin, Haer Suhermansyah menyerahkan uang yang 
bersumber dari dana desa tahap dua kepada warga.

Kecamatan Cisaat Juara



JAMPANGTENGAH - Asap yang 
dihasilkan pabrik pengolahan 
batu kapur di wilayah Desa Pada-
beunghar, Kecamatan Jampang-
tengah dinilai telah melewati am-
bang batas bahaya. Warga sekitar 
pabrik pun berharap pabrik peng-
hasil asap itu segera ditertibkan. 

 Selain warga, aparat kepolisian 
Jampangtengah juga dibuat 
geram akibat kepulan asap 
dari pabrik itu. Pasalnya, selain 

mengganggu kesehatan, juga 
pengendara yang melintas san-
gat terganggu jarak pandangnya 
saat berkendara. 
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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

Jembatan Penghubung Ambruk 

Polsek Jampangtengah Meradang
Polusi Udara Desa Padabeunghar 
Diambang Bahaya
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AMBRUK: Jembatan penghubung Desa Hegarmanah dengan Desa Bantarkalong di Kampung Kubang Keong, RT 03/05, Desa Hegarmanah, Kecamatan Warungkiara ambruk akibat guyuran air 
hujan, belum lama ini.

WARUNGKIARA - Jembatan penghubung dua 
desa di Kecamatan Warungkiara ambruk akibat 
hujan deras yang mengguyur selama tiga hari 

lalu. Dampaknya, aktivitas warga didua desa 
ini terganggu. Namun beruntung, saat kejadian 
tidak ada warga yang melintas sehingga tidak 

sampai memakan korban jiwa.

Soal Hastag, Adjo: 
Penilaian Harus Ilmiah

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

BERSTATMEN: Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono saat diwawancarai awak media 
di Lapang Cijagung Kadudampit. 

KADUDAMPIT - Terkait has-
tag dua tahun mundur terhadap 
pemerintahan Marwan-Adjo 
yang digaungkan di media so-
sial, Wakil Bupati Sukabumi, 
Adjo Sardjono akhirnya angkat 
bicara. Mantan Sekda Kabupaten 
Sukabumi ini berharap, seharu-
nya penilaian kinerja terhadap 
pemerintah dilakukan secara 
akademis atau ilmiah oleh lem-
baga yang berkompeten dengan 
catatan sesuai dengan aturan 
yang berlaku. “Baiknya dilakukan 

secara ilmiah, jangan sampai 
dinilai secara politis ataupun 
pribadi,” ungkap Adjo kepada 
Radar Sukabumi saat ditemui di 
sela-sela penutupan MTQ tingkat 
kabupaten di lapang Cijagung, 
Kecamatan Kadudampit, kema-
rin (4/12). 

 Soal kritik, Adjo mengaku tidak 
alergi terhadap saran dan kritikan 
yang dilontarkan masyarakat, 
baik secara langsung maupun 

Kecamatan Cisaat 
Juara

KADUDAMPIT - Kecamatan Cisaat kembali 
mempertahankan piala bergilir Musabaqoh 
Tilawatil Quran (MTQ) ke-43 tingkat kabu-
paten tahun ini yang dilaksanakan di Lapang 
Cijagung, Kadudampit. 

 Atas penghargaan ini, Camat Cisaat, Budi-
anto mengaku bangga bisa mempertahankan 
kembali piala bergilir MTQ. Selain itu, dari 40 
delegasi yang diikutsertakan pada semua per-
lombaan, mayoritas dimenangkan kembali 
oleh Kecamatan Cisaat. “Tentunya ini berkat 
persiapan dan pembinaan yang dilakukan 
sebelumnya oleh LPTQ Kecamatan Cisaat,” 
jelasnya kepada Radar Sukabumi, kemarin 
(4/12). 

 Pihaknya juga akan melakukan persiapan 
kembali untuk menyambut MTQ tingkat 
provinsi yang rencananya akan digelar di Ka-
bupaten Sukabumi pada tahun mendatang. 
“Persiapan dilakukan dengan pembinaan 
kepada pondok pesantren yang ada diling-
kup Kecamatan Cisaat. Saya harap diajang 
provinsi juga bisa membawa nama Kabu-
paten Sukabumi menjadi juara,” imbuhnya. 

Tiga Anggota Diganjar 
Penghargaan

PALABUHANRATU - Kapolres Sukabumi, 
AKBP M Syahduddy memberikan penghar-
gaan kepada dua anggota Bhabinkamtibmas 
dan satu anggota Kasium Polsek, kemarin. 
Mereka dinilai memiliki dan mau bekerja 
melebihi dari panggilan tugas pokok kepoli-
sian dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat di desa binaannya.

 Ketiga anggota itu ialah Aiptu Nana S, 
Bhabinkamtibmas Desa Munjul, Polsek 
Nagrak atas prestasinya membantu mem-
pasilitasi hibah tanah seluas 1.000 meter yang 
dimiliki warga masyrakat untuk diadikan 
Polsek Ciambar. Selanjutnya, Aipda Rusmana 
B Iyok, Kasium Polsek Caringin atas dedikasi 
dan loyalitasnya terhadap dinas dan diberi-
kan penghargaan kenaikan pangkat satu 
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PENGHARGAAN: Wakil Bupati Sukabumi, Adjo 
Sardjono saat menyerahkan piala kepada Camat 
Cisaat, kemarin.

FOTO: IST 

PENGHARGAAN: Kapolres Sukabumi, AKBP M 
Syahduddy saat memberikan penghargaan kepada tiga 
anggotanya, kemarin.

Pembaretan 
Kostrad di Ciemas

CIEMAS - Ratusan prajurit Kostrad Gel IV 
padati Pantai Palangpang, Desa Ciwaru Keca-
matan Ciemas mengikuti penutupan latihan 
standarisasi prajurit dan tradisi pembaretan 
prajurut Kostrad, Senin (4/12).

 Kegiatan penutupan latihan keprajuritan 
yang dilakukan oleh Pangkostrad, Letjen 
TNI Edy Rahmayadi ini dihadiri sekitar 900 
anggota dan Kaskostrad, Mayjen TNI Benny 
Susianto, Pangdivif I Kostrad, Mayjen TNI 
Ainurrahman, Pangdivif II Kostrad, Mayjen 
TNI Agus Suhardi, Irkostrad, Brigjen TNI 
Kusmayadi, para Asisten Kas Kostrad, para 
Kabalak Jajaran Kostrad, Kepala Dinas Pari-
wisata Kabupaten Sukabumi Dana Budiman 
serta para Muspika Kecamatan Ciemas.

 Selain penutupan latihan prajurit cakra, 
kegiatan tersebut juga diisi dengan per-
tunjukan demonstrasi. Di antaranya, per-
tunjukan demonstrasi menembak prajurit 
terbaik Cakra Gel IV, Demonstrasi Yong-

  KECAMATAN..Baca Hal 15

  TIGA..Baca Hal 15

  PEMBARETAN..Baca Hal 15

  SOAL..Baca Hal 15

  JEMBATAN..Baca Hal 15

  POLSEK..Baca Hal 15
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MERADANG: 
Mobil Patroli Polsek Jampangtengah 

saat berada di PT BI, perusahaan 
pengelolaan bahan batu kapur yang 
mengeluarkan kepulan asap hitam 

dan melewati ambang batas bahaya. 
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