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Indeks Hari Ini 

PAD Bernilai  
Ratusan Juta Tercecer

DPESDM Kehilangan 
 Taringnya  

“Cokotan atuh, ameh puguh lain 
saukur nga klaim hungkul PAD 
gede”

“Arek kumaha ngabela rahayat 
geus teu boga taring mah. Kudu 
aya solusi, tong nyampe rakyat jadi 
korban”
aya solusi, tongggggg nyampe rakyat 
korban”

 TAMPIL...Baca Hal 4

 MENDUDA...Baca Hal 4

 TAK BISA...Baca Hal 4

 BANYAK...Baca Hal 4
 MESIR...Baca Hal 4

Geliat Inovasi Lombok, Destinasi Wisata Halal Terbaik di Dunia

Tak Bisa Ujug-Ujug Datang, Sajikan Khas Pedesaan
Dua tahun berturut-turut 
(2015 dan 2016) Lombok 

meraih penghargaan 
sebagai destinasi wisata 

halal terbaik di dunia. Bisa 
menjadi modal berharga 

ketika sektor pariwisata 
sedang terkena dampak 

erupsi Gunung Agung.

SEKARING RATRI A., 
Lombok

LOKASI Desa Wisata Halal Se-
tanggor di Lombok Tengah memang FOTO:IDA WAHYUNI FOR JAWA POS

PIKAT TURIS MANCA: Ida Wahyuni (dua dari kanan) menyambut tamu VVIP di Desa Setanggor, Lombok Tengah, 
NTB. Mayoritas pengunjung adalah wisatawan mancanegara.

 TAMPIL...Baca Hal 4

Dua tahun
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LOKASI Des
tanggor di Lomb

Tampil 
Polos 
Sehabis 
Mandi

REY UTAMI 
BANJIR pujian 
dar i  fo l lower 
karena post ter-
barunya di Insta-
gram. Dia men-
gunggah foto diri 
dengan wajah po-
los tanpa make up. 
Dari keterangannya, 
foto ini diambil setelah 
mandi. “Just finished 

Menduda, Bikin DK Tak Tahan
MENDEKAM: 

DK (49) seorang 
oknum guru 

ngaji yang nekat 
melakukan aksi 

pencabulan 
terhadap muridnya 

saat berada di sel 
tahanan Makpolsek 

Nyalindung.

SUKABUMI - Pelaku pencabu-
lan anak dibawah umur, DK (49) 
 akhirnya angkat bicara. Pria yang 
kesehariannya merupakan guru 
 ngaji di daerahnya tersebut, men-
gaku terpaksa melakukan aksi 
bejatnya karena sudah lama tak me-
nyalurkan nafsu syahwatnya karena 
sudah pisah dengan sang istri.

 Saat berada di Makpolsek Ny-
alindung, Resor Sukabumi, pria 

Peluang Peluang 
Terus Ukir Terus Ukir 
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5 PERTANDINGAN TERAKHIR SHAKHTAR

18-11-2017 Shakhtar 1-2 Olexandria (Liga)
22-11-2017 Napoli 3-0 Shakhtar (UCL)

25-11-2017 Olimpik 2-4 Shakhtar (Liga)
30-11-2017 Shakhtar 4-0 Rivne (Piala Liga)

02-12-2017 Shakhtar 2-0 Rivne (Liga).

5 PERTANDINGAN TERAKHIR CITY

18-11-2017 Leicester 0-2 City (EPL)
22-11-2017 City 1-0 Feyenoord (UCL)
26-11-2017 Huddersfield 1-2 City (EPL)
30-11-2017 City 2-1 Southampton (EPL)
03-12-2017 City 2-1 West Ham (EPL).

UKRAINA - Sudah memastikan tiket menuju 
babak 16 besar Liga Champions musim ini dengan 

status sebagai juara grup, Pep Guardiola diyakini 
akan menurunkan skuat pelapis pada laga 
kontra Shakhtar Donestk, Kamis (7/12) dini 
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babak 16 be
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kontra

DATA DAN FAKTA 
MANCHESTER CITY

City masih sempurna 
di Grup F dengan lima 
kemenangan dari lima 
laga, mencetak 13 gol 
dan baru kebobolan 3.

Rekor tandang City 
melawan tim-tim 

Ukraina adalah 
M1 K1, semuanya 
melawan Dynamo 

Kiev.

City selalu 
menang dalam 
20 laga terakh-
irnya di semua 

kompetisi.

City selalu 
menang dengan 
skor 2-1 dalam 

tiga laga 
 terakhirnya. Kevin De Bruyne 

absen di match-
day 6 akibat 

skorsing.

Musim ini,  Gabriel 
Jesus sudah 

mencetak 8 gol di 
Premier League 
dan 2 gol di Liga 

Champions.

Musim ini, Raheem 
Sterling sudah 

mencetak 9 gol di 
Premier League 
dan 4 gol di Liga 

Champions.

Banyak e-KTP Palsu Ditemukan di RS Al-Mulk

BERI KETERANGAN : 
Kepala Disdukcapil Kota 
Sukabumi, Iskandar saat 
memberikan keterangan 
kepada wartawan usai 
rapat evaluasi cakupan 
kepemilikan akta 
kelahiran untuk warga 
0-18 tahun bersama para 
ketua RW di Gedung 
Juang’45, kemarin (5/12).

SUKABUMI - Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota 
Sukabumi berhasil mendeteksi ad-
anya e-KTP palsu. Kasus ini berhasil 
terungkap melalui Program Cukup 
dengan KTP dan KK (Cetek) atau 
program pelayanan berobat gratis di 
RS Al-Mulk.

 Operator alat baca kartu (ABK) 
di rumah sakit milik Pemkot Suka-
bumi ini, berhasil melacak KTP palsu 
setelah diketahui KTP tersebut tidak 

 PELUANG...Baca Hal 4

SHAKTAR DONESTK MANCHESTER CITY

Mesir Darurat, 
Pelajar RI Ditangkap
MESIR - Sejak ditetapkannya State of Emer-

gency alias keadaaan darurat di Mesir pada 
April 2017 dan selanjutnya diperpanjang 
mulai 13 Oktober 2017 hingga Desember 
2017, aparat keamanan Mesir atau National 
Security secara rutin melakukan razia terha-
dap warga negara asing.

Rey UtamiRey Utami
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Heboh Potongan 
Kalimat Presiden Jokowi

STATEMEN Presiden Joko Widodo soal erupsi Gunung 
Agung menyebar sebagai bahan hasutan. Sebab, ada 
kalimat ’’tontonan tambahan’’ ketika Jokowi mengomentari 
musibah yang sedang melanda Bali itu.

Setelah menjadi inspektur upacara dalam Hari Korpri lalu, 
Jokowi memang diminta berkomentar oleh para wartawan 
tentang erupsi Gunung Agung. Dalam rekaman salah satu 
televisi swasta, Jokowi berstatemen dengan kalimat, ’’Dan 
malah dapat tontonan tambahan’’. 

Tapi, kalimat itu diucapkan bukan dalam kaitan untuk 
warga Bali yang kesusahan karena erupsi Gunung Merapi. 
Kalimat itu diucapkan presiden untuk wisatawan asing. 
Tujuannya, mereka tidak ragu datang ke Bali.

Kalimat panjangnya sebagai berikut: ’’Wisatawan tidak perlu 
ragu untuk datang ke Bali dan malah dapat tontonan 
tambahan. Atraksi gunung berapi. Dan bisa melihat gunung 
berapi saat erupsi. Yang paling penting menjaga keselamatan 
masyarakat. Itu yang paling penting ya,’’ ucap Jokowi.

Kalimat ’’tontonan tambahan’’ itulah yang banyak dijadikan bahan 
hasutan. Beberapa media kebetulan mengutip kalimat tersebut 
sebagai judul. Termasuk situs resmi Korpri yang awalnya membuat 
judul, ’’Presiden: Letusan Gunung Agung Bisa Jadi Atraksi Wisata 
Tambahan’’. Namun, judul itu telah diganti menjadi, ’’Presiden: 
Manajemen Bencana Gunung Berapi Sudah Berjalan dengan Baik’’.

Memang ada sejumlah turis asing yang menikmati 
fenomena alam erupsi Gunung Merapi. Humas Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Sutopo Purwo 
Nugroho bahkan pernah mengunggah foto turis asing yang 
menikmati erupsi dari Bukit Pantai Amed, Karangasem.

’’Mengagumi karya Ilahi. Turis asing melihat letusan Gunung Agung 
dari Amed. Tidak ada kepanikan karena memahami informasi 
gunung api dengan baik dan berada di tempat aman. Daerah yang 
berbahaya di Bali hanya di radius 8–10 km dari puncak kawah,’’ tulis 
Sutopo dalam akun Twitter-nya: @Sutopo_BNPB. (gun/eko/c5/fat)

Provokasi Memanfaatkan 
Kejadian Lama

BLOG www.rakyatsumatera.
online yang sempat tidak aktif 
kini kembali beraksi. Isu-isu 
anti-Tionghoa mereka goreng 
menjadi hoax. Bahkan, berita 
luar negeri tiga tahun lalu dibuat 
sebagai bahan provokasi.

Itulah yang terjadi pada se-
buah artikel di blog rakyatsu-
ma tera.online yang mereka 
mun culkan pada 27 November 
2017. Judulnya, Rakyat Vietnam 
Usir Ribuan Warga China, 
Menlu China: Indonesia Jangan 
Coba-Coba Ikutan!. Isinya soal 
evakuasi warga Tiongkok di 
Viet  nam setelah kerusuhan ter-
kait dengan pengeboran minyak 
di wilayah sengketa Laut China 
Selatan. Blog tersebut menu-
liskan bahwa artikel yang di-
buat nya bersumber dari Reuters 
dan USA Today.

Ternyata artikel itu merupakan 
hasil copy paste dari berita portal 
Tempo.co. Judul berita yang di-
buat Tempo adalah China Eva-
kuasi 3.000 Warganya dari Viet-
nam. Berita Tempo tersebut di-
ung gah pada Senin, 19 Mei 2014. 
Berita Tempo juga bersumber dari 
Reuters dan USA Today. Ar tinya, 
artikel yang dibuat Rakyat Suma-
tera Online itu hanyalah berita 
dari peristiwa 3 tahun silam.

Selain di judul, hoax diselip kan 
Rakyat Sumatera Online pada 
bagian akhir artikel terse but. 
Isinya adalah ancaman Ke men-
terian Luar Negeri (Ke menlu) 
Tiongkok agar kejadian serupa 
tidak merembet ke ne gara-
negara ASEAN lainnya se perti 

FAKTA

Tidak ada 
ancaman dari 
Kementerian 
Luar Negeri 
Tiongkok ke 
Indonesia 
terkait 
kerusuhan 
di Vietnam. 
Ancaman 
tersebut adalah 
hoax yang 
disebarkan 
sebuah blog 
dengan meme-
lintir artikel 
dari media luar 
negeri.

ah

e-

Indonesia. ’’Kami akan meng -
hadapi seluruh negara ASEAN 
jika terus seperti ini,’’ tegas Hong 
Lei, juru bicara Ke menlu Tiong-
kok, sebagai mana ditulis Rakyat 
Sumatera Online.

Jawa Pos menelusuri sumber 
berita tersebut di Reuters dan 
USA Today yang menjadi sum-
ber berita Tempo dan Rakyat 
Sumatera Online. Ternyata ada 
dua berita di Reuters yang isinya 
dikutip Tempo. Dua berita itu 

berjudul More than 3,000 Chinese 
Evacuated from Viet nam after 
Violence-Xinhua dan Vietnam 
Stops Anti-China Pro tests after 
Riots, China Evacuates Workers. 
Di sana memang ada kutipan 
Jubir Kemenlu Tiongkok Hong 
Lei. ’’Kejadian ini telah meng-
hancurkan komunikasi dan kerja 
sama,’’ kata Hong Lei pada Ming-
gu, 18 Mei 2014.

Berdasar penelusuran lewat 
USA Today, hanya ada satu be-

rita yang berkaitan dengan kon-
flik warga Vietnam dan Tiongkok. 
Judulnya, Chinese Flee Vietnam 
as Tensions, Unrest Grow. Di sana 
ada juga statement dari Hong Lei. 
Namun, dia hanya menjelaskan 
soal peringatan keamanan bagi 
turis asal Tiongkok di Vietnam.

Hong juga menyatakan, 
Tiong  kok bakal menangguhkan 
beberapa kerja sama bilateral 
dengan Vietnam setelah keru-
suhan atas pengeboran minyak 
di wilayah sengketa Laut China 
Selatan. Jadi, tidak ada pernya-

taan apa pun dari Hong terkait 
dengan Indonesia.

Artikel hoax tersebut, tam-
paknya, mulai dimanfaatkan 
untuk menghasut sejumlah pi-
hak di media sosial. Ada bebe-
rapa akun yang terdeteksi me-
nyebarkan link artikel blog Rak-
yat Sumatera Online dan 
menambahi komentar hasutan. 
Misalnya, akun Facebook Albaid 
Awal. Pada 28 November, akun 
itu menyebarkan link sembari 
menulis status, ’’Kapan di 
negeri ini? Maukah kita kalah 
dari rakyat Vietnam, Filipina, 
dan Malaysia. Bahkan, di Hong-
kong, China diusir. Apakah kita 
tetap mau jadi jongos, budak, 
dan manusia-manusia terja-
jah?’’. (gun/eko/c14/fat)
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ANGIN berembus semilir. 
Matahari terik. Suasana mu-
ara Bengawan Solo masih 
terasa begitu

segar. Wartawan koran ini 
diajak berkeliling dengan 
menggunakan perahu pekan 
lalu. Mereka adalah anggota 
Pokdarwis Desa Pangkah 
Wetan. Empat lelaki. Em-
pat perempuan. Mereka-
lah orang-orang yang gigih 
membangkitkan potensi 

desa.
Setelah 30 menit menyu-

suri muara Bengawan Solo, 
perahu di sandarkan. Dela-
pan orang berseragam biru 
berjalan menuju wi sata 
mangrove. Wisata itu meru 
pakan salah satu destina-
si andalan Desa Pangkah 
Wetan. Tidak kalah dengan 
ekowisata mangrove di pan-
tai timur Surabaya.

Papan bertulisan Sela-

mat Datang menyambut. 
Tumbuhan bakau tampak 
rindang. Ada jembatan 
kayu sepanjang 1 kilometer. 
Pengunjung menjadikan-
nya titian untuk menyusuri 
hutan bakau.

Benar-benar bersih dan 
asri. Di dalam lokasi wi-
sata ada spot-spot khusus 
untuk berfoto. Pokdarwis 
Desa Pangkah Wetan seja-
tinya tidak dibentuk kare-
na adanya potensi wisata 

mangrove. Pada 2013 Desa 
Pangkah Wetan menga-
dakan lomba memancing 
ikan baramundi.

Lomba itu punya sensasi 
tersendiri. Ikannya besar-
-besar. ’’Ternyata, peminat-
nya banyak.

Datang dari berbagai da-
erah,’’ kata Kepala Desa 
Pangkah Wetan Syaiullah 
Mahdi.

Ayah tiga anak tersebut 
tetap mewujudkan pok-
darwis. Mengapa? Sebab, 
harus ada orang yang

menjaga keberlangsung-
an pariwisata Pangkah We-
tan. Pemuda dan anggota 
karang taruna diboyong

studi banding ke luar wi-
layah.

A n t a r a  l a i n ,  P a n t a i 

Clungup di Malang Selatan, 
wisata air Umbul Ponggok 
di Klaten, dan wisata

Gunung Kidul, Jogjakarta. 
’’Setelah itu, teman-teman 
mulai diskusi intens ten-
tang pokdarwis dan pe-
ngembangan wisata,’’ kata 
Sandi.

Baru pada Juli 2017 Dinas 
Pariwisata dan Kebudaya-
an Gresik mengukuhkan 
Pokdarwis Desa Pangkah 
Wetan sebagai lembaga 
yang peduli terhadap ling-
kungan. Mereka dinilai pu-
nya tanggung jawab dalam 
mengembangkan wisata 
desa setempat.Sejak pok-
darwis didapuk sebagai 
’’penjaga’’ tempat wisata, 
berbagai macam kegiatan 
digeber. Ter utama yang 

berkaitan dengan promo-
si wisata. ’’Melalui event 
seperti lomba memancing 
dan perahu hias,’’ ucap Ke-
tua Pokdar wis Moh. Huda.

Dengan adanya pokdar-
wis, partisipasi masyarakat 
untuk mengembangkan 
wisata di Pangkah Wetan 
kian meningkat. Setiap ada 
event, masyarakat selalu 
terlibat. Kunjungan wisata 
pun semakin

ramai. ’’Alhamdulillah 
sekarang jadi salah satu 
tujuan wisata di Gresik,’’ 
ungkapnya.Huda berha-
dap pokdarwis terus eksis 
mempromosikan wisata. 
’’Ada sejumlah UMKM yang 
ikut mem promosikan wi-
sata di Pangkah Wetan,’’ 
paparnya. (c15/roz)

Pokdarwis Pangkah Wetan, Rintis dan Besarkan Ekowisata Desa

Jika Jatuh, Bergabung dengan Ikan Asap
Desa Pangkah Wetan, Ujungpangkah, 

terus melejit dengan pariwisatanya. Berkat 
peran kelompok sadar wisata (pokdarwis) 

setempat, ekowisata berkembang di wilayah 
pantai utara. Sungai

Bengawan Solo jadi daya tarik utama.
ARIF ADI WIJAYA, Gresik.

FT:ADI WIJAYA/JAWA POS

PERSINGGAHAN: Sedimentasi telah membentuk delta 
di Bengawan Solo, kawasan Ujungpangkah. Masyarakat 
menyebutnya Pulau Krasakan dan menyinggahinya saat 
wisata.

JOHANNA BRISMAR SKOOG
FIGUR

Menikmati Momen CFD
DUTA Besar Swedia untuk 

Indonesia Johanna Bris-
mar Skoog menilai des-
tinasi wisata terbaik 
di Jakarta adalah car 
free day (CFD). 

Dia mengaku sa-
ngat menikmati seti-
ap momen saat me-
n y u s u r i  C F D 
dari Thamrin 
hingga Keba-
yoran Baru. 
Di CFD, lan-
jut dia, ba-
nyak sekali 
y a n g  b i s a 
dilihat. Mu-
l a i  o r a n g -
- o r a n g 
I n d o n e s i a 
yang ramah, 
hewan-hewan 
eksotis seperti  lu-
wak, hingga boneka 
khas Betawi ondel-
-ondel  juga ada di sana.

”Jika ada teman saya yang ke sini, 
pasti saya ajak ke CFD. Dari CFD, kita bisa 
melihat Jakarta,”ujar Skoog ketika ditemui 
di kediamannya, baru-baru ini.

Skoog berharap pemerintah DKI Jakarta 
bisa memperluas area CFD. Dengan begitu, 
lebih banyak

lagi kawasan yang bisa dijelajahi dengan 
berjalan kaki atau bersepeda tanpa harus 
berjibaku dengan kendaraan-kendaraan 
bermotor.

Skoog mengatakan, saat bertugas di Bogota, 
Kolombia, dirinya juga kerap menikmati hari 
Minggu dengan mendatangi CFD.

 ”Di sana lebih banyak jalanan yang dibuka 
untuk CFD. Jadi, tidak hanya bolak-balik di 
satu jalan. 

Bisa lebih banyak tahu ka wasan-kawasan 
lain,” tuturnya.(and/c10/oki)
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Plt Sekda Jambi Pasang Badan
Bela Zumi Zola 

Soal Kasus Suap
JAKARTA - Pelaksana Tu-

gas Sekretaris Daerah (Plt 
Sekda) Jambi, Erwan Malik 
pasang badan bela Gubernur 
Jambi, Zumi Zola.

Dia menegaskan bahwa 
tidak ada instruksi yang dibe-
rikan Zumi Zola terkait kasus 
suap yang terjaring Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) oleh 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK).

"Nggak (ada instruksi dari 
Zumi Zola), sudah saya sam-
paikan secara terbuka de-
ngan penyidik,” ujarnya usai 
menjalani pemeriksaan di 
Gedung KPK Jakarta, kema-
rin (5/12)

Erwan juga mengklaim 
tak pernah menerima uang 

panas dalam kasus suap 
tersebut.

"Nggak kembalikan uang 
lah, nerima juga nggak,” 
tukasnya sambil berjalan 
menuju mobil.

Erwan merupakan salah 
satu orang yang ditetapkan 
menjadi tersangka dalam 
kasus suap antara badan 
eksekutif dan badan legislatif 
Provinsi Jambi.

KPK telah menetapkan 
tiga orang tersangka lain-
nya yakni Anggota DPRD 
Provinsi Jambi Supriono, Plt 
Kepala Dinas PUPR Provinsi 
Jambi Arfan, serta Asisten 
Daerah 3 Provinsi Jambi 
Saifudin.

Keempatnya berhasil di-
ciduk KPK dalam operasi 
tangkap tangan (OTT) pada 
Selasa (28/11) lalu.

Diduga pemberian uang 

yang ditujukan agar para 
anggota DPRD Jambi ber-
sedia hadir untuk penge-
sahan Rencana Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah 

(RAPBD) Provinsi Jambi 
Tahun Anggaran 2018.

Dalam OTT itu, KPK ber-
hasil mengamankan uang 
sejumlah Rp 4,7 miliar ru-

piah.Saat ini keempat ter-
sangka itu tengah menjalani 
masa tahanan selama 20 
hari pertama di rumah ta-
hanan KPK. (sam)

FT:RMOL 

HUKUM: Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik (pakai rompi orange) usai menjalani 
pemeriksaan dengan KPK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin (5/12). 

DPR Soroti Kuota Haji Furoda
JAKARTA - Meski dianggap 

lebih baik dari tahun-tahun 
sebelumnya, pelaksanaan 
haji 2017 memiliki beberapa 
catatan.

Satu di antaranya soal kuota 
haji Furoda, yakni haji yang 
mendapatkan undangan khu-
sus dari pihak kerajaan Arab 
Saudi, bukan jatah Kemente-
rian Agama.

Kuota Furoda ini dinilai cu-
kup banyak sehingga meng-
akibatkan terganggunya ke-
nyamanan jamaah haji reguler.

“Kita ketahui waktu di Ar-
mina itu, kenapa tenda-tenda 

tersebut sampai dibuka. Kare-
na ini disebabkan adanya “ser-
buan” jamaah haji furoda yang 
mencapai 5.000-an orang,” 
kata anggota Komisi VIII Cho-
irul Muna dalam Raker Komisi 
VIII dengan Kementerian Aga-
ma, Kementerian Kesehatan 
dan Kementerian Perhubung-
an di Kompleks Parlemen, 
baru-baru ini.

Kondisi tersebut, lanjut Cho-
irul, membuat jamaah haji 
reguler mengeluhkan kesakit-
an karena tidak bisa tidur aki-
bat sesaknya di dalam tenda. 
“Akhirnya, di sanalah timbul 

kesenjangan,” kata Choirul.
Ia mengaku, catatan ini me-

rupakan hasil pengamatannya 
secara langsung saat mengikuti 
tim pengawas haji Komisi VII 
beberapa waktu lalu. Oleh ka-
rena itu dia meminta Kemen-
terian Agama untuk membuat 
sebuah regulasi yang mengatur 
keberadaan daripada jamaah 
haji furoda tersebut.

Politisi NasDem ini juga me-
nyoroti masih minimnya ke-
beradaan prasana MCK bagi 
jamaah haji Indonesia. “Saking 
minimnya, satu WC saja itu 
harus diantri oleh lebih kurang 

50 orang jamaah. Bayangkan 
itu, Pak Menteri,” ungkapnya.1

Selain itu, tenda jamaah haji 
yang berada di Mina juga di-
pandang terlalu kecil diban-
dingkan tenda yang berada di 
Arofah. 

Secara teknis, tenda Arofah 
lebih nyaman dan mudah 
dimodifikasi jika diperlu-
kan perbaikan. Hal lainnya 
yang menjadi evaluasi dari 
legislator Jateng VI ini ada-
lah adanya ketidaksesuaian 
antara hitungan penerimaan 
optimalisasi dan indirect cost 
haji 2017.

“Saat itu Dirjen PHU, Prof. 
Abdul Jamil mengatakan bah-
wa dana optimalisasi yang di-
terima pada haji 2017 jumlah-
nya Rp8,4 trilliun, sehingga 
kita bisa menetapkan indirect 
costnya sebesar Rp5,468 tril-
liun. Tetapi saat kita hitung 
betul dengan BPKH, ternya-
ta hanya Rp4,9 trilliun. Jika 
ini diambil dari DAU untuk 
menutupi kekurangannya, 
kan DAU tidak boleh diambil. 
Nah, yang menjadi pertanya-
an, dari mana kekurangan ini 
diambil,” ungkapnya.(ysp/
pojoksatu)



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 :
A.S Laksana

Peserta program residensi 
 kepenulisan di Finlandia 2017

Keluhan Diabetesnya Terhadang,
Stamina dan Vitalitasnya Jadi Oke

Kalau sudah mengalami gejala sering kencing, terus badan terasa lelah, dan 
mengantuk melulu, itu pertanda penyakit diabetes sedang meradang. Ya, itulah yang 
dialami oleh Hisyam Hamzah ini. Penyakit gula darah itu tergolong penyakit berbahaya 
yang mestilah ditangani dengan segera. Sejak kapan lelaki 40 tahun ini merasakan 
gejala-gejala itu? “Enam bulan lalu,” katanya sewaktu diwawacara 21 Februari 2017 
lalu. Kalau sudah begitu, langkah apa yang diambil oleh warga Jalan Ampera No. 97, 
RT 003 RW 007, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, 
Jawa Barat, ini? Minta pertolongan dokter. Menurut dokter, gula darahnya 200 mg/
dl. Dari sana, ayah empat ini membawa obat untuk diminum. Setelah diminum, apa 
hasilnya? “Membaik,” ungkap pedagang obat ini. Namun, ia merasa khawatir dengan 
efek samping obat. Ia ceritakan kepada seorang teman. Lalu ia disarankan agar 
mengonsumsi madu pahit MADU BIMA 99. Maukah ia? Tentu saja. Ia sendiri mengerti 

madu baik untuk kesehatan, maka dikunsumsilah secara madu pahit itu rutin 2x sehari. Sejak kapan? Menurutnya, 
dua bulan lalu. Dan kini, apa yang dirasakan olehnya? “Kadar gula stabil. Kini, tidak sering kencing lagi. Tidak mudah 
lelah dan ngatuk lagi. Stamina dan vitalitas jadi oke,” tuturnya di akhir pertemuan. 

Diabetes bisa memancing penyakit lain ikut menggerogoti tubuh. Komplikasi itu dapat bersifat kronis dan 
dapat pula akut. Kadar gula darah penderita bisa menurun drastis bila ia melakukan diet ketat. Akibatnya, 
muncul serangan hipoglikemia dengan gejala lapar, gemetar, berkeringat, kepala pusing, dada berdebar. 
Kadang-kadang, tubuh penderita sangat kekurangan insulin. Kebutuhan energi baru terpenuhi setelah sel 
lemak pecah membentuk keton. Karena senyawa keton mempunyai bau khas, kencing penderita juga berbau 
khas. Terjadi pula gejala akut seperti darah menjadi asam. Bisa juga terjadi mual, hipotensi (tekanan darah 
rendah), dan shock. Penderita diabetes berpotensi dua kali lebih mudah terserang penyakit ini. Bila sudah 
terjadi pembekuan darah di otak, penyakit gawat berikutnya sudah menunggu: stroke. Selain itu, yang juga 
bisa terjadi adalah gagal ginjal. Penderita diabetes 17 kali lebih mudah terkena gagal ginjal. Penderita 
diabetes pun berpotensi 25 kali lipat ketimbang orang normal terkena penyakit kebutaan. Ada lagi yang lain: 
gangren dan impotensi. Penderita diabetes lebih mudah terkena gangguan ini sekitar 5 kali orang normal.

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

HISYAM HAMZAHHISYAM HAMZAH

SUAMI  istri  Johannes 
Lahtinen dan Maija Ran-
tasalo mengundang saya ke 
rumah mereka dan men-
jamu makan malam terakhir 
sebelum saya pulang (ke 
Indonesia) besok harinya. 
Maija si pandai besi meny-
iapkan setumpuk tortilla di 
meja dapur, dengan bumbu 
kacang merah, kentang, 
dan daging. Di meja makan 
tempat kami menunggu ada 
sayur-sayuran segar, irisan 
mentimun, dan semangkuk 
besar sambal dengan to-
mat dan cabai yang digiling 
halus.

Saya mengenal tortilla 
bertahun-tahun lalu dari 
novel John Steinbeck Da-
taran Tortilla tetapi belum 
pernah merasakannya dan, 
ketika ia tersaji di hadapan 
saya, saya tidak tahu prose-
dur memakannya. Mereka 
mempersilakan saya dan 
saya meminta Jacob, anak 
mereka yang duduk di kelas 
III SD, untuk mengambil 
lebih dahulu. ’’Saya akan 
menirumu, Jacob,” kata saya.

Mengikuti anak kecil itu, 
saya mengambil selembar 
tortilla, membubuhinya 
dengan adonan kacang 
merah dan daging, lalu irisan 
mentimun dan sayur-say-
uran. Jacob tidak mengambil 
sambal, saya membubuhkan 
tiga sendok kecil. Selesai 
makan lembaran pertama, 
kami bercakap-cakap se-
bentar. Lalu, Johannes men-
gambil selembar tortilla 
lagi dan mempersilakan 
saya sekali lagi. Kali ini saya 
berniat memberi mereka 
atraksi. ”Boleh sambalnya 
saya habiskan?” tanya saya. 
Silakan, kata mereka.

Jacob dan adik perem-
puannya, yang masih ke-
las I, melihat saya dengan 
rasa ingin tahu apa yang 
bakal terjadi pada saat saya 
menghabiskan semang-
kuk sambal, yang menurut 
mereka sangat pedas tetapi 
menurut saya tidak sama 
sekali. Mereka terlihat takjub 
seperti sedang menyaksi-
kan atraksi sulap yang baru 
sekali itu mereka jumpai 
seumur hidup.

Ketika saya mulai mengu-
nyah tortilla saya, mereka 
berempat menanti –dengan 
harap-harap cemas– apakah 

mulut saya akan terbakar dan 
wajah saya memerah oleh 
rasa pedas. Dan apa yang 
mereka tunggu tidak terjadi. 
Seperti tidak ada efeknya 
sama sekali, kata Johannes. 
Saya mengangguk dan me-
nyatakan senang sekali ketika 
Maija menanyakan apakah 
saya senang di Finlandia. Saya 
menyukai kesunyiannya, saya 
menyukai ketenteraman yang 
dihadirkan oleh alam yang 
sunyi, tetapi yang paling saya 
sukai adalah orang-orangnya. 
”Saya menikmati percakapan 
dengan setiap orang di tem-
pat ini,” kata saya.

B a g a i m a n a p u n ,  s a y a 
datang dari tempat dengan 
manusia yang padat dan 
riuh, bisa mendengar suara 
motor dan orang jualan yang 
melintas tak putus-putus, 
dan tiap lima menit bisa 
bersenggolan bahu dengan 
orang-orang lain.

Mereka menanyakan Gu-
nung Agung yang menge-
luarkan asap dan debu. Be-
berapa hari sebelumnya 
Johannes menanyakan ke-
bakaran pabrik kembang 
api di Tangerang yang me-
newaskan 48 orang dan me-
lukai lebih dari 40 lainnya. 
Berita kebakaran itu saya 
ketahui dari orang-orang 
yang menanyakannya ke-
pada saya; saya sendiri tidak 
banyak membaca berita dari 
Indonesia. Waktu saya di 
Finlandia hanya tiga bulan; 
saya tidak ingin menggang-
gu waktu yang pendek itu 
dengan berita-berita yang 
terlalu riuh dan komentar-
komentar yang berisik.

Namun, mereka membaca, 
mungkin untuk mendekat-
kan diri dan mendapatkan 
topik pembicaraan yang 
mereka pikir dekat dengan 
saya. Dan kebakaran pabrik 
kembang api di Tangerang 
itu rupanya menjadi berita 
cukup penting bagi media-
media online besar luar 
negeri. Mereka menjadi tahu 
bahwa gaji buruhnya sangat 
kecil dan orang-orang itu 
kehilangan nyawa untuk 
pekerjaan yang memberi 
mereka gaji sangat kecil.

  Kabar buruk itu mem-
berikan perasaan agak kikuk 
dan saya hanya menang-
gapi singkat : Apinya su-
dah padam dan sekarang 

orang-orang sedang tuding-
menuding saling menyalah-
kan. Ketika mereka menan-
yakan situasi politik dan 
orang-orang beragama yang 
sibuk berpolitik di Jakarta, 
saya mengatakan bahwa 
secara umum kami baik-
baik saja dan situasi politik 
jauh lebih baik ketimbang 
di masa Orde Baru. ”Kami 
sekarang tidak dibungkam 
untuk menyuarakan apa 
saja,” kata saya. ”Memang 
ada beberapa orang fanatik 
yang suka bersuara keras, 
tetapi yang seperti itu juga 
terjadi di tempat-tempat 
lain, dan di tempat kami 
jumlahnya tidak banyak. 
Kami punya dua ratus juta 

orang lebih dan beberapa 
orang itu artinya sedikit 
sekali.”

Tentu jumlah mereka cuk-
up banyak untuk memenuhi 
layar televisi dan suara mer-
eka menarik bagi wartawan 
yang memburu sensasi dan 
kegaduhan. Sementara jum-
lah mayoritas, yakni orang-
orang yang beragama untuk 
menjadi orang yang baik 
bagi sesama manusia, lebih 
banyak diam. Wartawan 
tidak menulis berita tentang 
orang-orang yang diam dan 
ingin hidup baik-baik saja.

  Sebetulnya saya akan 
lebih senang menceritakan 
ketua parlemen yang men-
galami banyak kesialan: 
tersangkut kasus korupsi 
e-KTP, jantungnya men-
galami masalah, mobilnya 
menabrak tiang listrik, dan 
mungkin akan ada lagi ma-
salah lainnya. Namun, saya 

tidak ingin membuat mer-
eka heran bagaimana mung-
kin ada ketua parlemen 
seperti itu. Selain itu, saya 
tidak ingin ditanya kenapa 
memilih ketua parlemen 
yang seperti itu, meskipun 
mudah menjawabnya: O, 
bukan kami yang memilih 
dia, melainkan Tuhan. Tu-
han yang menakdirkannya 
menjadi ketua parlemen.

Jacob dan adiknya terli-
hat mulai mengantuk saat 
kami bercakap-cakap. Maija 
membawa mereka ke kamar; 
saya mengucapkan selamat 
tidur dan salam perpisa-
han: ’’Setidaknya kalian bisa 
mengingat seumur hidup 
bahwa pada suatu malam 
kalian pernah duduk se-
meja makan dengan seorang 
paman dari Indonesia dan ia 
menghabiskan semangkuk 
cabai. Semoga mimpi kalian 
indah malam ini.’’ (*)

Percakapan di Meja Makan

Tindak Pemain 
Gas Elpiji 3 Kg

ASSALAMUALAIKUM, se-
makin agak langkanya paso-
kan gas elpiji 3 kg kemasyara-
kat desa, terutama daerah 
Kecamatan Parakansalak dan 
Daerah Cidahu Kabupaten 
Sukabumi. Saya selaku warga 
Parakansalak sangat miris 
sekali dengan agak langkanya 
pasokan tersebut. Ditambah 
lagi harga gas elpiji 3 kg terse-
but tidak merata dipasaran. 
Kelangkaan tersebut banyak 
dimanfaatkan oleh penjual 

dengan menaikkan harga gas 
dengan seenaknya, yang lebih 
parah lagi kenaikkan harga 
gas tersebut tidak merata. Ada 
yang jual Rp23.000, ada yang 
jual Rp.24. 000, dan ada yang 
jual Rp.25.000. 

Saya ingin bertanya berapa 
sih harga sebenarnya harga 
gas elpiji 3 kg dipasaran harga 
yang ditentukan pemerintah. 
Saya harap dan mohon yang 
mengurusi dalam hal ini, 
Disidak dan Disidik supaya 

harga gas elpiji 3 kg merata 
dipasaran, adapun yang me-
langgar, proses hukum sesuai 
aturan yang berlaku, supaya 
ada efek jera jangan didiam-
kan aja. 

Masyarakat sudah sulit den-
gan agak langkanya gas 3 Kg, 
jangan ditambah sulit lagi 
dengan kenaikan harga gas 
yang tidak beraturan dan ti-
dak merata, terima kasih

085861080760

Mental Pengendara 
Buruk

MENGENDARAI motor 
dari Sukabumi menuju 
bogor sangat melelahkan 
dan membuat stres. Kele-
lahan itu bukan semata-
mata karena kemecatan 
di jalan, melainkan juga 
ketidakdisiplinan peng-
endara motor.  Saat kita 
melintas, banyak sekali 
pengendara roda dua yang 
melakukan jalan pintas. 
Mereka sepertinya rugi 
untuk memutar kenda-
raan mereka untuk mele-
wati arteri hingga akhirnya 
mengendarai kendaraan 
dari arah berlawanan. 

  Meskipun jalan raya 
tersebut cukup lebar, bu-

kan berarti mereka bisa 
seenaknya melawan arah 
karena hal tersebut san-
gat membahayakan. Yang 
memprihatinkan, peman-
dangan itu menjadi hal 
yang biasa. Pasalnya, be-
lum pernah saya melihat 
anggota kepolisian me-
nindak pelanggar lalu lin-
tas. Bila hal itu dibiarkan 
akan menjadi kebiasaan 
buruk yang juga ditiru 
pengendara lainnya. Un-
tuk itu, mohon kepolisian 
menindak pengendara 
yang tidak disiplin terse-
but.

089508825032



sangat strategis. Untuk men-
capainya, hanya dibutuhkan 
waktu berkendara sekitar 15 
menit dari Bandara Internasi-
onal Lombok. Desa Setanggor 
terdiri atas 14 dusun dengan 
potensi wisata yang berbeda-
beda. Tak seperti desa wisata 
lainnya yang cenderung ter-
integrasi dan terpusat di satu 
l o k a s i .  J i k a  b a r u  p e r t a m a 
mengunjungi Desa Setanggor, 
para wisatawan mungkin bisa 
kebingungan. Sebab, begitu 
m e re k a  ma s u k  k e  k aw a s a n 
wisata tersebut, suasananya 
seperti desa pada umumnya. 
Bahkan terkesan sepi  pen-
gunjung.

 Padahal,  hingga Februari 
tahun depan paket wisata di 
Desa Setanggor sudah fully 
booked. ”Desember ada turis 
dari Belanda dan Hongkong. 
Tahun depan sampai Februari 
itu ada macam-macam, salah 
s a t u n y a  t u r i s  d a r i  P r a n c i s 
y a n g  s u d a h  b e b e r a p a  k a l i 
kemari,” ungkap Ida Wahyuni 
S a h a b u d i n ,  f o u n d e r  D e s a 
Wisata Halal Setanggor.

 Menurut dia, konsep ber-
w i s a t a  k e  D e s a  S e t a n g g o r 
memang berbeda. Wisatawan 
tidak bisa ujug-ujug datang, 
m e l a i n k a n  h a r u s  b o o k i n g 
dahulu. Setiap hari pun selalu 
ada tamu yang dijamu. Hanya 
pada waktu-waktu tertentu 
p i h a k n y a  t i d a k  m e n e r i m a 
tamu.  ”Biasanya kalau ada 
event besar di desa, ya kita 
terpaksa tidak terima tamu,” 
ujarnya.

 M e s k i  t e r b i l a n g  p e m a i n 
baru di dunia pariwisata Lom-
bok, NTB, desa yang berlokasi 
di Kabupaten Lombok Tengah 
itu sudah cukup tersohor di 
kalangan w isatawan asing. 
Sampai Agustus 2017, jumlah 
turis asing maupun lokal yang 
berkunjung ke sana menca-
pai  1 .513 orang.  Mayor itas 
pengunjung di Desa Setang-
gor adalah wisatawan asing. 
Sebab, pengalaman berwisata 
y a n g  d i s u g u h k a n  b e r a g a m 

dan sangat khas pedesaan.
 Tercatat ada 34 negara asal 

wisatawan mancanegara (wis-
m a n )  y a n g  b e r k u n j u n g  k e 
desa w isata halal  tersebut. 
Di antaranya, Oman, Qatar, 
Ma l ay s i a,  Je r m a n ,  Sw e d i a, 
Irlandia, Norwegia, Australia, 
Hongkong, Vietnam, Inggris, 
Belanda, Prancis, Korea Se-
latan, dan Tiongkok. Sebena-
rnya,  suguhan w isata  yang 
ditawarkan adalah aktivitas 
p e d e s a a n  p a d a  u m u m n y a . 
Misalnya, memanen ubi dan 
buah naga di kebun, makan 
di  tengah sawah,  memerah 
s u s u  s a p i ,  s a m p a i  b e l a j a r 
menenun. Di desa tersebut, 
90 persen perempuan adalah 
penenun andal.

 N a m u n ,  y a n g  m e n a r i k 
a d a l a h  c a r a  s a n g  f o u n d e r 
mengemas sejumlah ragam 
potensi alam pedesaan den-
gan apik,  ditambah dengan 
balutan nuansa religi. Semua 
i tu t idak lepas dar i  tangan 
d i n g i n  p e r e m p u a n  2 9  t a -
hun tersebut. Ida mengawali 
semuanya pada S eptember 
2016. Perempuan kelahiran 5 
Desember 1987 itu memang 
berasal dari Mataram. Sedan-
gkan Desa Setanggor adalah 
tempat  t inggal  sang nenek 
sehingga desa tersebut juga 
bukan hal yang asing baginya.

 Hampir bersamaan dengan 
keluarganya Pergub 51/2016 
t e n t a n g  W i s a t a  Ha l a l ,  I d a 
terpikir  ikut menyukseskan 
program Gubernur NTB TGH 
M u h a m m a d  Z a i n u l  M a j d i 
itu. ”Di Setanggor 90 persen 
perempuan penenun dan 90 
persennya petani. Di sini juga 
ada wisata seni budaya, ada 
tarian gendang beleq.  Jadi, 
s ay a  t e r p i k i r,  k e n a p a  d e s a 
i n i  t i d a k  d i j a d i k a n  t u j u a n 
menarik bagi wisman,” ung-
kapnya.

 Akhirnya, dengan merogoh 
kocek pribadi Rp 20 juta, Ida 
y a n g  m e m a n g  p e n g u s a h a 
mu l a i  m e m b a n g u n  k o n s e p 
desa wisata halal di Setanggor 
pada pertengahan 2016. Dia 
mempersiapkan beberapa in-

frastruktur pendukung sekal-
igus mematangkan konsep 14 
spot wisata yang menjadi ung-
gulan. ”Modal awal pribadi, 
kita  bikin sejumlah beruga 
(semacam balai pertemuan, 
Red).  Kemudian membikin 
ga p u ra,  b e b e ra p a  a k s e s o r i 
pendukung, dan papan-papan 
nama spot wisata di tiap du-
sun,” katanya.

 Sejak awal,  anak pertama 
di antara tiga bersaudara itu 
sudah menerapkan konsep 
halal.  Yakni,  melarang r iba 
di lingkungan desa. Dengan 
demikian, tidak ada campur 
t a n g a n  p e r b a n k a n  d a l a m 
pembangunan desa wisata. 
”Semuanya dari awal murni 
d a r i  s a y a ,  k e m u d i a n  b a r u 
setelah berkembang, modal-
nya dari masyarakat,” urainya.

 Selain membangun infra-
struktur pendukung, dia men-
gajak warga desa untuk ikut 
berpartisipasi. Di antaranya, 
menyediakan homestay, yakni 
rumah penduduk yang kondis-
inya bersih. ”Kalau tidak ber-
sih, apalagi toiletnya, kita tidak 
terima. Jadi, warga yang mau 
gabung harus memenuhi syarat 
itu,” ujarnya.

 Ketua DPD Asosiasi  Pari-
wisata Islami Lombok Tengah 
itu juga melakukan sosialisasi 
kepada warga desa sekaligus 
mengedukasi mereka. Di an-
taranya dengan mengadakan 
program English Fun, yaitu 
kursus bahasa Inggris gratis 
yang diadakan setiap akhir 
pekan. Program tersebut di-
peruntukkan anak-anak dan 
orang dewasa di desa terse-
but. Tujuannya, mempermu-
d a h  w a r g a  d e s a  b e r k o m u -
nikasi dengan para turis as-
ing yang datang berkunjung. 
”Jadi, kita kerja sama dengan 
Indonesia Tourist  Develop-
m e nt  C o o p e rat i o n  ( I T D C ) , 
m e n g a j a r  b a h a s a  I n g g r i s ,” 
ujarnya.

 Pa k e t  w i s a t a  y a n g  d i t a -
w a r k a n  p u n  m e m i l i k i  b e -
berapa jenis  dengan harga 
ya n g  t e r ja n g k au ,  mu l a i  Rp 
100 ribu hingga Rp 300 ribu 

per orang.  Ada paket  short 
trip dua jam. Meski hanya dua 
jam, para pengunjung sudah 
bisa menikmati empat sugu-
han wisata. Yakni, disambut 
dengan tarian gendang beleq 
d a n  p e r t u n ju k a n  ga m e l a n . 
Kemudian, ada tarian selamat 
datang serta diberi selempang 
tenun Setanggor. Lalu, mer-
eka diajak menikmati prosesi 
adat sorong serah dan men-
gunjungi wisata tenun serta 
makan siang di tengah sawah.

 Jika wisatawan ingin lebih, 
disediakan paket empat jam. 
Ada tambahan menuju spot 
wisata perkebunan atau dise-
but cassava garden. Di sana 
para turis diajak menikmati 
singkong bakar yang dicabut 
s e n d i r i  o l e h  m e r e k a  s e r t a 
menikmati wisata religi, yakni 
membaca Alquran di tengah 
sawah. Bagi yang ingin stay 
satu malam di Setanggor, pi-
haknya menawarkan seluruh 
spot wisata yang ada. Terma-
suk berkeliling desa dengan 
kendaraan tradisional mirip 
dokar yang disebut cidomo.

 Setelah itu, mereka akan di-
jamu di spot wisata agro petik. 
Di  sana turis  bisa memetik 
buah naga langsung dari po-
hon, kemudian memakannya. 
Ma l a m n ya,  m e re k a  d i ja mu 
makan malam klasik di atas 
sungai dengan menggunakan 
rakit sambil diiringi seruling 
khas Lombok. ”Kita menye-
butnya river night. Paket ini 
sudah termasuk makan tiga 
k a l i  s e h a r i  d a n  m e n g i n a p 
semalam di  r umah warga,” 
imbuhnya.

 Keseluruhan konsep yang 
m e n a r i k  i t u  d i p ro m o s i k a n 
lewat media sosial. Selain itu, 
dia bekerja sama dengan se-
belas biro travel untuk meng-
g a e t  w i s a t aw a n .  Ha s i l n y a , 
Ida tidak butuh waktu lama 
u n t u k  m e n d a t a n g k a n  p a ra 
wisawatan. Uniknya, jumlah 
pengunjung terbanyak justru 
para wisatawan nonmuslim, 
k h u s u s n y a  d a r i  E ro p a  d a n 
Asia Timur. Mereka mengaku 
s a n gat  m e n i k mat i  ku n ju n -

g a n n y a  d i  D e s a  S e t a n g g o r 
sehingga bersedia memberi-
kan test imoni  dalam video 
promosi.

 ”Kebanyakan memang non-
mu s l i m,  b a h k a n  ya n g  d a r i 
Tiongkok itu tertarik waktu kita 
salat. Kalau yang turis muslim 
biasanya dari  Malaysia dan 
Oman. Mereka ini biasanya 
kita jamu dengan kegiatan baca 
Alquran di tengah sawah. Jadi, 
anak-anak kecil  yang baca, 
mereka bisa ikutan atau seka-
dar mendengarkan,” urainya.

 Konsep halal yang diterap-
kan di  Desa Setanggor me-
mang cenderung sederhana. 
Misalnya, pihaknya melarang 
adanya konsumsi minuman 
keras selama para turis terse-
but  berada di  kawasan S e-
tanggor. Kemudian, makanan 
yang disajikan sepenuhnya 
halal sehingga tidak ada hi-
dangan babi atau yang men-
ga n d u n g  b a b i .  ”S e l a i n  i t u , 
k e t i k a  d a t a n g ,  m e r e k a  b i -
asanya pakaiannya minim. Itu 
mereka kita pakaikan pakaian 
adat Lombok, baju lambung 
yang modelnya tertutup. Mer-
eka malah excited dan nggak 
keberatan,” jelasnya.

 Para turis juga tak keberatan 
t idak minum bir  selama di 
desa. ”Tapi, kalau mereka pa-
sangan dan tidur sekamar, itu 
tidak sampai minta tunjuk-
kan mereka suami istri atau 
b u k a n .  K a r e n a  p e n e r a p a n 
konsep halal ini ya memang 
harus bertahap,” imbuhnya.

 Raditya Firdaus, owner tour 
a n d  t rav e l  L o m b o k  Wi s a t a 
M a d a n i ,  m e n y a j i k a n  k o n -
s e p  w i s at a  ha l a l  ya n g  b e r-
beda. Yakni, paket tur 3 hari 
2 malam yang menawarkan 
kunjungan ke sejumlah situs 
bersejarah Islam di Lombok. 
Selain mengunjungi situs Is-
lami, para turis tersebut bisa 
menikmati keindahan pantai 
Lombok. Bedanya, para turis 
t e r s e b u t  t i d a k  d i g i r i n g  k e 
p a n t a i -p a n t a i  m a i n s t re a m 
seperti Gili Trawangan yang 
pada umumnya ramai dengan 
turis asing maupun lokal den-

gan berpakaian vulgar atau 
terbuka.

 ” Ta p i ,  k i t a  a j a k  m e r e k a 
k e  p a nt a i -p a nt a i  l a i n  ya n g 
lebih sepi,  tapi  keindahan-
nya juga tidak kalah dengan 
G i l i  T r a w a n g a n .  K i t a  a j a k 
mereka ke Pantai Sekotong, 
Gili Gedes, dan Gili Nanggu 
di Lombok bagian selatan. Di 
sana daerahnya masih sepi, 
pantainya sangat bersih dan 
daerahnya belum banyak di-
jamah wisatawan,” urai pria 
28 tahun itu.

 Meski begitu, biasanya ada 
tawaran paket selipan untuk 
menginap semalam di pon-
dok pesantren.  Tujuannya, 
memperkenalkan para tamu 
terhadap kehidupan di pon-
dok pesantren, juga menja-
lin silaturahmi bagi sesama 
muslim. Layaknya santri, para 
wisatawan itu akan mengikuti 
jadwal para santri tersebut. 
Mu l a i  b a n g u n  p u ku l  0 4 . 0 0 
W i t a  u n t u k  m e l a k s a n a k a n 
salat Tahajud, kemudian di-
lanjutkan salat Subuh, salat 
Duha, hingga salat Duhur.

 P e m a n d u  w i s a t a  n a n t i 
a d a l a h  p a r a  u s t a d  s e l a m a 
mereka di pondok pesantren. 
D a l a m  k u n j u n g a n  i t u ,  p i -
h a k n y a  j u g a  m e m b e r i k a n 
d o n a s i  k e p a d a  p o n d o k 
pesantren yang menjadi tu-
j u a n  w i s a t a .  ” Ke b a n y a k a n 
turis domestik. Bahkan, ada 
yang honeymoon, tapi tetap 
minta paket menginap di pon-
dok pesantren. Kalau turis as-
ing kebanyakan lebih suka tur 
wisata sepeda,” tambahnya.

 Untuk penginapan di  ho-
tel ,  dia  telah bekerja  sama 
dengan sejumlah hotel ber-
bintang di Lombok. Dia juga 
m e m a s t i k a n  b a h w a  h o t e l -
h o t e l  t e r s e b u t  m e m e n u h i 
p e r s ya rat a n  k o n s e p  w i s at a 
halal. Misalnya, kelengkapan 
sarana dan prasarana ibadah, 
mulai  mukena,  sar ung,  sa-
jadah, arah kiblat,  Alquran, 
hingga keran untuk berwudu. 
Bahkan, beberapa hotel sudah 
m e n y e d i a k a n  mu s a l a  ya n g 
layak dan bersih. (*/c10/oki)
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Tak Bisa Ujug-Ujug Datang, Sajikan Khas Pedesaan
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taking a shower,” tulisnya.
 Tak butuh waktu lama, post-

ingan ini kemudian dibanjiri 
komentar bernada pujian dari 
netizen. Mereka menilai, jika Rey 

terlihat cantik tanpa make up. 
“Tanpa make up ttep syantik kk,” 
ucap malindahasta. “Syantikkk 
natural,” komentar vitagunaper-
tiwi. “Natural bgt ini mah,,cantik 
sekali,” kata vebrysimbolon.

Bahkan, ada yang mengaku sam-

pai tidak mengenali foto tersebut 
adalah Rey Utami.

“Beda bngiit,” ujar emiilia_ja-
meelah. “Hampir ngga ngenalin… 
Ternyata Lebih Syanttiiqq beginiii 
@reyutami,” timpal henizundusa-
malia.(zul/pojoksatu)

Tampil Polos Sehabis Mandi

Banyak e-KTP Palsu Ditemukan di RS Al-Mulk

Menduda, Bikin DK Tak Tahan

Mesir Darurat, Pelajar RI Ditangkap

Peluang Terus Ukir Kemenangan
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 Itu dilakukan demi penertiban 
keamanan di Mesir. Razia itu pun 
berimbas pada warga Indonesia 
yang berada di negeri itu. Ter-
masuk para pelajar yang sedang 
menimba ilmu di sana. Hingga 
Senin (4/12), KBRI Cairo telah 
memfasilitasi deportasi 18 pela-
jar. Saat ini, jumlah WNI di Mesir 
per Oktober 2017 ada 7.594. Dari 
jumlah tersebut separo lebih, 
yaitu 4.975 adalah mahasiswa.

 Mempertimbangkan besarnya 
jumlah mahasiswa di Mesir yang 
potensial sebagai sasaran razia 
aparat keamanan Mesir, KBRI 
Cairo telah mengkomunikasikan 
saran tindak lanjut terhadap ka-
sus ini kepada instansi terkait di 
Indonesia. Termasuk memper-
timbangkan untuk menghentikan 
pengiriman mahasiswa ke Mesir 
selama situasi dan prosedur ke-
amanan di Mesir belum kondusif.

 Namun, salah seorang sumber 
menyebut bahwa sejauh ini pihak 
polisi Mesir dianggap sedikit ber-
lebihan dalam urusan menang-
kapi warga negara asing. “Setahu 
saya, hubungan diplomasi Mesir 
dan Indonesia sudah bagus, 
atase pertahanan juga sudah 
mengayomi. Bisa jadi mungkin 

karena kurangnya koordinasi dari 
pemerintah Mesir dan polisi-poli-
si tersebut,” papar seorang pelajar 
Universitas Al Azhar, Mesir, yang 
meminta namanya dirahasikan.

 Selain itu, dalam kasus tangkap-
menangkap ini, para WNI yang 
ditangkap merasa pihak KBRI 
kurang cepat dalam melakukan 
diplomasi terhadap kasusnya. 
“Bahkan, ada broadcast yang 
menyebar bahwa salah seorang 
mahasiswa Indonesia yang 
ditangkap, Muhammad Fitrah 
Nur Akbar, sudah tidak kuat 
berada di tahanan. Dia berkali-

kali bilang mau dideportasi saja 
karena sudah tidak kuat lagi,” 
ujar sumber tersebut.

 Penangkapan dan penahanan 
para pelajar polisi Mesir dilaku-
kan mulai November. Sebagian 
besar adalah mahasiswa resmi 
yang sedang sekolah di Univer-
sitas Al- Azhar. Dengan dide-
portasi tersebut, maka mereka 
otomatis tidak bisa melanjutkan 
kuliahnya. 

“Sedih sekali memang, tolong 
doakan saja supaya kami, ribuan 
pelajar Indonesia di Mesir tetap 
aman,” ungkapnya. (*/ina/JPC)
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dapat dibaca chip-nya. Sekilas, KTP 
palsu itu tidak ada bedanya dengan 
yang asli. Namun ternyata, setelah di 
baca tak memiliki chip.

 “Petugas menemukan banyak KTP 
palsu. Mungkin pemalsu KTP ingin 
memanfaatkan pelayanan kesehat-
an gratis dari program Cetek,” aku 
Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, 
Iskandar di depan peserta rapat 
evaluasi cakupan kepemilikan akta 
kelahiran untuk warga 0-18 tahun 
bersama para ketua RW di Gedung 
Juang’45, kemarin (5/12).

 Sejauh ini, ABK baru terdapat di 
Disdukcapil dan RS Al-Mulk saja. 
Keunggulan dari alat tersebut, tidak 
melihat bentuk KTP, namun dapat 

mengetahui keasliannya dengan 
membaca chip yang ditempelkan 
pada dokumen kependudukan terse-
but. Rencananya, tahun depan Dis-
dukcapil menargetkan ABK akan di 
pasang di kantor kecamatan.

 “Pasien yang ditemukan membawa 
KTP palsu di RS Al-Mulk, diarahkan 
untuk membayar biaya pengobatan 
karena dianggap tidak memiliki KTP 
seperti dipersyaratkan oleh pihak 
rumah sakit,” jelasnya.

 Disdukcapil memberikan perha-
tian khusus pada temuan KTP palsu 
tersebut. Guna mencegah makin 
meluasnya KTP palsu, pihaknya 
akan bekerja sama dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) un-
tuk menggelar operasi Yustisi.

 Iskandar juga mengajak para ketua 

RW yang hadir pada rapat evaluasi, 
menjadi mitra Disdukcapil tersebut 
dalam menangani masalah tersebut. 
Karena menurutnya, tanpa bantuan 
dan peran serta RT dan RW, mereka 
dapat mengambil peran dengan 
membantu memaksimalkan do-
kumen. Karena jika tidak, maka 
jajarannya akan kewalahan dalam 
melayani pembuatan dokumen 
kependudukan dan catatan sipil 
warga Kota Sukabumi.

 “Saya meminta bantuan para ketua 
RW dan RT agar semua masyarakat 
punya dokumen kependudukan, jan-
gan sampai ada warga Kota Sukabumi 
tak mampu jatuh sakit, dia tidak punya 
KTP dan KK. Mau berobat ke mana. 
Nanti kamilah yang disalahkan,” tu-
tupnya. (cr11/e)
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yang sudah memiliki dua orang anak 
ini mengaku, terpaksa melakukan aksi 
cabulnya karena ia merasa malu jika 
ingin menyalurkan nafsu syahwat 
nya itu kepada istri.

 “Saya sudah pisah dengan istri 
selama dua tahun silam. Tidak 
tahu kenapa, jika melihat perem-
puan saya tidak terangsang. Untuk 
itu, saya salurkan nafsu syahwat 
kepada anak itu,” jelas DK saat di-
lakukan pemeriksaan oleh petugas 
Polsek Nyalindung.

 Ia juga mengaku telah berulang 
kali melakukan aksi cabulnya itu, 
selain di rumahnya sendiri juga 
telah di lakukan di dalam masjid. 
“Sebenarnya, dalam waktu dekat ini 
saya sudah berniat akan menikah 
kembali dengan perempuan lain. 
Tetapi, karena tersandung dengan 
kasus ini, saya pasrah saja. Jujur 
saya memang menyesal atas semua 
perbuatan yang sudah dilakukan 
kepada anak tersebut,” paparnya.  

Sementara itu, Pusat Pelayanan Ter-
padu Perlindungan Perempuan dan 
Anak (P2TP2A) Kabupaten Suka-
bumi selain akan mengawal proses 
hukum pelaku hingga finis dan 
sampai ada putusan pengadilan, 
juga akan melakukan pendamp-
ingan kepada korban. Hal tersebut, 
sengaja dilakukan sebagai salah 
satu bentuk upaya pemerintah 
supaya dapat mengembalikan 
psikologi korban. 

 “Tentunya, pendampingan ini 
kami lakukan untuk menghilan-
gkan beban traumatiknya, agar 
korban bisa kembali melakukan 
kegiatan seperti biasa untuk anak 
pada umumnya,” beber Ketua 
Harian P2TP2A Kabupaten Suka-
bumi, Elis Nurbaeti.

 Selain itu, P2TP2A berencana akan 
menurunkan tim psikolog khusus 
untuk membantu korban agar meng-
hilangkan beban traumanya, karena 
dari bebebapa hasil pemeriksaan 
sementara, korban tersebut telah 
terguncang kejiwaannya, lantaran 

sudah beberapa kali dilecehkan oleh 
tersangka.  “Kita lihat saja kedepannya, 
kira-kira metode treatment seperti apa 
yang cocok dilakukan kepada korban 
ini. Namun, yang pasti kami akan 
membina korban dan melakukan tes 
kesehatan secara berkala,” tutur.

 Tak hanya itu, pihaknya juga bakal 
melakukan pembinaan terhadap 
anak yang menjadi korban pelecehan 
seksual oleh oknum guru ngaji terse-
but. Ia juga sangat mengutuk keras 
atas tindakan keji pelecahan seksual 
yang dilakukan oleh pelaku terhadap 
anak dibawah umur tersebut.

 “Tim dari P2TP2A sudah terjun ke 
lokasi rumah korban untuk melaku-
kan investigasi. Hal ini sengaja 
kami lakukan untuk mengetahui 
tindak apa yang akan dilakukan oleh 
P2TP2A kedepan dalam melaku-
kan pendampingan terhadap ko-
rban. Hasilnya, memang kondosi 
kesehatan dan kejiwaan korban 
mengalami trauma. Seperti sering 
merasa kesakitan di bagoan lubang 
anusnya,” jelas Elis. (cr13/t)

sambungan dari Hal  1

hari WIB. Soalnya, fokus mereka 
bakal tertuju penuh pada laga Derby 
Manchester yang sudah menanti 
pada akhir pekan ini.

 David Silva salah satu pemain 
yang tak masuk skuat Th e Citizens, 
yang melalui laman resmi menye-
but sang gelandang Spanyol penen-
tu kemenangan 2-1 atas West Ham 
United di Liga Primer Inggris pekan 
lalu, sedang dalam kondisi tak fi t.

 Duo youngster, Phil Foden dan 
Brahim Diaz kemungkinan akan 
kembali tampil setelah melakukan 
debut di Liga Champions dalam 
laga sebelumnya saat City menang 
1-0 atas Feyenoord. Juga ada dua 
lulusan akademi City lainnya, bek 
muda Tosin Adarabioyo dan Daniel 
Grimshaw yang berstatus sebagai 

kiper ketiga musim ini.
 Selain David Silva, penggawa 

inti City yang juga dipastikan akan 
melewatkan laga melawan Shakhtar 
adalah Kevin De Bruyne yang ha-
rus menjalani hukuman larangan 
bertanding akibat akumulasi kartu.

 “Saya katakan kepada para pe-
main di ruang ganti bahwa jika ada 
pemain yang tak mau bermain la-
wan Shakhtar, mohon biarkan saya 
mengetahuinya,” ujar Guardiola 
selepas laga lawan West Ham, sem-
bari menegaskan tak akan meman-
dang remeh duel lawan Shakhtar.

 “Momen saat kami memasuki bus 
tim dan pesawat menuju Ukraina, 
saya akan menyiapkan tim untuk 
memenangkan pertandingan. Sama 
sekali bukan meremehkan Shakhtar, 
Napoli dan juga kompetisi ini.”

 “Ada kesempatan besar untuk 

mendapatkan koleksi 18 poin 
dari 18 kemungkinan tertinggi, 
yang akan sangat prestisius bagi 
klub. Cara terbaik untuk bersiap 
melawan United adalah bermain 
bagus lawan Shakhtar.”

 Shakhtar membuntuti posisi 
City di klasemen sementara Grup 
F dengan raihan sembilan poin, 
posisi mereka masih rawan digu-
sur oleh Napoli yang hanya berja-
rak tiga poin apabila tak mampu 
mengalahkan City.

 Walau sudah tak berpengaruh 
lagi, menurut Guardiola pertand-
ingan terakhir adalah kesempatan 
City menyapu bersih kemenangan. 
“Ini kesempatan untuk meraih 18 
poin yang merukan hal prestius buat 
klub. Selain itu, melawan Shakkhar 
sangat baik untuk persiapan menuju 
derby Manchester,” lanjutnya.(net)
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RISIKO: Sebuah ledakan terjadi di dekat perbatasan Mesir. Banyaknya serangan militan 
membuat Mesir memberlakukan keadaan darurat.
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MEMANAS: Massa dari LSM RIB saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Mereka menuntut 
agar KPK segera menangkap dan memeriksa Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

KPK Dituding Tak Serius 
Tangani Bupati Bekasi

Terkait 
Kerjasama 
Aset Milik 

Daerah
C I K A R A N G  P U S AT  – 

Lembaga Sosial Masyarakat 
(LSM) Rakyat Indonesia 
Berdaya (RIB) menuding 
kinerja Komisi Pemberantas 
Korupsi (KPK), tidak serius 
dalam menangani kasus 
dugaan korupsi yang dilaku-
kan Bupati Bekasi, Neneng 
Hasanah Yasin.

Dimana sebelumnya, KPK 
sudah meminta keterang-
an kepada para pejabat di 
lingkungan Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Bekasi 
yang turut mengesahkan 
perjanjian kerjasama aset 
milik daerah dengan PT 
Hero dan PT YCH.

”KPK kan sudah memerik-
sa dan memintai keterang-
an dari sejumlah pejabat 
yang mengetahui proses 
kerjasama sewa lahan milik 
Pemkab Bekasi seluas 16 
hektare dengan PT Hero 
dan PT YCH. Namun yang 
digunakan dalam sewa asset 
tersebut adalh Perda No 6 
Tahun 2011 tentang Retri-
busi Daerah. Sehingga hasil 
pemasukan ke Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) menjadi 
sangat kecil,” ujar Ketua 
Umum LSM RIB, Hitler Situ-
morang, baru-baru ini.

Kata dia, seharusnya da-
lam perjanjian kerjasama 
dalam sewa lahan tersebut, 

menggunakan Perda No 
10 tentang aset milik dae-
rah. Sehingga pendapat-
an dari hasil kerjasamanya 
bisa lebih besar, sebab cara 
penghitungan nilai sewanya 
dilihat dari Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP).

”Jadi menurut kami, se-
harusnya kinerja KPK bisa 
lebih cepat, karena sudah je-
las permasalahannya. Oleh 
sebab itu, kami memperta-
nyakan kenapa bagian Peng-
aduan Masyarakat (Dumas) 
KPK seakan jalan di tempat 
dalam penanganan kasus 
tersebut,” kritik Hitler.

Selain itu, pihaknya juga 
mencurigai kenerja Dumas 
KPK yang tidak serius lantar-
an kasus tersebut dilimpah-
kan kebagian pencegahan 
KPK.

”Belum lama ini kami 
mendapat surat dari KPK 
terkait pelimpahan kasus 
tersebut kebagian pence-
gahan,” sesalnya.

Adapun Sekretaris Daerah 
(Sekda) Pemkab Bekasi, 
Uju mengaku jika pihaknya 
sudah dimintai keterang-
an terkait adanya laporan 
masyarakat tentang dugaan 
penyalahgunaan kerjasama 
aset milik daerah oleh tim 
KPK beberapa waktu lalu.

Uju menjelaskan, terkait 
adanya dugaan penyalahgu-
naan wewenang itu tidak be-
nar. Sebab pihaknya sudah 
memberikan keterangan 
kepada tim KPK saat dimin-
tai keterangan.

” Tidak ada kesalahan, 
wajar saja kalau ada ma-

syarakat yang melaporkan 
hal tersebut sebagai ben-
tuk kontrol sosial,” beber 
Uju saat ditemui di kan-
tor Pemkab Bekasi, Senin 
(4/12/2017). 

Menurutnya, dalam se-
buah perjanjian kerja sama 
di daerah ada pengawasan 
dan pengendalian. Kata 
dia, selama perjanjian be-
lum berakhir,  dan apa-
bila dalam pelaksanaan 
pengendalian dan peng-
awasan tersebut belum 
sepenuhnya dijalankan, 

maka perjanjian itu dapat 
dilakukan addendum atau 
perubahan perjanjian un-
tuk melengkapi norma per-
aturan yang ada. Sehingga 
dapat merubah hak dan 
kewajiban masing-masing 
pihak dalam suatu perjan-
jian kerja sama.

”Jadi, kaitan dengan per-
janjian kerja sama aset de-
ngan PT Hero dan PT YCH 
telah disepakati dilakukan 
perubahan. Sehingga, per-
janjian tersebut telah me-
menuhi norma baru dalam 

Permendagri No 19 Tahun 
2016 tentang pedoman 
pengelolaan barang milik 
daerah,” ucapnya.

Dari kesepakatan kedua 
belah antara pemerintah 
daerah dengan pengusaha, 
tambah Uju, nilai retri-
busi menjadi lebih tinggi 
melalui tim ahli atau tim 
apresial. 

”Sebelumnya kan dasar 
kerja sama sewa saet se-
besar Rp2.500 per meter. 
Namun untuk saat perhi-
tungan dari tim ahli, pe-

merintah mendapat dari 
hasil kerjasama aset milik 
daerah dari PT Hero sebe-
sar Rp16 miliar selama lima 
tahun yang terhitung dari 
Tahun 2012-2017. 

Dan saat  ini,  perpan-
jangan kerja sama Pemkab 
Bekasi dengan PT Hero 
sedang dalam pengkajian 
kembali yang dilanjutkan 
untuk Tahun 2017-2022,” 
terangnya.

Sedangkan perjanjian 
kerja sama dengan PT YCH, 
sambung Uju, bisa menca-

pai sekitar Rp7 miliar lebih 
dengan perhitungan dari 
Tahun 2013-2018.

”Saat ini sedang dilaku-
kan perubahan perjanjian 
tersebut menjadi perjan-
jian pemanfaatan barang 
milik daerah dalam bentuk 
sewa selama lima tahun. 
Dengan nilai kontribusi ke 
Pemkab Bekasi dihitung 
oleh Kantor Jasa Penilai 
Publik (KJPP). Tujuannya 
untuk menghindari adanya 
penyalahgunaan wewe-
nang,” kilah Uju.(and)

Dipungli, Truk Tambang Nekat 
Lalui Jembatan 

BOGOR — Pungutan liar (pungli) yang dialami 
supir truk pengangkut material tambang, membuat 
mereka terpaksa melanggar aturan. Yakni nekat 
melalui Jembatan Leuwiranji yang dalam masa 
renovasi.

Padahal, Dinas PUPR Kabupaten Bogor melarang 
kendaraan roda empat dan truk melalui jembatan. 
Hanya sepeda motor saja yang tetap diperbolehkan.

Mandor Renovasi Jembatan Leuwiranji Yusuf 
mengatakan, truk tronton yang melintas lokasi 
proyek sangat berbahaya. Selain bisa terjerembab 
ke bawah, mengancam keselamatan para pekerja 
juga. “Kalau sudah begitu, pekerjaan kami jadi ter-
ganggu,” keluhnya.

Sementara Anggota Pol PP Unit Kecamatan Rum-
pin Jumido, langsung melakukan pengecekan ke 
lokasi. “Ternyata banyak truk tronton pawai mau 
melintasi Jembatan Leuwiranji,” katanya.

Ia pun meminta kesediaan para supir agar tak 
agar tak nekat melalui jembatan. “Semua pelat 
penghubung belum dipasangi baut. Dimohon atas 
kerjasamanya,” pintanya.

Sebelumnya, Kepala UPT Jalan dan Jembatan 
Wilayah Leuwiliang pada Dinas PUPR Kabupaten 
Bogor,  Asmandilah mengatakan,  truk besar dila-
rang melintas Jembatan Leuwiranji karena adanya 
renovasi total.

“Kami akan melakukan penggantian plat sam-
bung, baut dan memberikan lapisan aspal pada 
jembatan. Jadi, kendaraan roda empat atau lebih 
dilarang melintas. Kecuali sepeda motor masih 
diperbolehkan,” ujarnya.(RB/all/pojokjabar)

Ambu Beri Materi kepada 
Ratusan Guru IGTKI

PURWAKARTA – Pendidikan terhadap anak usia 
sekolah bukanlah tanggung jawab tenaga pendi-
dik seperti guru semata, namun tanggung jawab 
semua pihak yang paling utama yaitu menjadi 
tanggungjawab orang tua dirumah. Demikian hal 
Itu disampaikan Anne Ratna Mustika (Ambu), saat 
mengisi materi tentang pentingnya pendidikan 
usia dini di acara pertemuan rutin Ikatan Guru 
Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) se Kabupa-
ten Purwakarta.“Terlebih lagi dalam menerapkan 
pendidikan berkarakter seperti di Purwakarta, 
penanaman karakter anak melalui pendidikan 
anak usia dini (PAUD) haruslah didukung oleh 
orang tua dan lingkungan dirumah,” ujar Ambu, 
yang juga didulat sebagai bunda Paud Purwakarta.

Karena pendidikan tidak hanya dibebankan 
kepada guru disekolahan, melainkan pendidikan 
yang terpenting justru berada di rumah di didik 
oleh orang tuanya.

“Bila disekolah waktunya terbatas hanya bebera-
pa jam saja, tetapi intensitas waktu di rumah lebih 
panjang bersama para orang tua. Hal itu harus 
dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendi-
dik, menjadikan anak yang memiliki kepribadian 
mandiri dengan rasa kasih sayang para orang tua. 
Itualah salah satu bagian yang disebut anak yang 
memiliki karakter,” beber Ambu dengan penuh 
semangat.Seperti misalnya ketika disekolah diajar-
kan untuk tidak membuang sampah sembarangan 
namun dirumah dibiarkan membuang sampah 
dimana saja otomatis pendidikan berkarakter tidak 
bisa dijalankan.(Adw)

FT:HUMAS/AGUNG

SERIUS: Presiden Jokowi saat memimpin Ratas dengan Topik Evaluasi Pelaksanaan Program 
Rastra dan Program BPNT, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin (5/12).

Penyaluran Beras Sejahtera Jangan Telat
BOGOR - Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) menge-
mukakan, Program Beras 
Sejahtera akan mencakup 15 
juta warga penerima manfa-
at. Bila satu warga penerima 
manfaat itu empat orang, 
maka artinya beras sejahte-
ra ini akan mempengaruhi 
kesejahteraan 60 juta jiwa.

“Anggarannya pun juga 
tidak sedikit, Rp21 triliun,” 
kata Presiden Jokowi saat 
memberikan pengantar pada 
Rapat Terbatas dengan Topik 
Evaluasi Pelaksanaan Pro-
gram Beras Sejahtera (Ras-
tra) dan Program Bantuan 
Pangan Non Tunai (BPNT), 
di Istana Kepresidenan Bo-
gor, Jawa Barat, kemarin 
(5/12) pagi.

Dengan dampak dan biaya 
yang begitu besar, Kepala Ne-
gara meminta agar Program 
Beras Sejahtera ini harus 
benar-benar menjadikan ini 
prioritas. Ia menambahkan 
bahwa hal ini jangan sampai 
justru energi pemerintah 
habis karena hal-hal kecil, 

yang dampaknya juga kecil.
Kepala Negara menunjuk 

contoh, sejak 2017, Beras 
Sejahtera mulai diubah de-
ngan kartu, dan uji coba telah 
dilakukan di 44 kota, yang 
melibatkan 1,2 juta penerima 
manfaat.

“Saya minta agar ini jangan 
ditambah lagi dulu. Dicek, 
dievaluasi agar betul-betul di 
lapangan ini berjalan dengan 
baik,” pesan Presiden.

Presiden Jokowi juga meng-
ingatkan, bahwa nanti di 
bulan Maret, akan ada Suse-
nas (Survei Sosial Ekonomi 
Nasional) yang menjadi per-
hitungan angka kemiskinan. 
Badan Pusat Statistik, lanjut 
Presiden, juga akan bertanya 
apakah dalam empat bulan 
terakhir menerima Rastra.

“Oleh sebab itu, saya minta 
jangan sampai, sekali lagi, 
seperti tahun ini ada keter-
lambatan,” kata Presiden 
menekankan.

Presiden berharap, tahun 
depan betul-betul Bulog, 
Mentan, Mendag, dan Men-

teri BUMN mengikuti, serta 
tentu saja Menko PMK bisa 
mengoordinasi agar beras 
sejahtera ini betul-betul sam-
pai kepada penerima man-
faat dan tidak terlambat satu 
hari pun.

Rapat terbatas itu dihadiri 
oleh Wakil Presiden Jusuf 
Kalla, Menko Perekonomi-
an Darmin Nasution, Men-

ko PMK Puan Maharani, 
Menko Kemaritiman Luhut 
B. Pandjaitan, Mensesneg 
Pratikno, Seskab Pramono 
Anung, Kepala Staf Kep-
residenan Teten Masduki, 
Gubernur BI Agus Marto-
wardojo, Menteri Hukum 
dan HAM Yasonna H. La-
oly, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati, Men-

teri Sosial Khofifah Indar 
Pariwansa, Menteri Desa 
PDTT Eko Sandjojo, Men-
teri PPN/Kepala Bappenas 
Bambang Brodjonegoro, 
Menteri BUMN Rini Soe-
marno, Menteri Pertanian 
Amran Sulaiman, Menteri 
Perdagangan Enggartiasto 
Lukita, dan pejabat lainnya.
(sms/pojoksatu)

FT:AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

PEMBACAAN REPLIK JPU: Salman Nuryanto, terdakwa pemimpin KSP Pandawa bersama 
leadernya saat akan menjalani sidang dalam agenda replik JPU atas pledoi yang dilakukan 
terdakwa di Pengadilan Negeri Depok Kelas 1B, senin (4/12).

Jaksa ”Paku” Tuntutan Bos Pandawa
DEPOK  – Sidang kasus 

dugaan penipuan dan peng-
gelapan investasi fi ktif Pan-
dawa Group di Pengadilan 
Negeri (PN) Kelas 1B Kota 
Depok, tinggal selangkah 
lagi.

Sesuai agenda, Senin (4/12) 
di persidangan ke-24 Jak-
sa Penuntut Umum (JPU) 
membacakan replik atas 
pledoi yang dibacakan pihak 
terdakwa pada persidangan 
sebelumnya.

JPU Putri Dwi Arianti, yang 

membacakan repliknya me-
nyatakan, kalau pihaknya 
tetap pada tuntutannya yakni 
menghukum Dumeri alias 
Salman Nuryanto dengan 
hukuman 14 tahun penjara 
dan 26 terdakwa lainnya 
dengan hukuman 11 tahun 
penjara denda masing ma-
sing Rp100 Miliar subsider 6 
bulan penjara.

“Kami menolak pledoi atau 
pembelaan terdakwa dan 
tetap dengan tuntutan kami, 
seperti yang sudah kami 

bacakan dan tertera dalam 
amar tuntutan ini,” kata Putri 
yang mewakili Tim JPU, ke-
marin(5/12).

Meskipun persidangan ber-
jalan lancar dan cepat karena 
JPU hanya membacakan 
salah satu repliknya yang 
berlaku untuk semua berkas, 
sidang sempat mengalami 
molor. Sidang yang seharus-
nya diagendakan pukul 10.00 
WIB, baru dilaksanakan pada 
pukul 13.00 WIB.

Diketahui, Korps Adhiyaksa 

Depok menuntut para ter-
dakwa sesuai dengan dak-
waannya dalam pasal 46 ayat 
(1) Undang-Undang RI No 
10/1998 tentang perubahan 
UU No 7/1992 tentang per-
bankan jo pasal 69 UU RI No 
21/2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan jo pasal 55 ayat 
(1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) 
KUHP terbukti.

Dalam pledoinya, Dume-
ri alias Salman Nuryanto 
mengajukan agar dirinya dan 
para terdakwa lainnya untuk 
dibebaskan. Pasalnya, dika-
takan olehnya, ratusan ribu 
nasabahnya hanya menuntut 
pengembalian modal, se-
dangkan ia tidak bisa berbuat 
apa-apa jika dirinya berada 
dibalik jeruji besi.

“Terimakasih kepada yang 
mulia, yang terhormat jpu, 
yang mulia majelis hakim, 
yang terhormat penasehat 
hukum, dan yang saya hor-
mati semua pengunjung dari 
persidangan ini. Pada hari ini 
saya memohon bukan untuk 
membela diri saya tapi saya 
memohon kepada yang mu-
lia khususnya saya sebagai 
ketua koperasi memohon 
dengan sangat seluruh leader 
untuk dibebaskan,” kata Nur-
yanto di muka persidangan, 
Kamis (30/11) lalu.

Menurut Nuryanto, para 

leader dan dirinya tidak me-
miliki efek apa-apa, apabila 
ia dipenjara. Karena hampir 
seluruh korban yang notabe-
ne merupakan anggotanya 
hanya meminta kembali 
modal, bukan dihukum atau 
dipenjarakan. 

“Jadi saya meminta mohon 
kepada majlis hakim yang 
terhormat, ini bukan un-
tuk kepentingan saya yang 
dihukum 14 tahun, tapi ini 
demi tuntutan para nasabah 
saya dari 27 provinsi yakni 
pengembalian modal,” lan-
jutnya.

Nuryanto mengatakan, di-
rinya bahkan bisa menjamin 
apabila ia dibebaskan dari 
segala tuntutan maka selu-
ruh modal yang sudah dima-
sukkan kedalam koperasinya 
akan dikembalikan seluruh-
nya kepada nasabah. “Saya 
tidak kuasa kalau saya masih 
ada didalem,” lanjutnya.

Nuryanto memohon agar 
mengeluarkan dengan bebas 
bersyarat seluruh terdakwa 
termasuk dirinya. Dikatakan 
olehnya, seluruh anggota ko-
perasi dari total 569 ribu jiwa 
yang menderita mulai dari 
instansi polisi, angkatan laut, 
angkatan darat, dan basarnas 
semua menderita dan hanya 
meminta kembali modal.
(RD/ade/pojokjabar)
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Gomez Bermasalah
MARIO Gomez dikabar-

kan segera tiba di Bandung 
dan memulai kiprahnya 
bersama Persib Bandung. 
Namun terrnyata, ia masih 

menyisakan persoalan 
besar dengan bekas klub 

yang melambungkan 
namanya, Johor Darul 
Ta'zim (JDT).

 S e p e r t i  d i l a n s i r 
dari Malaymail On-
line, Selasa (5/12), 
Gomez siap ber-
t a r u n g  d e n g a n 
JDT terkait kasus 
gaji yang belum 
dibayar. "Kami 
segera bertemu 
lagi di penga-
dilan. Mereka 
tak mau mem-
bayar sisa gaji 
s aya.  Pe n ga -
cara saya dan 
s a y a  s e d a n g 
mengerjakan 
kasus ini  ke 
FIFA ,"  kata 
G o m e z , 
y a n g  s a a t 
dihubungi 
media ber-

s a n g k u t a n 
masih berada 

d i Buenos Ar ies. 
"Saya a k a n  m e m b e r i 
mereka (FIFA) informasi 
yang sangat sensitif," lan-

jut pelatih 60 tahun itu.
 Pada 27 Agustus 2017, 

dalam laporan yang di-
unggah Mailsport, Gomes 
sudah mendesak JDT un-
tuk mencari solusi tercepat 
terbaik untuk menyelesai-
kan kasus gaji yang belum 
dibayar atau ia terpaksa 
melakukan langkah hu-
kum terhadap pihak-pihak 
yang terlibat.

 G o m e z  m e n g u n g k a p 
sejak JDT membuatnya 
menganggur mulai Januari 
2017, menurut kesepakat-
an, ia tetap harus dibayar. 
"Ya, TMJ (Tunku Ismail 
Sultan Ibrahim, pemilik 
JDT) mengirim pengacara-
nya untuk melakukan dis-
kusi tapi saya tidak setuju 
dengan keputusannya," 
ucapnya.

 Mario Gomez dikenal 
sebagai satu di antara pe-
latih asing sukses di Liga 
Malaysia berkat prestasi 
yang ditorehkannya ketika 
jadi pelatih kepala JDT. Ia 
membawa JDT jadi jua-
ra Piala AFC 2015, juara 
Liga Super Malaysia mu-
sim 2015 dan 2016. Atas 
prestasi itu, Mario Gomez 
mendapat penghargaan 
sebagai Pelatih Terbaik di 
Malaysia pada 2015.

 Pada Maret 2017, dia 

awalnya ditunjuk sebagai 
pelatih Timnas Malaysia 
oleh TMJ yang baru men-
duduki jabatan Presiden 
Asosiasi Sepak Bola Ma-
laysia (FAM), tetapi saat 
Gomez menginginkan gaji 
yang lebih tinggi, ia dising-
kirkan. Sebagai gantinya, 
FAM lantas menunjuk pe-
latih asal Portugal, Nelo 
Vingada, sebagai pelatih 
Harimau Malaya.

 Hingga akhirnya Persib 
memilihnya jadi pelatih 
untuk kompetisi musim 
2018. "Saya bangga bisa 
melatih Persib dan saya 
tak sabar menanti hing-
ga pekan depan. Tak ada 
masalah buat saya untuk 
melatih klub asal Indone-
sia karena saya juga punya 
asisten yang bisa berba-
hasa Indonesia," ujarnya. 
"Jadi, kami bisa berlatih 
keras namun cerdas untuk 
memenangi Liga Indone-
sia musim depan," kata 
Mario Gomez.

S e m e nt a ra  i t u ,  P i ha k 
JDT sendiri dengan cepat 
merespon pemberitaan 
mengenai niat Gomez un-
tuk membawa kasus ini 
ke pengadilan di media 
sosial. Lewat akun Twitter 
resmi JDT, @OfficialJo-
hor, Putra Mahkota Johor 

m e n g u n g ga h  d u a  t w e -
et soal hal tersebut. “Te-
ruslah berusaha, Mario… 
$$$ silakan bawa saya ke 
pengadilan karena saya 
belum pernah ke sana dan 
saya ingin mendapatkan 
pengalaman itu.” cuitnya. 
“Saya adalah Putra Mah-
kota Johor. Saya tidak perlu 
mengatakan seberapa ber-
nilainya diri saya. Apakah 
masuk akal saya tidak bisa 
membayar (gaji) hanya 60 
ribu dollar?” tambah putra 
mahkota.

 Tak berhenti sampai di 
situ, lewat halaman Johor 
Southern Tigers, Alistair 
Edwards, direktur teknis 
JDT, juga menulis sebuah 
unggahan panjang menge-
nai hal ini. 

“Kami tidak ingin mem-
bicarkan isu ini  secara 
publik, tetapi karena Mario 
Gomez memutuskan un-
tuk melakukannya, kami 
tidak punya pilihan ke-
cuali melakukan hal yang 
sama,” tulisnya. Menurut 
Edwards, permasalahan 
ini bermula dari ketentuan 
dalam kontrak Gomez de-
ngan JDT, yang menyebut-
kan bahwa Gomez harus 
membayar gaji asistennya, 
Raul Longhi, dari gajinya 
sendiri.

 Tetapi kemudian Gomez 
meminta pihak klub untuk 
membayarkan langsung 
gaji Longhi dengan memo-
tong gajinya, agar ia tidak 
perlu melakukannya sen-
diri setiap bulan. Menu-
rut Edwards, Gomez me-
nuliskan permintaan ini 
secara spesifik, termasuk 
bagian bahwa meski pihak 
JDT mengirim langsung 
gaji Longhi, tetapi mereka 
menggunakan sebagian 
dari gaji Gomez, bukan-
nya menambah beban kas 
klub. “Jangan mencoba 
untuk curang karena hal 
ini akan merusak karier 
Anda di Indonesia. Saya 
menyarankan dia (Gomez) 
untuk mendapatkan na-
sihat hukum yang benar 
sebelum mengatakan ke-
bohongan ke media,” tulis 
Edwards. 

“ Tim pengacara kami 
sudah siap dengan semua 
fakta karena kami percaya 
bahwa semua yang kami 
lakukan sesuai  dengan 
aturan hukum,” tegasnya. 
Bersama tulisan itu, Ed-
wards juga mengunggah 
beberapa gambar, terma-
suk surat mereka untuk 
Gomez dalam bahasa Spa-
nyol dan bukti  kiriman 
uang gaji Gomez. (net)

 IST

KECEWA: Mario 
Gomez saat 
melampiaskan 
kekecewaanya.

Kaki Lionel Messi Hancur
BUENOS AIRES - Patung Lionel Messi yang 

ada di Paseo de la Gloria, Buenos Aires Argentina 
dirusak oleh seseorang tak dikenal. Ini adalah 
perusakan kedua patung striker 30 tahun itu 
di lokasi yang sama. Sebelumnya, aksi serupa 
terjadi di bulan Januari.

 Bukan hanya lokasi yang sama. Melainkan 
cara patung tersebut hancur juga hampir mirip. 
Bila di Januari tubuh Messi dihancurkan mulai 
perut ke atas. Nah, kemarin dihancurkan dari 
engkel kakinya.

 Patung tersebut adalah bentuk penghormatan 
wali kota Horacio Rodriguez kepada Messi pasca 
pensiun setelah Argentina kalah di fi nal Copa 
America 2016. Lucunya, di samping patung 
Messi ada bintang tenis Gabriela Sabatini dan 
Guillermo Vilas juga bintang NBA Manu Ginobili 
serta pembalap F1 Juan Manuel Fangio yang ma-
sih mulus tanpa kerusakan. ''Kami akan segera 
mengusut siapa yang harus bertanggung jawab 
atas tindakan itu,'' ucap kepolisian setempat 
seperti dilansir Mirror. (io)

Takan Kecewakan 
Peserta Asian Games
PARA peserta Asian Games 2018 yang ber-

tanding di Palembang, Sumatera Selatan, 
digaransi tak akan kecewa. Sebab, sarana dan 
prasarana di Palembang sudah layak untuk 
memanjakan para peserta.

 Salah satunya adalah rumah sakit untuk 
atlet maupun ofisial yang memerlukan pera-
watan medis. “Sarana dan prasarana untuk 
Asian Games sudah banyak. Misalnya, rumah 
sakit. Di Palembang ada rumah sakit umum 
yang stratanya cukup tinggi. Ada juga rumah 
sakit lain seperti Siloam,” kata Wakil Ketua 
Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Muddai 
Madang beberapa waktu lalu.

 Dia menambahkan, sarana pendukung lain 
seperti tempat hiburan juga sangat memadai. 
Muddai mengakui, para atlet yang berlaga di 
Asian Games mayoritas merupakan generasi 
muda. Karena itu, mereka membutuhkan 
hiburan untuk melepas penat di sela-sela 
Asian Games. 

“Tempat hiburan cukup memadai. Ada Trans 
Studio dan Palembang Icon. Hotel berbintang 
empat dan lima juga banyak,” tambah Muddai. 
(jos/jpnn)

Supardi Nasir

Jadi Pelatih Tak Mudah
SUPARDI Nasir Bujang menilai 

profesi pelatih di sebuah klub se-
pakbola bukan pekerjaan mudah. 
Untuk itu, full back Persib ini sangat 
menghormati tanggung jawab seo-
rang pelatih.

 Menurutnya, seorang pelatih 
dituntut menguasai teknik dan ma-
najemen para pemainnya di atas 
lapangan. Dikatakannya, tugas pela-
tih adalah mendapatkan hasil mak-
simal dalam sebuah pertandingan. 
"Enggak gampang jadi pelatih. Jadi, 
jangan pernah menghujat pelatih. 
Aku juga sadar dan baru tahu seka-
rang. Dulu mikirnya jadi pelatih itu 
gampang," ujar Supardi. "Pelatih itu 
pasti orang pintar karena dia harus 

berpikir sepersekian detik tentang 
apa yang harus dibuat untuk tim. 
Sementara kita hanya 90 menit fo-
kus di lapangan," sambung pemain 
berusia 34 tahun ini.

 Pemahaman itu didapatkan Su-
pardi setelah menuntaskan kursus 
kepelatihan lisensi C AFC, 18 hingga 
30 November lalu. Ia mengaku men-
dapat pengalaman dan ilmu yang sa-
ngat penting. "Sangat berkesan. Aku 
menyarankan buat teman-teman 
untuk ikut. Bukan karena kita sudah 
senior atau mau pensiun. Aku belum 
mau pensiun. Tapi, ini untuk kita 
pribadi sehingga tahu apa yang ha-
rus dilakukan setelah jadi pemain," 
tutupnya. (net)

IST

TES EVENT: 
Hari pertama 
pelaksanaan 
Tes Event Asian 
Games 2018 
cabor akuatik, 
di Gelora Bung 
Karno Aquatic 
Stadium, Selasa 
(5/12).

Baru Satu Perak
JAKARTA-- Indonesia baru 

meraih satu medali perak 
pada hari pertama Test Event 
Asian Games 2018 bertajuk 
CIMB Niaga Indonesia Open 
Aquatics Championship 2017 
di Gelora Bung Karno, Selasa 
(5/12). Dua medali emas 
pada hari pertama dari ca-
bang loncat indah dimenangi 
atlet Malaysia. Pada hari per-
tama ini dipertandingkan 
nomor papan 1 meter putra 
dan papan 3 meter sinkro-
nisasi putri.  Medali emas 
pada nomor papan 3 meter 
sinkronisasi, atlet Indonesia 
menjadi runner up, melalui 
duet Maria Natalie Dinda 

dan Linadini Yasmin. Mereka 
mengumpulkan 217,92 poin. 

 Perolehan poin mereka 
kalah dari wakil Malaysia, 
Jasmine Lai Pui Yee dan Kim-
berly Bong, yang meraup 
245,46 poin. Medali perung-
gu menjadi milik atlet Viet-
nam, Nguyen Vu Quynh dan 
Nguyen Vu Quyen. 

 Di nomor papan 1 me-
ter putra, Indonesia hanya 
menempati posisi kelima, 
melalui Aldiansyah Putra 
Rafi. Atlet asal Jawa Timur 
itu menorehkan total poin 
265,96. Perlombaan nomor 
tersebut dimenangi wakil 
Malaysia, Muhammad Syafi q 

Puteh. Syafi q mengumpulkan 
total poin 343,75. Peringkat 
kedua menjadi milik Raman-
da Sharma asal India (282,70 
poin), peringkat ketiga Mu-
hammad Syahmi asal Malay-
sia (282,65 poin), dan London 
Singh asal India menempati 
posisi keempat dengan per-
olehan 281,95 poin.

 Indonesia masih memiliki 
peluang menebus hasil ne-
gatif tersebut pada hari kedua 
Test Event Asian Games 2018, 
Rabu (6/12). Pada hari kedua, 
nomor yang akan dipertan-
dingkan adalah papan 10 me-
ter sinkoronisasi putra dan 
papan 1 meter putri. (net)

Mongolia Sindir Lapangan Becek
TIMNAS Indonesia menga-

lahkan Mongolia dengan skor 
3-2 pada laga kedua Aceh 
World Solidarity Tsunami Cup 
2017 yang digelar di Stadion 
Harapan Bangsa, Banda Aceh, 
Senin (4/12) malam.  Pelatih 
Mongolia, Michael Weiss, 
mengeluhkan kondisi lapang-
an yang rusak parah karena 
hujan. Gol-gol kemenangan 
Timnas Indonesia dicetak oleh 
Gavin Kwan Adsit (7’), Osvaldo 
Haay (25’), Ilija Spasojevic 
(45’),  Sementara gol Mongo-
lia diborong Munkh Erdene 
lewat tendangan penalti pada 
menit 38 dan 57.Michael We-
iss menyebut anak-asuhnya 
tidak bisa mengembangkan 
permainan terbaik karena 
permukaan lapangan becek. 
"Saya pikir pemain dan semua 
tahu benar kalau lapangan 
yang becek berbahaya, bebe-
rapa dari pemain kami cedera, 
dan satu dari Indonesia juga 
bernasib sama."

 Di sisi lain, arsitek asal Jer-
man itu memuji permainan 
Tim Merah-Putih, yang bisa 
keluar dari situasi sulit dengan 
mencetak tiga gol. "Saya akui 
indonesia bermain lebih baik, 
tapi ini pertandingan di luar 
kenormalan, apapun bisa 
terjadi. Harusnya turnamen 

digelar di luar musim hujan, 
agar pertandingan bisa ber-
jalan menarik," kata Michael 
Weiss. "Timnas Indonesia pu-
nya banyak winger berteknik 
tinggi, Evan Dimas gelandang 
pengatur serangan yang juga 
berteknik tinggi, dan striker 
yang sangat kuat. Saya yakin 
Indonesia dalam rentang 2-3 
tahun lagi akan jadi yg terbaik 
di kawasan Asia," tambahnya.

 Mantan pelatih Timnas Fi-
lipina mengakui tak mem-
persiapkan anak-asuhnya 
menghadapi situasi sulit se-
perti lapangan becek dan 
berlumpur gara-gara guyuran 
hujan. "Sebelumnya kami di 
Mongolia hanya bermain di 
lapangan sintetis, dan kami 
tidak mengira akan sesulit ini 
bermain di cuaca hujan," kata 
Michael Weiss.Sama seperti 
Luis Milla, Michael Weiss juga 
tengah mempersiapkan Tim-
nas Mongolia buat keperluan 
Asian Games 2018. "Ini adalah 
tim yang saya siapkan untuk 
Asian Games, tampil di turna-
men ini adalah pengalaman 
yang fantastis bagi kami. Tak 
hanya buat Asian Games tapi 
juga masa depan. Di turna-
men ini semua pemain dapat 
pembelajaran yang sangat 
berharga," katanya. (net)
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SIAPA sih yang nggak tertarik 
jadi artis K-pop dan digilai jutaan 
fans di dunia? Ternyata ada loh 
artis papan atas yang nekat 
ninggalin grupnya demi nyobain 
peruntungan baru sebagai aktor/
aktris. Siapa aja ya? 

ORANG bilang single sama 
jomblo itu beda. Jomblo lebih 
identik sama ngenes. Padahal, 
status jomblo juga bisa lebih 
menyenangkan daripada pacaran. 
Nggak percaya? Ini buktinya.

”Beauty is pain.”
KALIMAT itu sering kita dengar. Iya, katanya kalau 

pengin cantik harus rela ”sakit”. Mulai bangun lebih pagi 
buat apply make-up, mandi lebih lama buat scrubbing, 
sampai nggak langsung tidur buat skin care routine. 
Setuju nggak dengan anggapan tersebut? Atau, kamu 
punya pandangan lain? Yuk, share dan dapatkan 
produk lucu dari @elonaworld!

JUMLAH RESPONDEN 1.282 ORANG. POLLING DILAKUKAN DI 34 PROVINSI, 
MULAI ACEH HINGGA JAYAPURA. SAMPLING ERROR 4,5 PERSEN.13%SMP 75%SMA 12%KULIAH 

77%
23% 30%

Jenis 
kelamin

Usia
61%16–18 tahun12–15 tahun 9%19–20 tahun

Pendidikan Cewek
Cowok 

PROFIL 
RESPONDEN

Kalau ngomongin idol actor paling 
bersinar, nama Do Kyung-soo jelas nggak 
boleh ketinggalan. Sebanyak 35 persen 
Zetizen bahkan menganggap D.O. adalah 
sosok yang paling talented, baik itu sebagai 
aktor maupun idol. Di EXO, D.O. dikenal 
punya suara emas yang menjadikannya 
sebagai main vocal. Prestasinya di bidang 
akting juga nggak kalah memukau. 
Sampai saat ini, D.O. udah sukses 
membintangi enam film dan lima drama. 
Termasuk film berjudul Room Number 7 
yang baru dirilis pada 15 November 
lalu dan film Along with the Gods yang 
akan tayang pada 20 Desember.

D.O. memulai debut akting pada 2012 
dengan menjadi cameo di drama To the 

Beautiful You. Nggak butuh waktu lama, 
D.O dapat banyak tawaran lain. 
Misalnya, jadi pemeran pendukung di 
film Cart (2014) sampai ambil bagian 
sebagai pemain pendukung utama di 
drama hit It’s Okay, That’s Love yang 
menyandingkannya dengan aktor-
aktor kenamaan seperti Jo In-sung 
dan Gong Hyo-jin.

D.O. berhasil memenangkan 8 di 
antara 15 nominasi di ajang 
penghargaan perfilman Korea. 
Termasuk meraih penghargaan Most 
Popular Actor selama dua tahun 
berturut-turut lewat filmnya, Pure Love 
(2016) dan My Annoying Brother (2016). 
Superwow!

Cewek cantik kelahiran 1994 ini 
memulai debut sebagai aktris pada 
2011 melalui serial drama Dream 
High. And guess what, nggak 
kayak idol lain yang memulai 
karir akting sebagai pemain 

pendukung, Bae Suzy 
langsung melakoni 
debut akting sebagai 
pemeran utama loh! 
Sampai sekarang, 
artis besutan JYP 
Entertainment itu 
sukses 
membintangi 

dua film dan lima drama. Mulai Dream 
High, Gu Family Book, Uncontrollably 
Fond, sampai While You Were Sleeping 
yang episode terakhirnya mengudara 
pada 16 November lalu dengan 
peringkat rating yang tinggi.

Walau sempat dinyinyiri dan dibilang 
punya bakat akting yang jelek, Suzy 

berhasil 

menghapuskan semua tanggapan 
miring tersebut dengan berbagai 
penghargaan yang diraih. Nggak 
tanggung-tanggung, dia berhasil 
menyabet dua penghargaan sekaligus 
pada 2011 sebagai Hot New Star di Mnet 
20’s Choice Awards dan Best 
Rookie Actress di KBS Drama 
Awards. Tahun lalu Suzy berhasil 
memenangkan Best Star Awards 
di 1st Asia Artist Awards dan 
Most Popular Actress di 52nd 
Baeksang Arts Awards. What a 
talent!

KALIAN yang suka K-pop pasti setuju 
dong bahwa zaman sekarang K-pop idol 

nggak cuma bisa nyanyi sama nge-dance? 
Yap, makin ke sini makin banyak K-pop idol 

yang juga menunjukkan kemampuan di 
bidang akting. Nggak sekadar aji mumpung, 

banyaknya penghargaan bergengsi yang 
diraih di bidang akting membuktikan bahwa 

para idol itu juga super berbakat dan bisa 
survive sebagai aktor. Ini nih beberapa di 

antaranya! (irm/c14/nrm)

KAMU 
HARUS 
TAHU!

KALAU kamu sekadar tahu film dan drama 
para idol actor, itu udah biasa banget. Yup! 
Ternyata banyak cerita seru di balik perjuangan 
mereka loh. Biar kamu makin kenal, yuk simak 
trivia seputar para idol actor! (far/c14/nrm)

MENANG BANYAK PIALA AKTOR
Do Kyung-soo EXO emang baru memulai 

karir aktingnya pada 2012 sebagai cameo. 
Tapi, hingga 2017, dia udah berhasil menyabet 
delapan piala aktor dan sukses jadi salah 
seorang idol actor dengan penghargaan 
terbanyak. Terakhir, D.O. baru memenangkan 
Popularity Award for Actor di Asia Artist 
Awards 2017. Kyung-soo dinilai sebagai idol 
actor yang paling berhasil dan menuai banyak 
pujian dari pengamat film.

SANG ROBOT ACTOR
Salah seorang idol yang dinilai kurang 

berhasil berkarir sebagai aktor adalah Jang 
Su-won dari boy group Sechs Kies. Bahkan, 
dia sampai dijuluki sebagai robot actor loh 
lantaran aktingnya dianggap kaku. Jang 
Su-won juga banyak dikritik pengamat film 
Korea karena kurangnya improvisasi dalam 
aktingnya. Kamu bisa menilai akting Jang 
Su-won dalam drama Love and War 2 bersama 
Yura Girl’s Day.

KELUAR GRUP DEMI AKTING
Hal yang paling menyedihkan adalah 

bias-mu keluar dari idol group. Yup, itulah 
yang dialami SONE dan ELF. Mantan personel 

Girls’ Generation Seo Joo-hyun, serta eks 
Super Junior Kim Ki-bum dan Hangeng 
memilih untuk keluar dari grupnya demi 
mengejar dunia akting. Sayangnya, kesuksesan 
mereka dalam berakting nggak sebagus 
ketika jadi idol. Untungnya, para fans tetap 
mendukung karir mereka apa pun yang 
terjadi. We hope them the best career!

My Annoying Brother ’’Hyung’’ (2016) – Do Kyung-soo EXO
While You Were Sleeping (2017) – Bae Suzy Miss A
Misaeng (2014) – Im Si-wan ZE:A
Strong Woman Do Bong-soon (2017) – Park Hyung-sik ZE:A
Goblin (2016) – Yook Sung-jae BtoB
To the Beautiful You (2012) – Choi Min-ho Shinee
The K2 (2016) – Im Yoon-ah Girls’ Generation
Commitment (2013) – Choi Seung-hyun Big Bang
Glory Day (2016) – Kim Jun-myeon EXO
Reply 1988 (2015) – Lee Hye-ri Girl’s Day

5 di antara 10 Zetizen menganggap para 
idol actor superkeren dan multitalented.

Our Recommendation

TRUST us, para idol yang terjun di bidang 
akting nggak sekadar aji mumpung kok, guys. 
Buktinya, banyak di antara mereka yang sukses 
membintangi drama-drama berkualitas. Biar 
kamu makin kepincut, yuk deh tontonin aksi 
akting para idol actor di drama dan film rekomendasi 
Zetizen berikut ini! (far/c14/nrm)

IDOL YANG 
PALING BERHASIL DAN 
BERTALENTA DI BIDANG AKTING 
MENURUT ZETIZEN
(3 tertinggi):

D.O. EXO 35%
Suzy Miss A 15%
Siwon Super Junior 14%

72 PERSEN Zetizen
mendukung idol yang mengembangkan 
karir ke bidang akting.

72 PERS

Suzy Miss A

D.O. EXO

Kali pertama muncul dalam drama hit 
Moon Embracing the Sun pada 2012, 
kemampuan akting Siwan langsung 
diakui masyarakat. Walau bukan dari 
kantor agensi besar, Siwan tetap 
optimistis menjalani karir aktingnya. 
Buktinya, dia udah membintangi enam 
film dan sembilan judul drama dengan 
sukses. Drama paling sukses yang 
pernah dibintangi Siwan adalah Misaeng 
(2014) yang membuatnya berhasil 
mendapat sembilan penghargaan 
sekaligus.

Karena kemampuan aktingnya yang 
nggak kalah dari real actor, Siwan 
berhasil memenangkan 17 di antara 31 
nominasi penghargaan yang 
pernah diberikan kepadanya. 
Terbaru, dia juga meraih 
penghargaan Popularity 
Awards di 1st The Seoul 
Awards 2017.

Karena lebih sering 
muncul di serial drama 
daripada acara musik, 
nggak heran kalau 
Siwan lebih 
dikenal 
sebagai aktor 
daripada 
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kemampuan akting Siwan udah sekelas 
aktor beneran!
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but dengan berbagai
n yang diraih. Nggak
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ebagai Hot New Star di Mnet 
Awards dan Best 
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rts Awards. What a 
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WHILE YOU WERE SLEEPING
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PROMO 
AKHIR 
TAHUN

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383
Fasilitas : 
Kamar . Restaurant 
& Caringin Lounge .Waterbom. 
Taman Rekreasi . Outbound . Pernikahan

ALAALAMATMATM :: JLJL SESES LABLABBINTINTTANAANAANA KMKM 77 SUKSUKKAABUUMM

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

aaaaaajjujuujjuujjjujujjujj liliiiililill aaananananannnnaanna aaaaaaaaa

DDDDDDDDDDDDDDDDD

Brio 
Dp 14 Jtan

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

ALAMAT :
 Jl. Jendral Sudirman No. 64

UMRAH
Plus

TURKI 
12 HARI

Tlp :      ( 0266 ) 213300
Hp :       085647500568 
               085797496691

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

HP/Whatsapp : 0858 7236 8179

ssgcorner.sukabumi@gmail.com

ssgcornersukabumi @ssgcornersukabumi

*  Yaris DP 16 Jt

*  Avanza DP 18 Jt

* Sienta DP 18 Jt

* Agya DP 20 Jt

*  Calya DP 20 Jt

*  Rush DP 23 Jt

* Innova DP 37 Jt

* Fortuner 70 Jt

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

NGGNNN ARARARIUIUIUNG BBARENG AUAUAU OTO 20000NGARIUNG BARENG AUTO 2000

PROMO TOYOTA AKHIR 
Contact Person:

BANGKIT 0858 7855 5412

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

*

*

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

0 0

PPPASSAS SASS ANGANGANGANGINNNN * 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 :

Telkom Sukabumi Bekali UKM 
Modal Usaha Rp2,9 M

SUKABUMI - PT Teleko-
munikasi Indonesia Tbk 
(Telkom) Witel Sukabumi 
tak main-main memaju-
kan dunia Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) di tiga 
wilayah kerjanya, yakni Kota 
dan Kabupaten Sukabumi 
serta Cianjur.

Setelah dua hari berturut-
turut (28-29/11), Telkom 
mewujudkan mimpi Presiden 
Joko Widodo yang beram-
bisi menjadikan Indonesia 
sebagai salah satu kekuatan e-
commerce melalui Pelatihan 
Manajemen Keuangan dan 
E-Commerce bagi 32 mitra 
binaannya di Hotel Spark 
Odeon Jalan Pejagalan, Kota 
Sukabumi.

Kemarin (5/12), operator 
plat merah Wilayah Telkom 
Sukabumi di bawah komando 
Tedi Rukmantara itu kem-
bali merealisasikan program 
Community Development 
Center (CDC) bidang kemi-
traan dan bina lingkungan 
(PKBL), dengan menyalur-
kan pinjaman modal usaha 
triwulan IV/2017 senilai total 
Rp2,9 miliar yang diperun-
tukkan bagi 110 pelaku UKM 
yang tersebar di Kota dan 
Kabupaten Sukabumi serta 
Cianjur.

Penyerahan pinjaman lu-
nak dengan bunga hampir 
mendekati nol persen tersebut, 
secara simbolis diserahkan 
General Manager (GM) PT 
Telkom Tbk Witel Sukabumi, 
Tedi Rukmantara kepada mitra 
binaan didampingi Manager  
Community Development 
Center (CDC) Regional 3 Jawa 
Barat (Jabar)Ganda Kusumah. 
R dan Pengelola CDC Tel-
kom Sukabumi Asep Solihin 
di RM.De Kebondjati, Kota 
Sukabumi.

“Sebagai lembaga plat merah, 
Telkom memiliki komitmen 
untuk menjalankan Good 
Coorporate Citizenship me-
lalui penyelenggaraan Program 
Kemitraan dengan UKM,”tutur 
General Manager (GM) PT 
Telkom Tbk Witel Sukabumi, 
Tedi Rukmantara yang ditemui 
Radar Sukabumi disela-sela 
acara penyaluran pinjaman 
modal usaha triwulan IV/2017.

Berdasarkan data yang di-
himpun. Selama tahun 2017, 
total mitra binaan yang 
mendapat bantuan modal 
dari program PKBL Telkom 
Witel Sukabumi mencapai 
Rp8.545.000.000, dengan jum-
lah UKM sebanyak 328 orang.

Pria bersuara merdu tersebut 
berharap, Program Kemitraan 
Telkom tersebut dapat me-
ningkatkan perekonomian 
bangsa Indonesia. Untuk itu ke 
depan, pihaknya akan mendo-
rong para pelaku UKM  untuk 
goes to digital.

“Hal ini kami lakukan bukan 
bisnis semata, karena sebena-
rnya bisnis Telkom itu di teleko-
munikasi beserta aplikasinya. 
Namun lebih dari itu, melalui 
bantuan lunak ini semoga 
para UKM bisa meningkatkan 
kemampuan mereka, agar 
menjadi tangguh dan mandiri, 
tentunya melalui pemanfaatan 
dana dari bagian dari laba 
perusahaan,”tegasnya.

Meski baru empat bulan 

bertugas di Sukabumi, Tedi 
ternyata punya gagasan ce-
merlang sekaligus grand design 
menjadikan wilayah kerjanya 
itu menjadi Riil Smart City.

“Sebetulnya ada empat poin 
penting yang menjadi cita-cita 
saya kedepan,”ulasnya.

Pertama, dibawah kendalinya 
Telkom Witel Sukabumi akan 
dijadikan Sukabumi Riil Smart 
City. Telkom siap menjadikan 
wilayah ini memiliki koneksi 
terintegrasi dalam berbagai 
bidang. Mulai dari pendidikan, 
transportasi, pelayanan publik, 
pariwisata dan lainnya. 

Selanjutnya, mendigitalkan 
masyarakat, meningkatkan 
penetrasi broadband serta 
yang tak kalah pentingnya 
adalah perluasan infrastruktur 
fi ber di semua area kerja Witel 
Sukabumi.

“Telkom siap mendukung 
pembangunan Kota dan Kabu-
paten Sukabumi serta Cianjur, 
dalam mendukung peningkat-
kan kesejahteraan masyarakat 
ke depannya,”ungkapnya.

Pengelola CDC Telkom Suka-
bumi Asep Solihin menam-
bahkan, program kemitraan 
Telkom selain memberikan 
modal usaha dengan bunga 
lunak, juga memfasilitasi ke-
giatan pendukung lainnya. 
Sedangkan lamanya kerjasama 
kemitraan, maksimal 2 tahun 
dan bisa ditinjau kembali.

“Total bantuan modal usaha 
untuk Triwulan IV/2017 Tel-
kom Witel Sukabumi sebe-
sar Rp2,9 miliar untuk 110 
UKM,”terangnya.

Asep yang juga penggila gow-
es itu merinci, jumlah tersebut 
terdiri dari 53 UKM dianta-
ranya berasal dari Kota dan 
Kabupaten Sukabumi dengan 

bantuan modal usaha senilai 
Rp1,3 miliar. Sedangkan sisan-
ya Rp1,6 miliar diperuntukkan 
bagi 57 UKM dari Cianjur.

“Setiap mitra, pinjaman-
nya antara Rp10 juta hing-
ga Rp 50 juta, tanpa biaya 
administrasi,”imbuhnya.

Bantuan tersebut bisa un-
tuk semua jenis usaha yang 
produktif, mulai dari indus-
tri, perdagangan, pertanian, 

kerajinan, perkebunan dan 
sebagainya.

“Selain bantuan modal, mitra 
binaan juga akan diberi pendi-
dikan/pelatihan, pendampin-
gan, bantuan promosi hingga 
dikutkan pameran,”bebernya.

Manager CDC Regional 
3 Jawa Barat (Jabar)Ganda 
Kusumah. R mengatakan, ada 
tiga persoalan yang muncul 
bagi pemain UKM yang dike-

nal dengan istilah 3C.
Pertama, akses Capital. Ha-

rus diakui bahwa banyak 
pemain UKM yang kesulitan 
mengembangkan bisnisnya, 
karena terhalang oleh keter-
batasan dan sulitnya mencari 
modal.

“Telkom sendiri telah ber-
gabung dalam program dana 
bergulir, untuk membantu 
meningkatkan kemampuan 

usaha 

mereka,”ujarnya.
Kedua, akses Commerce. 

Tak jarang, pelaku UKM di 
Indonesia masih berpikir 
secara tradisional dan of-
fl ine. Sehingga, bisnis mereka 
hanya berkembang berdasar-
kan domisili. Padahal di era 
kemajuan teknologi, pemain 
UKM bisa menggunakan plat-
form bisnis yang disediakan 
Telkom. “Tujuannya apa? 

Agar bisa jangkauan bisnis 
mereka semakin luas. Apa-
lagi teknologi saat ini semakin 
murah dan mudah. Makanya 
pemain UKM harus masuk ke 
dunia online,” kata Ganda.

Ketiga, akses Competence. 
Maklum, saat ini banyak 
pelaku UKM yang memiliki 
produk yang baik, namun 
tidak bisa mengembangkan 
ke tahap yang lebih tinggi. 
Di sini, Telkom mencarikan 
solusinya melalui pelatihan 
hingga pemasaran lewat pa-
meran.

“Dengan segala upaya itu, 
Telkom pun berharap jum-
lah UKM yang sukses dan 
mampu memasarkan di 
ranah digital terus mening-
kat setiap tahunnya,”papar 
Ganda.

Sementara itu, salah satu 
UKM yang menerima ban-
tuan dana bergulir Telkom 
Triwulan IV/2017, Uus men-
gaku senang bisa mengakses 
bantuan kemitraan dari Tel-
kom Witel Sukabumi.

“Kami sangat bersyukur, 
Telkom memberi keper-
cayaan khususnya kepada 
saya umumnya kepada 
para mitra binaan yang lain 
dalam pemberian modal 
usaha ini, Alhamdulillah 
usaha saya jualan hasil per-
tanian menjadi lancar dan 
berkembang,”katanya.

Uus mengaku, sudah ked-
ua kalinya ia diberikan pin-
jaman modal. “Pokoknya 
bedalah jika kita pinjam ke 
bank selain bunganya besar 
prosesnya juga tidak mu-
dah. Kalau Telkom, bung-
anya sangat-sangat kecil dan 
cepat, tidak memberatkan 
kami,”ucapnya. (sri)

FT: TELKOM WITEL SUKABUMI

JADIKAN UKM TANGGUH: Manager CDC Regional 3 Jabar, Ganda Kusumah. R (kanan) bersama GM PT Telkom Tbk Witel Sukabumi, Tedi Rukmantara 
(paling kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan pinjaman modal usaha triwulan IV/2017 kepada salah satu mitra binaannya di RM.De Kebondjati, 
Kota Sukabumi, kemarin (5/12). 
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PAD Bernilai Ratusan Juta Tercecer

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (raperda) menara 
telekomunikasi Rojab Asyari, saat ditemui dikantornya, 
kemarin (5/11)

CIKOLE - Kalangan anggota DPRD Kota Suka-
bumi menyayangkan atas lambannya pemerin-
tah daerah setempat dalam menjadikan tower 
telekomunikasi sebagai pundi bagi pendapatan 
asli daerah (PAD). Akibat hal tersebut, potensi 
pendapatan daerah bernilai ratusan juta setiap 
tahunnya tercecer.

 “Sudah sekitar delapan tahun tower-tower tele-
komunikasi bermunculan di sejumlah wilayah, 
tapi sayangnya baru kali ini pemda akan menja-
dikan inrastruktur komunikasi nirkable tersebut 
sebagai obyek PAD,” jelas Ketua Pansus DPRD 
Kota Sukabumi yang menangani Raperda  Menara 
Telekomunikasi, Rojab Asyari.

Menelisik Tugas Plt Sekda

Ketika Dijadikan Figur Utama di Lingkungan Pemda

  LAGILAGI....Baca Hal 10Baca Hal 10

Lagi, Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan
CIKOLE - Pemda Kota Suka-

bumi kembali meraih penghar-
gaan dari pemerintah pusat. 

Kali ini predikat yang diperoleh 
dalam hal kepatuhan tinggi 
di bidang pelayanan publik 

tingkat Nasional dari Ombuds-
man Republik Indonesia. 

 Penganugerahan tersebut 
diterima langsung oleh Wakil 
Walikota Sukabumi Achmad 

Fahmi di Jakarta, Selasa (5/12). 
Berdasarkan hasil penilaian, 

Pemda Kota Sukabumi diang-
gap memiliki kepatuhan ke-

pada kementerian dan lembaga 
pemerintah lainnya.

 “Penghargaan kepatuhan 
tinggi merupakan bentuk 

apresiasi kepada Pemda Kota 
Sukabumi atas capaian kinerja. 
Khususnya dalam pemenuhan 
komponen standar pelayanan 

publik sesuai Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik,” ungkap 
Wakil Walikota Sukabumi Ach-

mad Fahmi. FOTO:IST

Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi saat menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia di Balai Kartini Jakarta Selatan, kemarin (5/11).

Terhitung mulai 1 Desember 2017 silam, Hanafi e Zain menanggalkan jabatan-
nya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi karena memasuki masa 

pensiun. Sejak saat itulah, kursi pada jenjang jabatan tertinggi PNS di lingkungan 
Pemda Kota Sukabumi tersebut harus mengalami kekosongan hingga kini. 

Laporan TONY KAMAJAYA, SUKABUMI

BUKAN permasalahan yang mudah bagi 
Walikota Sukabumi Mohamad Muraz dalam 
menentukan sosok PNS untuk ditempatkan 
pada jabatan sekda. Terlebih lagi saat ini 
terdapat larangan kepala daerah melakukan 
penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum 
tanggal penetapan pasangan calon sampai 

Walikota 
Sukabumi 

M Muraz 
didampingi 

Hanafie 
Zain saat 

masih 
menjabat 

sebagai 
Sekretaris 

Daerah, 
belum 

lama ini

DOK/RADARSUKABUMI
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Pihak Ombusdman telah 
melaksanakan survei kepatu-
han pada beberapa bulan 
silam dengan melibatkan 
tenaga pengumpul data/enu-
merator Ombusdman Repub-
lik Indonesia. Dari hasil survei 
tersebut selanjutnya diolah 
untuk dijadikan landasan 
penilaian.  Menurut Achmad 
Fahmi prestasi ini merupakan 

wujud kerja seluruh jajaran 
pemerintah daerah, terma-
suk juga elemen masyarakat. 
Dalam ajang penganugera-
han tersebut, Kota Sukabumi 
masuk ke dalam kategori 
kepatuhan tinggi (zona hijau).

 “Penghargaan yang diteri-
ma ini merupakan hasil 
kerja nyata dari seluruh el-
emen, baik instansi yang 
ada di Kota Sukabumi dan 
element masyarakat. Oleh 

karena itu penghargaan ini 
kami persembahkan bagi se-
luruh instansi dan masyara-
kat Kota Sukabumi yang 
telah bekerja sama sehingga 
pemda mampu kembali 
berprestasi dan mendapat 
penghargaan yang bergengsi 
dan membanggakan di bi-
dang pelayanan,” bebernya.

 Predikat kepatuhan tinggi 
diterima 11 kementerian, 10 
lembaga negara, 13 pemer-

intah propinsi, 15 pemerintah 
kabupaten dan 16 pemerin-
tah kota.

 Sedangkan penerima nilai 
tertinggi yakni Kementerian 
Kesehatan RI untuk kategori 
kementerian Badan Pusat 
Statistik untuk kategori lem-
baga negara serta Propinsi 
Jawa Timur, Kabupaten Ba-
dung dan Kota Pontianak 
untuk kategori pemerintah 
daerah.(cr11/d)

 Politisi PDI Perjuangan itu 
juga mengkritisi beberapa 
bahan acuan tentang jumlah 
restribusi yang akan diber-
lakukan bagi pihak 

pengelola ataupun pe-
rushahaan pemilik tower. 
Pasalnya, besaran restribusi 
yang dikenakan itu terlalu 
kecil dan 

rinciannya tidak jelas.
 Dalam raperda yang saat ini 

masih dalam proses pemba-
hasan tersebut, menunjukan 
besaran retribusi untuk tower 
atau menara telekomuni-
kasi sekitar Rp1,5 juta setiap 
tahunnya. Besaran retribusi 
ini, kata Rojab, terbilang san-
gat kecil jika dibandingkan 
dengan ketentuan retribusi 
yang diberlakukan daerah 
lain yang pada umumnya 
mencapai Rp2,4 Juta.

Oleh karena itulah, dalam 
pembahasan raperda ini 
tim pansus lebih menu=itik 

beratkan pembahasan dan 
kajian dalam hal rincian 
jumlah retribusi. “Kami ma-
sih mempertimbangkan 
alasan pemda dalam hal 
jumlah retibrusi yang akan 
diberlakukan tersebut,” tan-
das Rojab.

Berdasarkan data yang 
dihimpun tim pansus, saat 
ini terdapat sekitar 150 tower 
telekomunikasi berdiri di 
sejumlah wilayah Kota Suka-
bumi. Dengan jumlah tower 
yang ada, dikalikan dengan 
besaran retribusi yang akan 
dikenakan yakni sekitar 
Rp1,5 Juta, maka jumlah 
pendapatan daerah yang 
akan diraih hanya sebesar 
Rp225 Juta per tahun.

“Jadi sekitar 8 tahun restri-
busi tower itu tidak dipun-
gut. Jadi wajar jika saya bi-
lang pembahasan ini sangat 
terlambat,” sesalnya.

Pembahasan retribusi 
menurut Rojab adalah hal 
yang mudah, namun yang 

perlu menjadi perhatian 
adalah siapa yang akan ber-
tanggungjawab jika terjadi 
kecelakaan, akibat  tower 
tersebut. 

Semisal tower roboh dan 
menimpa warga atau bangu-
nan yang ada disekitar tower 
tersebut. Siapa   yang akan 
bertanggungjawab dalam 
hal itu. Atas pertimnban-
gan tersebut, dalam waktu 
dekat ini tim pansus akan 
memanggil para pengelola 
tower untuk mengkonfi rma-
si masalah restribusi yang 
diusulkan tersebut. 

Ketua Jaringan Masyarakat 
Bersatu (Jambe) Sukabumi 
Bambang R mengatakan 
tim pansus harus lebih jeli 
dalam mengkaji dan mem-
bahas raperda. 

“Pansus harus melakukan 
investigasi apakah selama ini 
ada pungutan atau tidak ter-
hadap tower-tower tersebut. 
Sebab raperdanya baru diba-
has,” tegas Bambang. (cr11/t)

sambungan dari Hal 9

Lagi, Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan

PAD Bernilai Ratusan Juta Tercecer

Pria Tionghoa 
Ditemukan 
Membusuk 

CIKOLE - Setelah tidak 
terlihat selama satu pekan 
lamanya, tiba-tiba saja pria 
tionghoa yang diketahui ber-
nama Tan Ting Hwee atau 
Wiwih (44) ditemukan warga 
terkapar dalam kondisi tidak 
bernyawa di dalam rumahn-
ya yang berlokasi di Jalan 
Ahmad Yani, Pintuhek Kota 
Sukabumi, kemarin (5/12).

 Belum diketahui pasti pe-
nyebab meninggalnya pria 
yang diketahui masih lajang 
ini, namun dari kondisi jasad 
korban yang mengeluarkan 
bau tidak sedap itu diduga 
korban tewas sejak lama.

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, pertama 
kali bau menyengat dari 
rumah korban diketahui 
sekitar pukul 10.00 WIB oleh 
salah seorang tukang becak 
dan warga yang berada di 
depan rumah korban. Se-
lama ini warga sekitar sudah 
jarang melihat korban keluar 
dari rumahnya.

 Karena curiga, warga lang-
sung melaporkannya ke 
petugas kepolisian. Petugas 
yang berusaha masuk ke 
dalam rumah korban sem-
pat kesulitan karena pintu 
masuk rumah terhalang 
palang besi. Namun setelah 
dibuka secara paksa, petu-
gas akhirnya berhasil masuk 
dan mendapati jasad korban 

tegeletak dalam posisi men-
elungkup tepat dibawah 
meja makan.

 Yayat (68) salah seorang 
saksi mata mengaku sejak 
beberapa hari terakhir ini ia 
sudah mulai curiga lantaran 
korban tidak kunjung ke-
luar rumah. “Ko Wiwih kalau 
pagi biasanya keluar untuk 
ngopi atau beli makanan, 
namun sudah ada sekitar 
delapan harian, hingga tera-
khir sekitar pukul 10.00 WIB, 
tercium bau bangkai,” pa-
parnya kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (5/12).

 Sementara itu Kapolsek 
Cikole Kompol Hariyanto 
membenarkan bahwa kor-

ban sudah meninggal saat 
ditemukan warga. Sejauh 
ini belum diketahui pasti 
penyebab kematian korban, 
namun kemungkinan dari 
bau jasad korban mening-
galnya sudah berlangsung 
lama. 

 “Kita sudah proses iden-
tifi kasi dan langsung meng-
hubungi pihak RSUD R Sy-
amsudin SH untuk evakuasi,” 
terangnya. Hasilnya, diduga 
kematian korban akibat sakit. 
Tapi untuk lebih jelasnya pi-
hak rumah sakit akan melaku-
kan pemeriksaan terhadap 
korban. “Dugaan sementara 
korban ini mengalami sakit,” 
singkatnya. (sbh/t)

FOTO:SUBHAN/RADARSUKABUMI

JASAD: Seorang warga tengah melihat ke dalam rumah yang menjadi lokasi 
ditemukannya jasad Tan Ting Hwee atau Wiwih. 

BPBD Bentuk Tim TRC-PB
CIKOLE — Badan Pen-

anggulangan Bencana Dae-
rah (BPBD) Kota Sukabumi 
membentuk Tim Reaksi 
Cepat Penanggulangan Ben-
cana (TRC-PB). Langkah 
tersebut ditujukan guna 
mempercepat penanganan 
bencana yang terjadi di la-
pangan dengan melibatkan 
sejumlah lembaga terkait 
lainnya. 

 Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Suka-
bumi, Asep Suhendrawan 
menyebutkan pembentu-
kan TRC-PB ini merupakan 
implementasi dari Perda 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Penanggu-
langan Bencana yang belum 
lama ini baru disahkan.

 “Tim reaksi cepat ini meli-
batkan sejumlah dinas atau 

lembaga teknis terkait sep-
erti Dinas Perhubungan, 
Dinas Kesehatan, Satpol PP, 
dan lain sebagainya,” aku-
nya kepada Radar Sukabumi 
saat ditemui disela-sela keg-
iatan diseminasi penguatan 
kesiapsiagaan daerah rawan 
bencana bagi calon TRC-PB 
di Grand Yustik Sukabumi, 
Kemarin (5/11) 

Keberadaan tim tersebut, 
makata Asep, sangat pent-
ing karena Kota Sukabumi 
masuk dalam kawasan rawan 
bencana di Jawa Barat. Menu-
rutnya Indeks rawan bencana 
(IRB) Provinsi Jawa Barat 
2011 menempatkan Kota 
Sukabumi di kelas rawan 
bencana tinggi dengan skor 
60 dengan urutan ke-19 dari 
27 kabupaten/kota di Jabar.

Sementara itu berdasarkan 
hasil indeks resiko bencana 

Indonesia pada 2013 yang 
dikeluarkan Badan Nasi-
onal Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) menempatkan 
Sukabumi pada kelas resiko 
sedang dengan skor 114. Se-
jauh ini Sukabumi memiliki 
resiko tinggi untuk acaman 
gempa bumi, longsor dan 
kekeringan serta kebakaran 
permukiman.

 “Kebijakan tersebut seja-
lan dengan Undang-Undang 
Nomor Tahun 20007 tentang 
Penanggulangan Bencana. 
Dimana upaya penanggu-
langan bencana menjadi 
tanggungjawab semua pi-
hak. Oleh karenanya logo 
penanggulangan bencana 
disimbolkan dengan segi-
tiga biru yang berarti unsur 
pemerintah, masyarakat dan 
swasta,” jelasnya.

 Kepala Seksi Kedaruratan 

BPBD Provinsi Jawa Barat 
Budiman meyebut bahwa 
penanggungalan bencana 
bukan hanya menjadi tang-
gungjawab BPBD. ‘Melain-
kan semua pihak termasuk 
Dinas Kesehatan, Dinas Per-
hubungan, Dinas Peruma-
han dan Permukiman, Satpol 
PP sehingga unsur tersebut 
dikaitkan dan dimasukkan 
ke dlaam pembetuntukan 
TRC-PB.

 “Gubernur Jabar telah 
menetapkan siaga darurat 
bencana banjir dan tanah 
longsor mulai 1 Nopember 
2017 hingga 31 Mei 2018. 
Penetapan ini mengandung 
pengertian bahwa semua 
organisasi perangkat daerah 
(OPD) pemerintah, ma-
syarakat dan dunia usaha 
siap siaga menghadapi ben-
cana,” paparnya. (cr11/t)

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Foto bersama usai kegiatan diseminasi penguatan kesiapsiagaan daerah rawan bencana bagi calon TRC-PB di Grand Yustik Sukabumi, Kemarin (5/11)

Ketika Dijadikan Figur Utama 
di Lingkungan Pemda

dengan akhir masa jabatan 
kecuali mendapat persetu-
juan tertulis, sesuai Peraturan 
Mendagri (Permendagri) 
Nomor 73 Tahun 2016 tentang 
Pendelegasian Wewenang.

 Payung hukum tersebut 
tentu saja mutlak harus di-
taati, mengingat Kota Suka-
bumi tengah bersiap-siap 
menghadapi Pemilihan Ke-
pala Daerah (Pilkada) pada 
Juli 2018. Atas pertimban-
gan tersebut, maka pilihan 
mudah yang bisa ditempuh 
oleh Walikota Muraz tak lain 
adalah hanya melakukan 
pengangkatan Pelaksana 
Tugas (Plt) sekda.

 “ U n t u k  m e n g a n g k a t 
sekda difinitif, diserahkan 
sepenuhnya kepada kepala 
daerah baru hasil pilkada 
nanti. Namun agar jabatan 

sekda itu tidak mengalami 
kekosongan, dimungkinkan 
saya akan menunjuk atau 
mengangkat seorang Plt,” 
ujar Walikota Muraz kepada 
Radar Sukabumi, belum 
lama ini. Se3jauh ini Pem-
da Kota Sukabumi masih 
melakukan kajian terhadap 
sejumlah nama pejabat es-
elon II yang dianggap pantas 
mengisi jabatan Plt Sekda.

 Menurut Muraz, menjelang 
momentum Pilkada seren-
tak 2018 mendatang diper-
lukan sosok sentral sekelas 
Sekda yang akan menga-
wal Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dalam menyalurkan 
hak politik serta menjaga 
netralitas. Terpenting dari 
itu Plt juga mempunyai ke-
mampuan komunikasi serta 
bisa  diterima oleh semua 
teman-teman sesama ASN.

 Pengamat kebijakan publik 

yang juga Ketua STIE PGRI 
Sukabumi Asep Deni  men-
gutarakan hendaknya kepala 
daerah tidak terlampau lama 
membiarkan jabatan sekda 
mengalami kekosongan. Pas-
alnya, tugas dan tanggung-
jawab sekda sangat strategis 
karena sebagai motor peng-
gerak roda pemerintahan 
daerah.

 Disebutkan Asep meski 
hanya bertstatus sebagai Plt, 
namun pejabat yang akan 
menduduki jabatan semen-
tara tersebut tetap dituntut 
harus memiliki kemampuan 
dan keterampilan dalam 
mengelola administrasi 
pemerintahan, pembangu-
nan, dan pelayanan 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. 

 Sementara itu Sekretaris 
Sukabumi Civil Society Fo-
rum, S Alamsyah menu-
turkan pada masa pilkada 
ini, seorang Plt sekda akan 
memiliki tugas dan beban 
tanggungjawab yang cukup 
berat karena akan menjadi 
fi gur sentral. Bukan hanya 
semata-mata pengganti 
figur sekda sebelumnya, 
tetapi berperan penting keti-
ka Wakil Walikota Sukabumi 
Achmad Fahmi harus mun-
dur dari jabatannya karena 
menjadi calon incumbent 
pada pilkada nanti. (*)

Balon Ketua KNPI Bermunculan
CIKOLE - Memasuki hari 

terakhir pengambilan for-
mulir pendaftaran calon 
Ketua KNPI Kota Sukabumi, 
sejumlah bakal calon atau 
Balon ketua mulai bermun-
culan. Mereka akan berlaga 
pada Musyawarah Daerah 
(Musda) KNPI ke 14 yang 
akan digelar 11 Desember 
2017 mendatang.

 Berdasarkan keterangan 
dihimpun, pada tahapan 
pengambilan formulir ba-
lon ketua yang diagenda-
kan selama dua hari tera-
khir hingga Selasa (5/12) 
pukul 16/15 WIB,  sudah 
terdapat enam nama balon. 
Jumlah tersebut diprediksi 
akan semakin bertambah, 
sebab waktu yang disepak-

ati panitia berlangsung 
hinggal pukul 22.00 WIB.

 Ketua Panitia Musda KNPI 
Kota Sukabumi Wingwing 
Suhendar menjelaskan 
kendati waktu pendaftaran 
tergolong mepet, namun 
perhelatan musda dipre-
diksi bakal diikuti banyak 
kader terbaik sebagai balon 
ketua dari yang berasal dari 
berbagai latar belakang or-
ganisasi kepemudaan yang 
berada di bawah naungan 
KNPI.

 “Saya kira banyaknya 
balon yang mendaftarkan 
diri, ini cukup bagus untuk 
KNPI kedepannya. Tinggal 
bagaimana nanti para calon 
pemimpin ini bisa mem-
berikan gagasan terbaiknya 

untuk keberlangsungan 
Pemuda Kota Sukabumi 
yang lebih baik dari sebel-
umnya,” paparnya kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(5/12).

 Menurut Wingwing, taha-
pan pengambilan formu-
lir bakal calon Musda kali 
ini merupakan tahapan 
awal untuk menentukan 
pemimpin periode selan-
jutnya. Tahapan tersebut, 
nantinya disusul dengan 
pengembalian berkas for-
mulir yang sudah diisi ses-
uai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

 “Setelah mengisi formulir 
yang diambil, nanti bakal 
c a l o n  h a r u s  m e n g e m -
balikan dengan mengisi 

berkas berkas yang sudah 
ditetapkan,” terangnya. 
Diharapkan, dengan waktu 
yang sangat singkat ini, 
para bakal calon mampu 
memenuhi prasyarat yang 
sudah ditetapkan sebel-
umnya. 

 Dengan begitu, keterli-
batannya di musda nantinya 
akan memberikan warna 
positif  untuk kemajuan 
pemuda Kota Sukabumi 
yang lebih baik. “Harapan 
kita, banyaknya calon yang 
mendaftar akan memberi-
kan dinamika positif untuk 
kemajuan KNPI kedepan, 
sehingga peran pemuda 
bisa dirasakan untuk para 
pemuda itu sendiri,” pung-
kasnya. (Sbh/d)

Assyifa Emas Jadi Jargon Perayaan ke-50 
SUKABUMI- Rumah Sakit 

Islam (RSI) Assyifa Kota Suka-
bumi merayakan hari jadinya 
yang ke 50 atau Assifa Emas. 
Berbagai rangkaian acara telah 
dilaksanakan dalam rangka 

menyambut Assyifa Emas 
tersebut. Mulai dari menga-
dakan seminar pendidikan 
tentang kesehatan, gelar op-
erasi mata katarak, operasi 
Pretygium dan operasi Hernia 

gratis juga donor darah. Tak 
hanya itu, fun bike Assyifa pun 
dilakukan hingga rely wisata 
dengan diisi bakti sosial (bak-
sos) pengobatan dan khitanan 
gratis di wilayah pedalaman 

Kota dan Kabupaten Suka-
bumi hingga Cianjur telah 
dilaksanakan. 

 Disamping itu juga terdapat 
berbagai perlombaan yang 
diikuti oleh karyawan Assyifa.

“Diusia yang ke 50 ini hara-
pan kita tetap konsen pada 
misi kita   yang utama den-
gan menjadikan RSI   Assyifa 
tetap unggul, profesional  dan 
terpercaya dan ditargetan 
di tahun 2018 mendatang. 
Mudah-mudahan Assyifa bisa 
menjadi RSI rujukan dalam 
pendidikan,” ungkap Direktur 
Utama RSI Assyifa Hery Heri-
anto kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (5/11). 

Bersyukur dengan capa-
ian yang telah diraih oleh 
RSI Assyifa dari tahun ke ta-
hun kepercayaan masyarakat 
terus meningkat, sehingga 
fasilitas dan bangunan pun 

terus berkembang.  Mulai dari 
alat-alat medis dan juga bad 
untuk pasien. Oleh karenanya 
karyawan pun kini bertambah 
hingga 403 jika dibandungkan 
dengan tahun sebelumnya 
yaitu 390. “Sebagai RSI rujukan 
swasta pertama bahkan hanya 
satu-satunya RSI di Sukabumi 
dan Cianjur bisa terus menin-
gkatkan pelayanan kepada 
Masyarakat” jelasnya.

 Sementara itu Humas RSI 
Assyifa Mutiara Fariza ber-
syukur di usia Assyifa yang 
ke-50 ini pihak terus berupaya 
meningkatkan pelayanan dan 
kelengkapan fasilitas untuk 
masyarakat. Terutama dari 

fasilitas pengobatan kesehatan 
mata, bahkan kini ada pro-
gram Go-Khitan. Sehingga 
siapapun yang ingin menyu-
nat anaknya RSI Assyifa mem-
fasilitasinya bahkan tim medis 
pun bisa diundang ke rumah.

“Yang pasti dari segi pelay-
anan jumlah tempat tidur 
bertambah, jumlah pelayanan 
untuk BPJS pun bertambah 
bahkan kami pun mendapat-
kan penghargaan,” ucapnya. 

Mutia juga berharap sesuai 
dengan miisi RSI Assyifa 
tahun depan bisa menjadi 
Rumah Sakit Pendidikan dan 
mempunyai Sertifikasi RSI 
Syari’ah. (cr11/d)



S U K A B U M I  - -  Po n d o k 
Pesantren (Ponpes)  Nu-
rul Huda, Kampung Pon-
dokleungsir RT24/7 Desa Pasir 
Baru Kecamatan Cicantayan 
Kabupaten Sukabumi, terus 
melalukan berbagai uapaya 
dalam membentuk generasi 
bangsa yang bertalenta me-
lalui pendidikan pesantren. 
Salah satunya, dengan cara 
menyelenggarakan berbagai 
perlombaan bernuansa ke-
agamaan seperti, lomba da-
kwah, Master of Ceremony 
(MC), qori, shalawat, drama, 
musikal, nadzom dan lainnya. 

 Ketua panitia kegiatan, 
Agung Ramadhan Hidayat 
mengatakan, acara yang berte-
patan dengan peringatan 
Maulid Nabi Muhammad SAW 
kali ini, para santri diarahkan 
untuk mengikuti semua per-
lombaan yang diselenggara-
kan. “Hal ini, salah satunya un-

tuk membangkitkan kembali 
semangat mengaji serta untuk 
meningkatkan kualitas para 
santri,” kata Agung kepada Ra-
dar Sukabumi, kemarin (5/12).

 Lebih lanjut dirinya men-
erangkan, meningkatkan skil 
para santri untuk tetap ber-
kreasi dan aktif dalam semua 
bidang dinilai sangat penting. 
Sebab hal itu akan menjadi 
bekal dalam kehidupan ber-
masyarakat ke depan. “Sebab, 
manfaat dari perlombaan ini 
selain dapat mengasah skil 
para santri juga menyalurkan 
minat dan bakan hingga ber-
prestasi,” tuturnya.

 Ia berharap dengan terse-
lenggaranya kegiatan ini, para 
santri dapat memiliki karakter 
Islami dengan dasar akidah 
yang baik, berakhlak mu-
lia, beribadah dengan benar, 
bermu’amalah dengan baik 
serta berwawasan luas, se-

hingga siap menjadi garda 
terdepan membangun per-
adaban bangsa.  “Kami harap, 

dengan uapaya yang terus 
digencarkan para santri dapat 
memiliki mental yang kredi-

bel untuk diterapkan dalam 
lehidupan bermasyarakat,” 
pungkasnya. (cr16/t)
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SYAF Sosialisasikan 
Tertib Lalulintas
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MENARIK: Sejumlah pelajar SDN Kibitay saat mengikuti perkenalan rambu-rambu lalulintas dengan mengikuti permainan ular tangga raksasa.

SUKABUMI -- Para pelajar 
SMA/SMK sederajat yang ter-
gabung dalam Safety Action 
Youth Forum (SAYF), men-
gadakan kegiatan Sosialisasi 
keselamatan berlalulintas di 
SDN Kibitay Kelurahan Situ-
mekar Kecamatan Lembursitu 
Kota Sukabumi, belum lama 
ini. Kegiatan yang menjadi 
agenda rutin ini, diseleng-
garakan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang kes-
elamatan lalulintas sesuai 
dengan Undang-Undang (UU) 
nomor 22 tahun 2009 tentang 
lalulintas dan angkutan jalan. 

 Dewan Pembimbing SAYF, 
Muhamad Rusdi mengatakan, 
dalam kegiatan kali ini, SAYF 
lebih mengarah tentang pen-
genalan rambu-rambu lalu-
lintas sesuai dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan nomor 
13 tahun 2014 tentang jenis 
rambu-rambu lalulintas. “Mis-
alnya saja, mempraktekan 
keselamatan menyeberang ja-
lan dengan semboyan tunggu 
sejenak, tengok kanan, tengok 
kiri, tengok kanan lagi (4T),” 
kata Rusdi kepada Radar Suka-

bumi, kemarin (5/12).
  Rusdi menambahkan, pen-

genalan rambu-rambu lalulin-
tas ini dilakukan dengan men-
gajak pelajar bermain dengan 
ular tangga raksasa dan dadu 
besar. jika biasanya permainan 
ular tangga menggunakan 
bidak atau pion, disini para 
pelajar menjadi pemain serta 
menjadi bidaknya. Ular tangga 
ini, berisi tentang himbauan 
kepada pengguna jalan dan 
aturan yang harus dijalankan. 
“Dengan seperti ini diharap-
kan para pelajar bisa cepat 
memahami rambu-rambu dan 
peraturan yang ada dijalan 
raya dengan cara yang asyik 
dan menarik,” tambahnya.

 Diakuinya, diajak belajar 
sambil bermain, para pelajar 
sangat antusias. Tak hanya 
itu, pihaknya juga memberi-
kan tanya jawab seputar arti 
rambu yang tertera dalam 
gambar ular tangga. “Saya 
optimis dengan terseleng-
garanya kegiatan ini dapat 
menambah wawasan para 
pelajar sehingga mereka dapat 
memahami aturan berlalulin-
tas,” paparnya.

 Sementara itu, Kepala seko-
lah SD Negeri Kibitay, Jaji 
Suhendar mengapresiasi ke-
giatan yang diselenggarakan 
SAYF dengan memberikan 
penyuluhan mengenai ram-
bu-rambu lalulintas kepada 

peserta didiknya. “Kegiatan ini 
yang dikemas dengan menarik 
animo pelajar ini sangat luar 
biasa, dimana peserta didik 
bisa belajar sambil bermain,” 
ujarnya.

 Ia meminta, kegiatan yang 
di gelar SYAF tersebut tidak 
hanya dilakukan satu kali. 
Sebab, peraturan lalulintas 
harus ditanamkan kepada pe-
lajar dari sejak dini. Sehingga 
dengan sendirinya hal itu akan 
dapat meminimalisir ada nya 
pelanggaran berlalulintas. 
“Mudah-mudahan dengan 
diberikannya pengetahuan 
tentang rambu-rambu ber-
lalulintas bisa menambah wa-
wasan,” pungkasnya. (cr16/t)

Ajak Sejumlah 
Pelajar Bermain 
Ular Tangga 
Raksasa

Ponpes Nurul Huda Bentuk Santri Bertalenta

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

KOMPAK: Sejumlah santri foto bersama pengurus Ponpes Nurul Huda.

Kelompok Seni Pelajar  Juara Internasional

IST 

ATRAKTIF: Kelompok pelajar saat menampilkan seni tarian 
asal Indonesia. 

LKP Al-Alawi Gelar 
Penutupan Hafl ah ke-2

SUKABUMI--  L embaga Kursus dan 
Pelatihan (LKP) Quran Al-Alawi  Keca-
matan Cibadak Kabupaten Sukabumi 
menggelar Peringatan Hari Besar Islam 
(PHBI) Maulid Nabi Muhammad SAW, 
ya n g  s e k a l i g u s  p e nu t u p a n  k e g i at a n 
Haflah santri satu bulan angkatan ke-2, 
belum lama ini. Sejumlah peserta yang 
sudah menyelesaikan program haflahnya 
tersebut mendapatkan penghargaan dari 
pengurus LKP Quran Al-Alawi. 

Direktur LKP Al-Alawi, Ustadz Habi As-
syaque program Haflah ini merupakan 
izin dari pimpinan LTQ Al-Alawi, Ustadz 
Jefry Umbara. Dimana pada tahun ini, 
pemberian penghargaan diberikan ber-
barengan dengan kegiatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW. 

“Alhamdulillah ada sejumlah peserta 
yang diberi penghargaan diantaranya, 
Usmiyati dari Cicurug,  Wirda Aini dari 
Aceh Barat Daya dan Suci Fadhilah dari 
Aceh Selatan. Kegiatan itu pun dihadiri 
pula oleh  Imam muda Masjid Al Huda 
Jakarta Timur, Ustadz Zaid Munabari Al-
hafizh,” kata Habi melalui rilisnya kepada 
Radar Sukabumi. 

 Sementara itu ditempat yang sama, 
pimpinan LTQ Al-Alawi, Ustadz Jefry 
Umbara menambahkan pemberian peng-
hargaan ini merupakan rangkaian acara 
dari wisuda akbar yang rencananya di 
gelar bulan Mei 2018 mendatang. Adapun 
dalam waktu dekat ini, pihaknya akan 
mengadakan program karantina nasional 
target kuota 50 peserta. 

“Rencanannya di  minggu awal  De-
sember 2017 ini akan diadakan karan-
tina nasional. Untuk itu, kami mengajak 
untuk sama-sama kita menyelami in-
dahnya samudra Al-Qur’an dan inl be-
rawal untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 
berikutnya,”tambahnya.

 Adapun metode dalam kegiatan karan-
tina nasional itu, menggunakan metode 
pembelajaran Tahsin, Tahfidz, dan Ter-
jemahan Al-Qur’an (3T). “Artinya, para 
peserta akan diberikan pemahaman per-
naikan bacaan, menghafal serta men-
terjemahkan isi Alquran,”pungkasnya. 
(*/why)

IST 

PENGHARGAAN: Sejumlah peserta saat menerima 
penghargaan dari pengurus LKP Quram Al-Alawi.

LIMA kelompok seni pelajar 
Indonesia berhasil menyabet 
berbagai penghargaan di festival 
seni internasional yang diseleng-
garakan pada tahun 2017. Lima 
kelompok seni tersebut adalah 78 
Youth Choir, paduan suara SMAN 
78 Jakarta, Grazia Vocalista, paduan 
suara SMAN 34 Jakarta, SMP Labc-
shool Kebayoran, The Rezonanz 
Children’s Choir  dan Gema Citra 
Nusantara.

 Kelompok paduan suara 78 
Youth Choir berhasil menyabet 
juara untuk lima kategori dalam 
“31st Praga Cantat 2017” di Praha, 
Republik Ceko. Ke-5 kategori terse-
but adalah Gold Diploma Mixed 
Youth Choir, Gold Diploma Folk-
lore, Winner Category of Mixed 
Youth Choir, Best Choreography, 

dan Special Award for Competi-
tion Programme: Best Program 
Selection.

 Tim paduan suara Grazia Vo-
calista berhasil meraih dua medali 
di ajang “10th Orientale Concen-
tus” di Singapura. Kedua med-
ali tersebut yakni Medali Emas 
Tingkat III Kategori Mixed Voices 
Senior Youth dan Medali Perak 
Tingkat II Kategori Folksong.

 Di jenjang pendidikan dasar ada 
SMP Labschool Kebayoran Ja-
karta yang menyabet Juara Umum 
dalam “International Folk Dance 
and Music Festival Pieria Fest” 
di Yunani. Pada ajang internasi-
onal tersebut, Tim Budaya SMP 
Labschool Kebayoran menampil-
kan dua tarian, yaitu Saman dan 
Zapin. Kedua tarian tersebut dipilih 

karena menggunakan instrumen 
live music dengan koreografi yang 
menarik dan dapat ditarikan dalam 
durasi 10 menit sesuai dengan 
kriteria folk dance.

 Kemudian ada The Rezonanz 
Children’s Choir yang meraih 
empat juara pada dua forum in-
ternasional, yakni “49th Tolosa 
Choral Contest” di Spanyol, dan 
“8th Musica Eterna Roma” di Italia. 
Pada ajang “49th Tolosa Choral 
Contest” di Spanyol, tim paduan 
suara anak-anak ini menjadi juara 
untuk Children’s Category dan 
Public Audience Award. Lalu di 
ajang “8th Musica Eterna Roma” di 
Italia, mereka menjadi juara untuk 
Children’s Category dan Gospel 
and Spiritual Category.

 Untuk sanggar seni, ada sanggar 

Gema Citra Nusantara yang juga 
mencatat prestasi internasional. 
Gema Citra Nusantara meraih 
Gold Prize di Andong Mask Festi-
val di Korea Selatan. Keberadaan 
sanggar ini sudah terdaftar di Dinas 
Kebudayaan dan Permuseuman 
Provinsi DKI Jakarta, dan bertu-
juan untuk mengembangkan seni 
tradisi Indonesia.

 Atas prestasi internasional 
kelima kelompok seni tersebut, 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) 
memberikan apresiasi dengan 
menggelar Malam Apresiasi bagi 
Siswa Berprestasi Seni di Forum 
Internasional 2017. Malam Apr-
esiasi tersebut berlangsung di 
Gedung Kesenian Jakarta pada 
Senin (4/12). Ke-5 kelompok seni 

itu pun menampilkan pertunju-
kan seni dengan bernyanyi dan 
menari, membawakan tarian dan 
lagu yang mereka tampilkan saat 
mengikuti lomba internasional.

 Dalam sambutannya Mendik-
bud mengapresiasi para pelajar, 
guru, serta orang tua yang telah 
bersinergi membawa harum nama 
Indonesia di kancah internasional. 
Ia juga mengimbau semua pihak 
untuk bangga sebagai warga nega-
ra Indonesia, dan mengangkat rasa 
kebangsaan. “Marilah kita coba 
menghargai apa yang kita perbuat, 
apa yang kita punya. Jangan ikut 
mengeksploitasi pandangan lain 
yang memandang kita rendah. 
Bukan untuk diri kita, tapi untuk 
kepentingan bangsa ini,” ujar Men-
dikbud. (net)

Sekolah Anda
Punya Agenda
Kegiatan dan

Punya Prestasi
yang Ingin

Dipublikasikan?
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redaksi@radarsukabumi.com/

Silahkan kirimkan
Foto/Rilis Kegiatannya

atau
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Wartawan kami

0856 5932 5959
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DPD Golkar Se-Jabarat Usung Airlangga 
PURWAKARTA--  DPD 

Partai Golkar Kabupaten/
Kota se-Jawa Barat mende-
sak DPP Partai Golkar segera 
melaksanakan Musyawarah 
Nasional Luar Biasa (Munas-
lub) pertengahan Desember 
ini. Desakan itu tertuang 
dalam pernyataan sikap ber-
sama yang ditandatangani 
seluruh Ketua DPD Partai 
Golkar di Tanah Padjadjaran 
tersebut. Hal ini terungkap 
dalam Rapat Pleno diperluas 
DPD Golkar Jawa Barat di 
Ruang Pertemuan Nakula, 
Plaza Hotel, kawasan Bukit 
Indah City, Purwakarta pada 
Senin (4/12) malam.

Alasan atas urgensi pe-
laksanaan Munaslub Partai 
Golkar diungkapkan Ketua 
DPD Partai Golkar Kabu-
paten Bandung, Dadang 
Nasser.

  Ia menilai, jika kondisi 
status quo saat ini dibiarkan, 
elektabilitas partai berlam-
bang pohon beringin terse-
but akan terus mengalami 
penurunan dari hari ke hari. 
Imbasnya, kata dia, Golkar 
akan kehilangan kepercaya-
an rakyat dalam berbagai ge-
laran politik. “Kita meminta 
Munaslub segera digelar 
untuk menjaga marwah Par-
tai Golkar. Demi mengem-
balikan kepercayaan publik 
kepada partai ini, karena kita 

ketahui elektabilitas Partai 
Golkar terus terpuruk,” ujar 
Dadang.

  Seluruh DPD Kabupaten/
Kota di Jawa Barat lanjut Da-
dang, telah sepakat mengu-
sung Ketua Bidang Pereko-
nomian DPP Partai Golkar, 
Airlangga Hartarto sebagai 
Ketua Umum menggantikan 
posisi Setya Novanto.

  Saat ini, Airlangga diketa-
hui menjabat Menteri Per-
industrian dalam Kabinet 
Kerja Presiden Joko Widodo. 

“Dalam pertemuan ini kita 
juga memutuskan untuk 
memberikan dukungan ke-
pada Airlangga Hartarto. 
Kami meyakini beliau me-
miliki visi untuk perubahan 
Partai Golkar menuju arah 
yang lebih baik,” tegas Bu-
pati Kabupaten Bandung 
tersebut.

  Spirit perubahan Partai 
Golkar juga disuarakan Ke-
tua DPD Golkar Kabupaten 
Garut Ade Ginanjar. Menu-
rut dia, selain membutuh-

kan perubahan, Golkar juga 
membutuhkan kecepatan 
dalam merespons keingin-
an publik. Hal ini, kata dia, 
sangat penting karena Gol-
kar hanya dapat hidup dari 
suara rakyat. “Tentu langkah 
kita ini demi partai. Golkar 
butuh perubahan dan pem-
baharuan. Semata-mata 
ini bukan keinginan kami, 
tetapi kami wajib merespons 
hal-hal yang menjadi kei-
nginan publik, baik internal 
kader Golkar maupun eks-

ternal,” tegas Ade.
  Pernyataan bersama de-

sakan dari daerah ini akan 
segera diserahkan langsung 
ke DPP Golkar pada Rabu 
(6/12). Sementara itu, Ke-
tua DPD Partai Golkar Jawa 
Barat Dedi Mulyadi untuk ke 
sekian kalinya menegaskan 
bahwa langkah yang diambil 
oleh dirinya secara institusi 
partai, sama sekali tidak 
terkait dengan rekomendasi 
untuk mencalonkan diri se-
bagai Gubernur Jawa Barat.

  Sebagaimana diketahui, 
elit DPP Partai Golkar telah 
memberikan rekomendasi 
kepada Walikota Bandung 
Ridwan Kamil untuk maju 
sebagai calon Gubernur 
Jawa Barat. Langkah elit DPP 
ini bertentangan dengan 
keputusan yang sudah di-
tetapkan oleh DPD Golkar 
Kabupaten/Kota di Jawa 
Barat dalam Rapat Pim-
pinan Daerah. Keputusan 
tersebut menyatakan tidak 
ada nama lain selain Dedi 

Mulyadi yang dicalonkan 
untuk maju dalam kontes-
tasi lima tahunan di Jawa 
Barat tersebut. “Sekali lagi 
saya tegaskan ini bukan 
tentang rekomendasi Pilgub. 
Ini tentang upaya mengem-
balikan marwah partai seca-
ra konstitusional. Kembali 
ke AD/ART adalah sebuah 
keharusan karena Golkar 
bukan milik perorangan, 
Golkar milik kader dan milik 
publik,” kata Dedi. (*/ysp/
pojoksatu)

PERTEMUAN: Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi bersama para ketua DPD Golkar kabupatan dan kota se-Jabar, dalam Rapat Pleno diperluas DPD Golkar Jawa Barat di Ruang 
Pertemuan Nakula, Plaza Hotel, kawasan Bukit Indah City, Purwakarta, Senin (4/12) malam. 

Uu Masuk Survei 
Bursa Capres 2019

TASIKMALAYA-- Bupati Tasikmalaya Uu 
Ruzhanul Ulum mengaku bangga dengan 
hasil survey Indo Barometer  yang mengukur 
elektabilitas Calon Presiden (Capres) 2019 
berdasarkan pertanyaan terbuka kepada 1.200 
responden di 34 provinsi di Indonesia. 

 Dalam survey tersebut, Uu masuk urutan ke 
14. Metode survey menggunakan multistage 
random sampling dengan tingkat kepercayaan 
95 persen dan margin of error kurang lebih 
2,83 persen. Menurut Uu dalam survey Pemi-
lihan Presiden (Pipres) itu elektabilitas Joko 
Widodo (Jokowi) berada paling atas dengan 
34,9 persen, disusul Prabowo Subianto 12,1 
persen, Anies Baswedan 3,6 persen, Basuki 
Tjahaja Purnama 3,3 persen, Gatot Nurman-
tyo 3,2 persen, dan tokoh lainnya. Uu sendiri 
berada di urutan ke 14 dengan 0,6 persen. 
"Saya juga heran ya kenapa saya bisa masuk 
bursa Capres di survey itu. Tapi ya syukur 
Alhamdulilah karena mungkin digadang ga-
dang mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub 
Jawar. Jadi nama saya ikut popular di kancang 
nasional," kata Uu, Selasa (5/12).

  Meski masuk dalam bursa survey Capres, 
Uu mengaku belum ada niatan lebih jauh. 
Dirinya hanya focus mengejar posisi wakil 
Gubernur mendampingi Ridwan Kamil. 

"Belum pasti, masih digadang gadang de-
ngan Ridwan Kamil, belum ditetapkan oleh 
KPU. 

Saya fokus meningkatkan popularitas dan 
elektabilitas meningkatkan kepercayaan dari 
masyarakat," pungkasnya. (nif )

Plt Ketum 
Pastikan Golkar 
Tidak Munaslub

JAKARTA-- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua 
Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham 
memastikan tidak ada Musyawarah Nasio-
nal Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti 
Ketua Umum, Setya Novanto.  Menurutnya, 
saat ini semua elemen partai Golkar tetap ko-
mitmen melaksanakan hasil keputusan pleno 
yang dilakasanalan pada 21 November lalu. 
Salah satu poin hasil pleno, disebutkan Idrus 
adalah mekanisme Munaslub dan pergantian 
Ketua Umum menunggu hasil praperadilan 
Novanto yang kini menajdi tahanan KPK atas 
perkara korupsi penerapan KTP-el.

  Ia bahkan menyebut kepastian akan ko-
mitmen pada hasil pleno sudah didengarnya 
langsung pada saat melakukan pertemuan 
bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) 
Golkar. "Pada prinsipnya semua mendukung 
hasil pleno 21 November dan semua mekanis-
me akan dilaksanakan dengan mengacu pada 
putusan praperadilan,” ujarnya di Gedung 
DPR RI Jakarta, Selasa (4/12).

  Alasan lainnya, bahwa Munaslub tidak 
akan dilaksanakan sebelum adanya putusan 
praperadilan adalah permintaan dari Dewan 
Pembina dan Dewan Pakar yang juga me-
nyatakan mematuhi hasil rapat pleno. "Kami 
sudah melakukan pertemuan dengan dewan 
Pembina, maka dewan pembina juga menya-
takan memahami dan menyatakan mengikuti 
keputusan pleno," demikian Idrus. (sam)

Waketum: Calon Gerindra Diluar DeMiz Dan Emil
JAKARTA-- Wakil Ketua 

Umum Partai Gerindra Fer-
ry Juliantono menyampai-
kan partainya akan membu-
at poros baru pada Pilkada 
Jawa Barat 2018. Saat ini 
nama calon Gubernur telah 
disiapkan oleh Gerindra, 
tapi menurut Ferry par-
tainya belum bisa meng-
umumkan kepada publik.  
"Partai Gerindra telah me-
nyiapkan satu nama calon 
yang di luar tadi disampai-
kan, di luar Pak Dedi Mizwar 
dan Pak Ridwan Kamil. Tapi 
mohon maaf kami belum 
bisa umumkan," kata Fer-
ry usai jadi pembicara di 
Konferensi pers hasil survei 
Poltracking di Hotel San Pa-
sific, MH Thamrin, Jakarta, 
Selasa (5/12).

  Ferry enggan menyebut 
siapa calon yang telah di-
siapkan partainya tersebut. 
Namun yang pasti kata dia, 
calon tersebut berasal dari 

internal partai Gerindra. 
"Internal (partai Gerindra) 
dan orang Jawa Barat asli," 
tegasnya.Partai Gerindra, 
lanjut Ferry, juga masih 
mencermati perkembangan 
dukungan dari partai lain. 
Salah satunya kemungkin-
an dilakukannya Munaslub 
partai Golkar. "Karena itu 
juga akan merubah konse-
lasi dukungan pada para 
kandidat. Oleh karena itu 
kita juga masih harus cer-
mati partai lain sebagai 
pihak luar, terutama partai 
Golkar. Tapi kemudian itu 
juga masih harus kita sem-
purnakan dukungannya 
dengan partai-partai lain," 
jelasnya.Sejauh ini baru tu-
juh partai yang menegaskan 
dukungannya pada Pilkada 
Jawa Barat. PKS, PAN, dan 
partai Demokrat telah ber-
koalisi untuk mendukung 
paslon Dedi Mizwar-Ahmad 
Syaikhu. 

Sementara pasangan kan-
didat Ridwan Kamil dan 
Daniel Mutaqien telah meng-
antongi dukungan dari Gol-
kar, Nasdem, PPP, dan PKB. 
Tinggal Gerindra, PDIP, dan 
Hanura yang belum tentukan 
sikap akan mendukung atau 
membuat poros baru pada 
Pilkada Jabar.

  Menurut Ferry, jika Gol-
kar melakukan Munaslub 
sebelum pendaftaran pas-
lon Pilkada Jawa Barat, ada 
kemungkinan partai ber-
lambang pohon beringin itu 
mengeluarkan rekomendasi 
lain terkait dukungan untuk 
Ridwan Kamil.  

 "Kami melihat bahwa kepu-
tusan partai Golkar dengan 
akan diselenggarakan Mu-
naslub dalam waktu dekat 
juga akan berpengaruh pada 
keputusan rekomendasi yang 
dikeluarkan partai Golkar 
kepada Pak Ridwan Kamil," 
demikian Ferry. (san) Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono

Demiz Yakin Bakal Didukung PAN
BANDUNG-- Bakal calon 

gubernur Jawa Barat, Deddy 
Mizwar (Demiz) yakin Partai 
Amanat Nasional (PAN) se-
gera memberikan dukungan 
dirinya dan Ahmad Syaikhu 
dalam pemilihan gubernur 
Jawa Barat mendatang. Me-
nurut Demiz, PAN memang 
belum secara resmi mendu-
kung dirinya lantaran ada 
prosedur dan mekanisme 
internal yang harus dilalui. 
"PAN bukan tidak sepakat, 
tapi harus ada prosedur, 
paling lambat minggu depan 
sudah memberikan surat 
rekomendasi," ujar Demiz 
usai usai Silaturahmi & Kon-
solidasi Pengurus DPD Partai 
Demokrat Jawa Barat Periode 
2017-2022 di Hotel Horison 
Bandung, Selasa (5/12).

  Dikatakannya, saat ini PKS 
Jabar sudah melayangkan su-
rat yang isinya secara resmi 
meminta kepada PAN Jabar 
untuk mendukung Ahmad 
Syaikhu sebagai pendamping 
Demiz dalam Pilgub Jabar 
2018.  Menurut Demiz, PAN 
Jabar akan berkoordinasi 

dengan DPP PAN terkait 
permohonan itu Demiz me-
nyebut, sosok Syaikhu yang 
digandengnya sebagai calon 
wakil gubernur Jabar untuk 
bertarung pada konstetasi 
pemilihan kepala daerah 
serentak mendatang, tidak 
memiliki permasalahan apa-
pun, terutama hukum.

  Tak hanya itu, politisi Par-
tai Keadilan Sejahtera terse-
but memiliki pengalaman 
di dunia politik dan birokra-
si. Syaikhu pernah menjadi 
anggota DPRD Jabar, dan 
sekarang menjabat sebagai 
Wakil Walikota Bekasi. "Secara 
resmi, beliau didukung PKS. 
Sekarang tinggal bagaimana 
sinergi ke depannya," sahut 
Demiz.

  Terlebih, sambung Demiz, 
secara kursi Demokrat dan 
PKS memiliki jumlah yang 
sama, yakni 12. Sehingga, 
dengan dirinya sebagai kader 
Partai Demokrat juga calon 
gubernur, secara proporsio-
nal PKS memiliki hak untuk 
menaruh kader mereka pada 
perhelatan pilgub mendatang. 

Apalagi, PAN tidak mengaju-
kan syarat apapun saat men-
jatuhkan dukungan kepada 
dirinya. "Insya Allah, sebentar 
lagi surat rekomendasi dari 
PAN akan turun," tandas Wakil 
Gubernur Jabar ini.  

  Tak hanya itu, Ketua Majelis 
Pertimbangan Daerah Partai 
Demokrat Jawa Barat Deddy 
Mizwar (Demiz) mengung-
kapkan jelang Pilgub Jabar 
ini merupakan momentum 
yang tepat untuk kembali aktif 
dalam dunia politik. Meski ia 
merupakan salah satu pendiri 
Partai Demokrat, namun diri-

nya tak pernah berkecimpung 
langsung dalam dunia per-
politikan. "Ini yang pertama 
kali saya masuk dunia politik. 
Saya kira momentum ini tepat, 
untuk saling menyatukan dan 
sama-sama memenangkan 
pemilihan gubernur Jabar," 
kata Demiz usai Silaturahmi 
& Konsolidasi Pengurus DPD 
Partai Demokrat Jawa Barat 
Periode 2017-2022 di Ho-
tel Horison Bandung, Selasa 
(5/12).

  Ia menyatakan bukan sesu-
atu yang aneh dirinya menjadi 
kader Partai Demokrat. Berga-

bungnya Demiz ke Demokrat, 
sempat disebut Sekretaris Jen-
deral Partai Demokrat Hinca 
Panjaitan dengan 'kembalinya 
si anak rantau'. 

Wakil Gubernur Jawa Barat 
ini juga bertekad untuk be-
kerja keras agar partai besutan 
Susilo Bambang Yudhoyono 
ini memenangkan pemilihan 
kepala daerah serentak 2018, 
juga pemilihan legislatif 2019. 
"Kalau pada 2004 bisa meme-
nangkan (pileg dan pilpres), 
kenapa sekarang tidak kita 
ulangi lagi hal itu," pungkas-
nya. (nif)

PAN dan Gerindra Lamar Azrul Ananda jadi Cagub 
SURABAYA - Partai Gerin-

dra dan Partai Amanat Nasio-
nal (PAN) ternyata terpesona 
pada sepak terjang Presiden 
Persebaya Surabaya Azrul 
Ananda. Dua partai yang 
tergabung dalam Koalisi 
Jatim Emas itu berencana 
melamar Azrul untuk maju 
dalam Pilgub Jatim 2018. 

Sekretaris DPD Gerindra 
Jatim Anwar Sadad dan Ben-
dahara DPW PAN Jatim Agus 

Maimun pun sudah mene-
mui Azrul di ruang rapat 
DBL, Graha Pena, Surabaya, 
Senin (4/12).

  Saat itu, Azrul ditemani 
redaktur Jawa Pos Metropolis 
Firzan Syahroni. Sadad men-
jelaskan, partainya telah me-
lakukan survei internal untuk 
mencari calon pemimpin Ja-
tim. Di antara sekian banyak 
nama yang disurvei, muncul 
tiga alternatif yang dianggap 

memiliki elektabilitas dan 
popularitas tinggi. Yakni, 
Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY), Emil Elestianto Dar-
dak, dan Azrul.

 ”AHY tidak mungkin kami 
usung karena representasi 
Partai Demokrat. Emil sudah 
digandeng Bu Khofi fah. Ka-
rena itu, kami datang mene-
mui Mas Azrul,” kata Sadad. 

  Menurut Sadad, partainya 
ingin mengusung calon yang 

benar-benar fresh dan tidak 
memiliki dosa politik. Sebab, 
Gerindra meyakini bahwa 
warga Jatim sudah jenuh 
dengan nama tokoh-tokoh 
lama. 

”Nah, Mas Azrul ini me-
representasikan generasi 
milenial yang kami anggap 
layak untuk diusung dalam 
pilgub. Ini survei yang ber-
bicara, lho, bukan kami,” 
tegas Anwar. Maimun me-

nambahkan, Azrul terbukti 
sukses mengangkat dunia 
basket melalui DBL. Azrul 
juga berhasil mengantarkan 
Persebaya menjadi juara Liga 
2 dan masuk Liga 1.

  Karena itu, lanjut dia, kip-
rah dan profesionalitas Azrul 
sudah teruji. Dia juga yakin 
Azrul bisa berkiprah lebih 
luas jika berhasil menduduki 
kursi tertinggi di pemerintah-
an. (c16/oni)

FOTO: RMOL

DUKUNGAN: Bakal calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) yakin Partai Amanat 
Nasional (PAN) segera memberikan dukungan kepada Deddy Mizwar (Demiz) dan Syaikhu
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Partai Berkarya Ikut Faham
SUKABUMI--  Adanya 

kepastian bakal pasangan 
calon Walikota dan Wakil 
Walikota Sukabumi, Ach-
mad Fahmi dan Andri Ha-
mami maju di Pilwalkot 
2018 langsung disambut  
partai Berkarya Kota Suka-
bumi untuk memberikan 
dukungannya.  Partai non 
parlemen itu sudah sepakat 
memberikan rekomendasi 
kepada pasangan yang dike-
nal dengan sebutan Faham. 
"Betul hasil pleno seluruh 
pengurus DPD dan DPC 
atau kecamatan sudah se-
pakat mendukung dan ikut 
membantu memenangkan 
Faham," ujar Sekretaris DPD 
Partai Berkarya Kota Suka-
bumi, Dini Apriliani saat 
dihubungi koran ini, (5/12) 
kemarin.

  Meskipun partainya itu 
masih dalam tahap veri-
fikasi oleh KPU tapi kata 
Dini partai Berkarya di Kota 
Sukabumi sudah terbentuk 
sampai tingkat kecamatan. 
Untuk kader Partai Berkarya 
sendiri ada sekitar 500 orang 
di Kota Sukabumi. "Dengan 
modal kader itu tentunya 
bisa ikut menambah suara 
Faham nantinya. Apalagi 

itu kalau ditambah jaringan 
keluarga dan relasi, bisa 
sampai ribuan," ungkapnya.

  Dengan adanya kepu-
tusan untuk mendukung 
Faham, mulai kedepannya 
partai Berkarya akan ikut 
serta dalam melakukan so-
sialisasi atau berkampanye 
kepada masyarakat. Jaringan 
kader Partai Berkarya akan 
mulai diperdayakan untuk 
ikut larut dalam kontestasi 
Pemilihan kepala daerah 
nanti. "Mulai saat ini kita 
harus sudah ikut membantu 
menyosialiasaikan Faham di 
masyarakat," tuturnya.

 M e n g a p a  d u k u n g a n 
mengalir ke Faham, Dini 
mengakui partai  besu-
tan Tomi Suharto  sudah 
satu visi dan misi dengan 
pasangan Faham dalam 
membangun Kota Suka-
bumi kedepannya. Pro-
gram yang memang akan 
diwujudkan Faham kepada 
masyarakat Kota Sukabumi 
cukup bagus dan partai 
Berkarya sejalan. " Ketika 
memang sudah klop de-
ngan visi misi partai kami 
kenapa tidak untuk men-
dukung Faham," ujarnya.

  Apalagi bisa melihat 

sosok kedua pasangan itu 
sangat saling melengkapi, 
program pendidikan dan 

kesehatan tentunya akan 
dikuasai oleh Achmad Fah-
mi, sedangkan program 

perekonomian Kota Su-
kabumi tentunya dikuasai 
Andri Hamami. 

"  Kami menilai  kedua 
pasangan itu mampu mem-
berikan yang terbaik untuk 

masayarakat Kota Sukabu-
mi kedepannya," pungkas-
nya. (bal)

FOTO: IST FOR RADAR SUKABUMI

MENDUKUNG: Para pengurus dan anggota Partai Berkarya menyatakan dukungan kepada pasangan calon (paslon) Achmad Fahmi dan Andri Hamami

KPU Tetapkan 18 Syarat 
Pendaftaran Balon

SUKABUMI-- Tak kurang dari sebulan  Ko-
misi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi 
akan membuka pendaftaran bakal calon 
(balon) pasangan walikota dan wakil wali-
kota. Sesuai dengan jadwal tahapan Pilkada 
Serentak 2018, pendaftaran pasangan calon 
akan dilakukan pada 8 sampai 10 Januari 
2018 mendatang. "Ya sekitar tinggal sebulan 
lagi pendaftaran di buka oleh KPU selama 
tiga hari," ujar Anggota Komisioner KPU 
Kota Sukabumi Divisi Teknis Pemilu, Agung 
Dugaswara saat ditemui diruang kerjanya, 
(5/12) kemarin.

  Dijelaskan Agung, untuk pendaftaran pa-
sangan calon ke KPU ada syarat calon dan 
syarat pencalonan. Untuk syarat pencalonan, 
yakni pasangan calon minimal di dukung 20 
persen dari total jumlah kursi di parlemen 
atau sekitar 7 kursi anggota di parlemen. Juga  
harus memiliki SK penunjukan Paslon dari 
DPP. "Kemudian harus ada surat kesepakatan 
partai politik untuk mengusung pasangan 
calon atau model B," jelasnya.

 Sedangkan untuk syarat calon itu berdasar-
kan peraturan KPU nomor 3 tentang penca-
lonan pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, 
Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota dan wakil 
walikota. "Ada sekitar 18 item syarat calon un-
tuk ikut Pilwakot termasuk sehat jasmani ro-
hani dan minimal pendidikan SLTA," ujarnya.

  Pasangan calon yang mendaftar ke KPU be-
lum tentu bisa diterima. Soalnya, kata Agung 
nanti ada tahap verifikasi yang dilakukan 
oleh KPU, salah satunya cek kesehatan bakal 
pasangan calon. "Nanti kita akan lakukan 
verifikasi, setelah melalui proses verifikasi  
KPU mengesahkan bakal calon menjadi ca-
lon," tuturnya.

 Agung pun tak memungkiri dalam waktu 
dekat ini,pihaknya akan melakukan sosiali-
sasi kepada seluruh partai politik mengenai 
proses dan kelengkapan persayaratan pen-
daftaran calon Walikota dan Wakil Walikota 
Sukabumi. " Ya harus dong kita sosialisasikan, 
mereka juga harus mengetahuinya apa saja 
persyaratannya," ungkapnya.

 Ditambahkan Agung, untuk calon Walikota 
dan Wakil Walikota Sukabumi  dari jalur per-
seorangan di Pilwalkot Sukabumi sudah tidak 
ada. Masa pendaftaran penerimaan berkas 
syarat dukungan sudah terlewat, memang 
ada calon yang beritidak akan mencalonkan 
namun harus kandas ditengah jalan karena 
memang data syarat dukungannta hilang. 
"Tiap Pilwalkot di Sukabumi empat periode 
sebelumnya memang tidak ada dari jalur 
perseorangan. Begitupun dengan sekarang," 
pungkasnya. (bal)

Anggota Komisioner KPU Kota Sukabumi Divisi 
Teknis Pemilu, Agung Dugaswara

Relawan Andri Klaim Siap Dorong Penguatan Ekonomi 
SUKABUMI-- Figur calon 

wakil walilkota Sukabumi, 
Andri Hamami nampaknya 
cukup piawai untuk me-
ningkatkan perekonomian 
masyarakat. Pasalnya, la-
tar belakang Andri sangat 
memahami tentang dunia 
perekonomian dan dirinya 
menjadi salah satu pelaku 
usaha. Atas latar belakang 
itu, Relawan Kawan Andri 
Hamami ( KAMI) meyakini 
bahwa dari segi ekonomi fi -
gur Andri mampu mendong-
krak perekomian di Kota 
Sukabumi. "Kita akan dorong 
pak Andri untuk menguta-
makan pengutan ekonomi 
masyarakat yang saat ini 
masih menjadi Pekerjaan Ru-

mah pemimpin sebelumnya. 
Kami yakin pak Andri dengan 
bekal pengalamannya mam-
pu untuk membangkitkan 
perekonmian di Kota Su-
kabumi," ujar Koordinator 
KAMI, Tejo Sulaksono saat 
ditemuai di ruang kerjanya, 
(5/12) kemarin.

 Penguatan ekonomi itu, 
tentunya Relawan KAMI 
akan mengusulkan kepada 
Andri Hamami untuk  meng-
utamakan terlebih dahulu 
pembinaan Unit Kecil Me-
nengah (UKM). Pembinaan 
itu bukan hanya di proses 
awal dalam memproduk-
si saja akan tetapi sampai 
ke pemasaran. " Dengan 
pembinaan intensif sambil 

memunculkan pelaku pelaku 
UKM di Kota Sukabumi agar 
terus berkembang sehingga 
akan berdampak kepada 
perekonomian masyarakat 
Kota Sukabumi yang sema-
kin kuat," ujarnya.Dengan 
munculnya pelaku-pelaku 
UKM dan meningkatkan 
kapastitas pelaku usaha 
tentunya akan berdampak 
kepada penghasilan ma-
syarakat Kota Sukabumi. 
Juga bisa mempengaruhi 
mengurangi akan pengang-
guran di Kota Sukabumi. " 
Semakin banyak dunia usa-
ha dan masyarakat mencip-
takan lapangan usaha ten-
tunya secara otomatis akan 
berdampak kepada ting-

kat perekonomian di Kota 
Sukabumi," jelasnya.Tak 
hanya itu, Relawan KAMI 
juga akan mendorong lintas 
dinas untuk berkoordinasi 
dengan akademisi, pelaku 
bisnis dan pemerintahan ( 
Goverment) yang dikenal 
dengan  (ABG).  Ketiga kom-
ponen ini tentunya yang 
saling keterkaitan dalam 
melakukan peningkatan 
perekonomian. " Tugas  ini 
tidak bisa dibebankan pada 
salah satu unsur saja, mela-
inkan harus ada sinergitas 
dari multi pihak. Sehingga 
bisa selaras dengan tujuan 
membangun perekonomian 
suatu wilayah," tandasnya.

 Ditambahkannya,  kola-

borasi tiga komponen ini 
diharapkan mampu ber-
peran  sebagai penggerak  
lahirnya  kreativitas,  ide,  
i lmu pengetahuan  dan  
teknologi  yang  vital  bagi 
proses pengembangan bu-
daya kewirausahaan yang 
saling bersinergi. 

Pentingnya penciptaan 
sinergi tiga kutub yaitu   
intelektual,   bisnis   dan 
pemerintah. " Agar pemba-
ngunan ekomi kelanjutan 
ini berbasis ilmu penge-
tahuan dan diharapkan 
terjadi sirkulasi ilmu pe-
ngetahuan yang berujung 
kepada inovasi yang me-
miliki potensi ekonomi," 
pungkasnya. (bal)

Relawan Jasmi Siap Sambut 
Deklarasi Faham

SUKABUMI-- Jelang dek-
larsi pencalonan jagoannya 
Achmad Fahmi bersama 
dengan Andri Hamami (Fa-
ham) yang disuung oleh 
partai Demokrat dan PKS 
di awal tahun 2018 nanti. 
Relawan Jaringan Silaturah-
mi Achmad Fahmi (Jasmi) 
sudah melakukan persiap-
annya dari sekarang untuk 
ikut mewarnai deklarasi. 
Soalnya, Relawan yang dike-
tuai oleh Raden Koesoemo 
Hutaripto itu sudah melak-
sanakan rapat koordinasi 
dengan jajarnnya di salah 
satu RM ternama di Kota 
Sukabumi. 

  Menurut Raden yang lebih 
akrab disapa Mas Raden 
itu, sebagai relawan dirinya 
sangat mengapresiasi kabar 
gembira akan dilaksanakan-
nya deklarasi paket pasang-
an calon (paslon) jagoannya 
itu. Soalnya, kepastian itu 
sudah ditinggu-tunggu oelh 

dirinya sejak lama. "Un-
tuk persiapan itu (Deklara-
si,red), kita koordinasikan 
dengan semua jajaran Jasmi. 
Karena, kita ingin semua 
pengurus Jasmi terlibat," 
ungkap Mas Raden kepada 
koran ini, Kemarin (5/12)

 Untuk rangkaian acara-
nya, dirinya menyerahkan 
sepenuhnya kepada partai 
yang bakal mengusung ja-
goannya itu. Dirinya be-
serta dengan jajaranya itu 
bakal mengikuti kegiatan 
yang melibatkan jajarannya 
tersebut. "Intinya, kita ikut 
mewarnai. Jika semuanya 
sudah dipersiapkan dari 
sekarang kan bisa lebih mu-
dah ketika waktunya tiba. 
Makanya, persiapannya dari 
sekarang," katanya.

 Mengenai dengan konsep 
Jasmi yang bakal ditawar-
kannya, kata Raden, saat 
acara deklarsi itu, dirinya 
tidak akan membuat aca-

ra Jasmi sendiri. Pasalnya, 
deklarasi itu adalah acara 
Parpol pengsung jagoannya 
di Pilwalkot nanti. "Tidak, 
kita ikut partai saja. Setelah 
deklaarsi baru Kang fahmi 
dan Kang Andri ikut konsep 
acara kita (jasmi,red) keti-
ka bersilaturahmi dengan 
masyarakat. Doakan saja, 
semoga semunya berjalan 
lancar," ujarnya.

  Lebih lanjut Raden me-
ngatakan, saat deklarasi 
Faham yang abak dilaksana-
kand alam waktu dekat itu, 
dirinya bakal mengirimkan 
jajarannya sebanyak 300 
orang untuk terlibat dalam 
kesuksesan deklarasi ter-
sebut. 

"300 orang itu, semunya 
pengurus inti Jasmi. dari 
muali tingkat Kota, Keca-
matan, Kelurahan sampai 
pada tingkat RT dan RW. Se-
moga saja, semunya berjalan 
lancar," tegasnya. (sep/d)

FOTO: IST FOR RADAR SUKABUMI

KOORDINASI: jajaran pengurus Jasmi saat melaksanakan rapat koordinasi persiapan 
deklarasi Faham yang bakal dilaksanakand alam waktu dekat ini di salah satu RM makan 
ternama di Kota Sukabumi.

Hanafie Bercita-cita Berikan 
Setifi kat Gratis Untuk Ponpes

SUKABUMI-- Bakal Calon 
(Balon) Walikota Sukabumi, Ha-
nafi e Zain berjanji bakal mem-
berikan sertifi kat geratis kepada 
pondok pesantren (Ponpes) 
serta majelis taklim yang belum 
memiliki sertifi kat. Hal itu sesuai 
dengan  visi dan misinya untuk 
membangun Kota Sukabumi 
kedepan. "Program ini, sedang 
kita matangkan dalam visi dan 
misi saya. Karena, masih Ponpes 
dan majelis yang tanahnya yang 
belum berserifi kat," ungkap Ha-
nafe kepada koran ini, kemarin 
(5/12)

 Menurut Hanafi e, banyaknya 
Ponpes serta Majelis taklim 
yang belum memiliki sertifi kat 
itu, membuat dirinya terdorong 
untuk membantu lembaga 
pendidikan yang berjasa di 
bidang pembentukan sikap 
masyarakat Kota Sukabumi 
tersebut. Lantaran menurutnya, 
keberadaan lembaga tersebut 
harus diperhatikan terlibah 
dahulu dari kelembaganya. "Ini 
bisa saya laksanakan kedepan. 
Karena, program ini sangat 
bermanfaat. Setelah itu selesai, 
baru pembinaan SDM penge-
lola Ponpesnya serta majelisnya 
kita perhatikan juga," katanya.

 Untuk mewujudkan cita-cita-
nya itu, dirinya optimis peme-
rintah pusat dapat mendukung 
program yang bakal digulirkan-

nya. Soalnya, program yang pro 
terhadap masyarakat sejauh ini 
selalu mendapatkan dukungan 
dari Presiden RI Joko Widodo 
atau Jokowi. Paling penting me-
nurutnya, saat ini dirinya sudah 
satu rumpun dengan orang per-
tama di NKRI tersebut lantaran 
berada di satu partai yang sama 
yaitu PDI Perjuangan. "Pak 
Jokowi, sudah merespon sinyal 
itu. Tinggal, bagaimana regula-
sinya kita siapkan dari sekarang 
dan itu akan menjadi visi dan 
misi kdepan untuk membangun 
Sukabumi yang baru," ujarnya.

  Hanafi e mengaku, meskipun 
ini hanya sebatas cita-cita dan 
harapan dirinya kedepan sete-
lah menjadi Walikota Sukabumi 
Periode 2018-2023 nanti. Akan 
tetapi menurutnya, program 
yang digulirkan oleh dirinya 
itu bakal sangat bermanfaat 
untuk semua lembaga Ponpes 
dan majelis yang ada di Kota 
Sukabumi. 

"Kalau niatnya baik, respon-
nya juga akan baik. Kita niati, 
semua visi dan misi yang akan 
digulirkan kedepan untuk ma-
syarakat serta akan berman-
faat dan akan mendaptkan 
dukungan dari masyarakat. 
Doakan saja, semoga semua-
nya diberikan kemudahan dan 
kelancaran di Pilwalkot nanti. 
Amin," harapnya. (sep/d)

KUNJUNGAN: Bakal Calon (Balon) Walikota Sukabumi, Hanafi e 
Zain atau HZ yang juga pensiunan Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kota Sukabumi tahun 2017 itu, saat mengunjungi Masjid di 
wilayah Kota Sukabumi beberapa waktu lalu.
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Mengunjungi Jajanan Seblak Kuah yang Ngetren di Sukabumi

Rasanya Maknyus, Harga Murah Hanya di Little Java
Sesuai namanya, seblak kuah ini ada kuahnya 

tentu dengan kuah pedas atau kuah merah juga. 
Biasanya pada seblak original atau asli, sebena-
rnya hanya pakai kerupuk merah mentah yang 

dibantatkan atau dilembekkan dengan cara 
direndam pakai air. Kini seblak telah dimodifi -

kasi untuk menarik minat konsumennya. Seperti 
jajanan yang disajikan di Little Java, Sukabumi. 

Berikut liputannya.

WIDI PITRIA, Sukabumi

SEBLAK, salah satu cami-
lan dari kerupuk ikan basah 
ini sedang tren di kalangan 

anak muda Sukabumi. Se-
blak, kini dibuat dengan 
berbagai inovasi. Selain 

rasa original sekarang ada 
yang  baru yaitu seblak 
kuah. 

Seblak kuah pedas hanya 
bisa dinikmati di Little Java. 
Tepatnya di Jalan R Syamsu-
din SH, Kecamatan Cikole, 
Kota Sukabumi.

Selain rasanya yang gurih 
dan pedas, di Seblak Kuah 
Little Java yang dikunjungi 
Radar Sukabumi kemarin 
(5/12), juga menawarkan 
berbagai menu topping yang 
bisa dipilih sesuai selera 
Anda. 

“Umumnya seblak kuah di 

kita itu per porsinya udah 
termasuk mie, kwetiau, dag-
ing ayam suwir, kerupuk 
seblak dan makaroni,” ujar 
Owner Kafe Little Java, Dewi 
Susilawati.

Wanita berusia 28 tahun 
itu menceritakan jika  kon-
sumen bisa memilih top-
pingnya sendiri di kafenya. 
Adapun topping yang dise-
diakan yaitu ceker ayam, 
tulang, bakso dan berbagai 
topping lain yang meng-
gugah selera. 

Untuk harga yang ditawar-
kan per porsi hanya Rp10 

ribu.  
Seblak kuah buatannya, 

punya rasa yang berbeda 
bila dibandingkan cami-
lan seblak pada umumnya. 
Selain memiliki cita rasa, 
seblak kuah pedas benar 
-benar dapat membuat tu-
buh menjadi hangat. Apalagi 
sangat pas dimakan pada 
saat cuaca dingin seperti 
musim hujan yang akhir-
akhir ini melanda Suka-
bumi.

“Pedasnya kita mulai dari 
level pedas sampai dengan 
ekstra pedas,” imbuhnya. (*)

FOTO:DOK/IST 

TINGGAL PILIH TOPPING: Semangkuk seblak kuah ini hanya Rp10 ribu saja.

Tabungan Emas, 
Investasi Tepat 

Zaman Now 
SUKABUMI - PT Pega-

daian (Persero) Syariah 
Cabang Sukabumi terus 
mengedukasi serta menga-
jak masyarakat Sukabumi 
untuk berinvestasi emas, 
salah satunya dengan pro-
gram Tabungan Emas.

Kali ini, Pegadaian Syariah 
Sukabumi melakukan edukasi 
mengenai investasi emas di ka-
langan mahasiswa di Universi-
tas Muhammadiyah Sukabumi 
(UMMI), kemarin (5/11) pukul 
08.00 - 12.00 WIB. 

Pimpinan Cabang Pegadaian 
Syariah Kebonjati Sukabumi 
Sulastri mengatakan, kegiatan 
workshop yang merupakan 
salah satu langkan pengenalan 
investasi kepada mahasiswa 
sangat penting dilakukan. 
Karena, potensinya yang cu-
kup besar. Apalagi mungkin 
belum banyak mahasiswa yang 
mengetahui produk-produk 
dari pegadaian.

Padahal, ada beberapa 
produk yang memang sangat 
cocok untuk kalangan maha-

siswa. Salah satunya Tabungan 
Emas ini. 

“Kita memberikan sosialisasi 
mengenai produk-produk dari 
Pegadaian Syariah, sekaligus 
memperkanalkan bahwa Pega-
daian Syariah ada di Suka-
bumi,” ucap Pimpinan Cabang 
Pegadaian Syariah Kebonjati 
Sukabumi Sulastri kepada Ra-
dar Sukabumi, kemarin (5/12).

Perempuan ramah itu me-
nilai, pengenalan Produk In-
vestasi Emas Pegadaian Sya-
riah kepada mahasiswa terse-
but sangat tepat dilakukan. 
Mengingat mahasiswa sebagai 
generasi muda, memiliki masa 
depan yang cerah. Untuk itu, 
pihaknya mengajak para ma-
hasiswa untuk berinvestasi 
sejak dini.

“Pegadaian mengajak ma-
hasiswa agar menyisihkan 
uangnya, untuk menabung 
emas dalam bentuk tabungan 
uang. Manfaatnya investasi di 
usia muda, paling tidak untuk 
mempersiapkan masa depan 
yang lebih baik,” ungkapnya 
usai mengisi acara.

Menurutnya, ada beberapa 
manfaat  jika berinvestasi emas. 
Diantaranya, dengan  investasi 
emas tidak akan tergerus in-
fl asi. 

Selain itu, emas yang ada di 
pegadaian adalah emas-emas 
berkualitas, serta mempu-
nyai sertifikat dari lembaga 
sertifi kasi internasional.”Sistem 
kredit emas di Pegadaian Syari-
ah juga tergolong mudah,”ujar 
Sulastri.

Mahasiswa  bisa menentukan 
sendiri besaran emas yang 
akan divenstasikan, lalu meny-
icil setiap bulan. “Tabungannya 
juga murah cukup dengan 
uang Rp 5000 bisa kredit emas,” 
terangnya. 

Keuntungan lainnya yaitu  
jika nasabah membutuhkan 
uang dan hendak menjual, 
padaian siap membeli dengan 
harga sesuai aturan. Pegadaian 
juga siap menerima jasa pen-
itipan emas bagi masyarakat 

yang ingin mengamankan 
emasnya jika ingin bepergian 
ke luar kota, agar terhindar dari 
kasus pencurian.

“Dulu mungkin masyara-
kat hanya mengenal Ppga-
daian sebagai lembaga yang 
memberikan kredit gadai, 
dengan jaminan lainnya. Na-
mun, kini peran Pegadaian 
kian meluas menjadi lembaga 
pembiayaan hingga alternatif 
investasi,”tegasnya.

Sementara itu, di acara yang 

Sama Pegadaian Syariah Ke-
bonjati Sukabumi juga mem-
berikan beasiswa kepada lima 
orang mahasiswa masing-
masing Rp3 juta, dalam bentuk 
uang tunai dan tabungan emas 
seberat 1 gram.

Menurutnya, kelima maha-
siswa penerima beasiswa dari 
Pegadaian Syariah ini adalah 
mereka yang memenangi lom-
ba karya ilmiah yang diadakan 
oleh Pegadaian Syariah Kebon-
jati Sukabumi.

“Pegadaian juga sangat 
peduli terhadap pendidikan, 
maka kami mengadakan karya 
ilmiah bagi mahasiswa UMMI 
dengan tema Pegadaian Syari-
ah di mana yang menang akan 
mendapat hadiah beasiswa,” 
jelasnya. 

Selain pemberian beasiswa, 
pihaknya juga memberikan 
santunan kepada 50 anak yatim 
dan lima orang warga kurqang 
mampu berupa pembagian 
sembako.(wdy) 

FOTO : WIDI/RADARSUKABUMI

BANGGA: Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kebonjati Sukabumi Sulastri foto bersama lima mahasiswa UMMI yang juga pemenang lomba karya ilmiah.

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

FLORIS

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

C H E N ’ S  F L O R I S T ,  T e r i -
m a  p e s a n a n  R a n g k a i a n 
Bunga,Rental Tanaman Hias, Jl 
Sriwijaya No.43 Tlp (0266)231058 
HP 081584105896 (Rs s/d 31 
Desember)

HOTEL

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

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

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

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

INA SAMUDRA BEACH HOTEL 
Jl. raya Cisolok Km. 7 Palabu-

hanratu Tlp. (0266) 431200(Rs 
s/d 31 Desember)

MUSTIKA HOTEL Jl. Bhayang-
kara 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 De-
sember)

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

DIJUAL

DIJUAL Suzuki Ertiga 2015 
F-1645 UV Suzuki ST 150 2015 
F-8371 SS MITS Mirage 2015 
F-1147 UV. HUB : Asia Finance 
SMI 220065

HILANG SERTIFIKAT

HLG Sertifikat Tanah HM.No 938/
CIBADAK L3.898M2 SRT Ukur 
No.2788/1984 TGL 03-11-1984 

AN Eddy Kelana
KEHILANGAN

HLG STNK F  -5593  -OD  
An.Amang Unta
HLG STNK F -1638 -UJ  An.Jeni 
Ahmad
HLG STNK F -4521 -UAG  
An.Ramdhan Alfaizi
HLG STNK F -3223 -VB  An.Rika 
Kartika
HLG STNK F -4562 -UAL  
An.Nofrialman
HLG STNK F -8247 -SK  An.Niar 
Suniarti
HLG STNK F -6538 -UL  An.Andi 
Kurniawan 

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 De-

sember)

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

TOKO KOMPUTER

APOLLO COMPUTER Menjual 
Hardware, Note-book, CCTV, 
Accessories, Printer, tablet, 
dll Jl. Jend. A. Yani No.124 
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
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pertumbuhan kuman fl ora 
kolon biasa. Semuanya ini 
akan mempermudah tim-
bulnya apendisitis akut. 
(Sjamsuhidajat, De Jong, 
2004).

Apendisitis akut sering 
tampil dengan gejala yang 
khas yang didasari oleh 
radang mendadak umbai 
cacing yang member i-
kan tanda setempat. nyeri 
kuadran bawah terasa dan 
biasanya disertai oleh de-
mam ringan, mual, muntah 
dan hilangnya nafsu makan. 
Pada apendiks yang terinfl a-
masi, nyeri tekan dapat dira-
sakan pada perut kuadran 
kanan bawah pada titik 
Mc.Burney.

Gejala-gejala yang identik 
dengan peradangan usus 
buntu terkadang hanya 
ditemukan pada sebagian 
penderita. Gejala tersebut 

juga cenderung mirip den-
gan penyakit lain sehingga 
sulit di diagnosis. Letak 
usus buntu pada tiap orang 
berbeda-beda. Hal ini juga 
dapat mempersulit proses 
diagnosis. Ada yang terletak 
di bagian lain, misalnya 
pada rongga panggul, di 
belakang usus besar atau 
di bawah organ hati. Pada 
saat pemeriksaan dokter 
biasanya akan menanyakan 
gejala-gejala Anda sebelum 
mengadakan pemeriksaan 
lebih lanjut yang berupa:

Pemeriksaan fisik yaitu 
pada inspeksi, penderita 
berjalan membungkuk sam-
bil memegangi perutnya 
yang sakit, kembung bila 
terjadi perforasi.

Tes darah, biasanya di-
dapati peningkatan jumlah 
leukosit (sel darah putih).

Tes urine diperlukan untuk 
menyingkirkan penyakit 
lainnya berupa peradangan 

saluran kemih. Pada pasien 
wanita, pemeriksaan dokter 
kebidanan dan kandungan 
diperlukan untuk menying-
kirkan diagnosis kelainan 
peradangan saluran telur/
kista indung telur kanan 
atau KET (kehamilan diluar 
kandungan) (Sanyoto, 2007). 

Pemeriksaan USG (Ul-
trasonografi) dan CT scan 
bisa membantu dakam 
menegakkan adanya per-
adangan akut usus buntu 
atau penyakit lainnya di 
daerah rongga panggul 
(Sanyoto, 2007). 

Pengobatan tunggal yang 
terbaik untuk usus buntu 
yang sudah meradang/
apendisitis akut adalah 
dengan jalan membuang 
penyebabnya yaitu dengan 
cara operasi pengangka-
tan usus buntu.  Apabila 
tidak segera di operasi, 
maka usus buntu dapat 
mengalami perforasi atau 

bolong dan pecah. Hal 
ini  akan menyebabkan 
terjadinya perluasan in-
feksi sehinga timbul abses 
(akumulasi nanah) atau 
peritonitis difus (peradan-
gan pada lapisan perito-
neum yang menutupi sal-
uran pencernaan). Tanda 
suatu perforasi usus buntu 
adalah adanya peningkatan 
suhu tubuh yang melebihi 
38.6ºC, peningkatan sel da-
rah putih leukosit > 14.000 
yang disertai dengan gejala 
peritonitis dapat berupa 
nyeri perut dan kaku perut.

Dengan mengetahui hal-
hal apa saja yang bisa men-
jadi penyebab radang usus 
buntu, kami berharap kita 
semua dapat mencegah 
penyakit ini dan menjaga 
perilaku hidup sehat. 

Salam Semakin sehat, un-
tuk kita semua dari kami, 
keluarga Besar Rumah Sakit  
Betha Medika.(*)

Mengenal Penyakit Appendiksitis

bencana longsor di Kam-
pung Gunung Kalong pada 
Jumat (1/12) lalu tersebut 
telah menggerus tiga rumah 
warga. Dibutuhkan pen-
anganan yang cepat dalam 
menanggulangi kejadian 
tersebut.

 “Karena hal ini menyang-
kut jiwa manusia. Jangan 
sampai seperti sekarang, 
kepala desanya saja belum 
mengunjungi para korban, 
padahal tempat kediaman-
nya tidak berada jauh den-
gan lokasi bencana,” te-
gas Heru seraya berharap 
agar urusan administrasi 
di tingkat pemerintah desa 
tidak menjadi hambatan 
dalam penanganan korban.

 “Inikan bencana, siapa 
yang mau dan siapa juga 
yang tahu akan terjadinya 
peristiwa seperti ini. Jadi 
saya tekankan, dalam pen-
anganan ini pemerintah 
desa jangan sampai tergang-
gu dengan hal-hal yang sifat-
nya administratif,” bebernya.

 Melihat kondisi tersebut, 
MPC PP Kabupaten Suka-
bumi tergugah dan lang-
sung terjun ke rumah para 
korban bencana longsor 
untuk memberikan ban-
tuan dan memotivasinya. 
“Kebetulan anak-anak PP 
di bagian ranting Desa 
Cibatu siaga di tempat. 
Jadi saat terjadi peristiwa 
bencana,  mereka lang-
sung berjibaku membantu 
evakuasi korban ke tempat 

yang lebih aman termasuk 
merelokasi para korban 
demi keselamatan jiwa 
keluarganya,” tutur Heru.

 Sementara itu Darkim 
(49) warga Kampung Gu-
nungkalong, RT 1/3, yang 
merupakan korban bencana 
longsor menjelaskan akibat 
peristiwa tersebut bangunan 
rumah permanen yang diisi 
oleh 1 Kepala Keluarga (KK) 
dan 5 jiwa ini, terancam 
ambruk, akibat di terjang 
longsor.

 “Hampir semua dinding, 
bangunan rumah sudah 
banyak yang retak, akibat 
pergerakan tanah itu. Saya 
ucapkan banyak terimaka-
sih kepada ormas PP yang 
sudah membantu keluarga 
saya,” jelasnya. (cr13/t)

PP Santuni Korban Bencana Longsor

 Lebih rinci Deni men-
gatakan dari 52 orang pen-
ghuni pantinya, sebanyak 
dua orang telah dititipkan 
di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) 
Cilendek, 18 orang jompo 
dan sisanya 32 orang meru-
pakan para penderita gang-
guan mental. 

 Disebutkannya sejak be-
dirinya panti rehabilitasi di 
bawah naungan Yayasan 
Aura Indah 2014 lalu, sudah 
munai keberhasilan. Sejum-
lah pasien yang mengalami 
gangguan kejiwaan mengal-
ami kesembuhan, bahkan 
terbilang nornal.

 Saat ini para mantan 
penghuni panti yang telah 
k e m b a l i  n o r ma l ,  t e l a h 

bekerja sebagai petani di 
kebun yang merupakan 
aset panti rahabilitasi We-
las Asih. 

“Panti kami sudah di-
percaya oleh pemerintah, 
dinas sosial Kota Sukabumi 
pun pernah menitipkan 
satu pasien dan memberi-
kan anggaran untuk biaya 
makan tiap bulannya sebe-
sar Rp600 ribu,” bebernya. 

  Sejauh ini Deni men-
gaku belum ada sedikit 
pun bantuan dari Pemda 
Kabupaten Sukabumi bagi 
panti rehabnya. Rencanan-
nya bantuan tersebut baru 
akan diperoleh pada tahun 
2018 mendatang. 

 Rombongan KPPP Suk-
abumi sengaja berkun-
jung ke Panti Rehabilitasi 

Welas Asih dalam rangka 
meresmikan ruang isolasi. 
Bangunan tersebut berdiri 
berkat bantuan material 
dari KPPP ditambah den-
gan uang tunai sebesar 
Rp3 juta. 

 Kepala KPPP Sukabumi 
Hasan Basri menyebutkan 
bantuan dari intansinya itu 
merupakan yang kedua ka-
linya. Ia juga berharap, para 
penderita gangguan jiwa 
yang ada di panti rehabili-
tasi tersebut bisa kembali 
sembuh sehingga dapat 
b e rku m p u l  k e m b a l i  d i 
tengah masyarakat.”Kami 
hanya bisa memberikan 
bantuan berupa ini,  semo-
ga para pengurusnya sabar 
dan pasiennya bisa segera 
sembuh,” harapnya. (ryl) 

berada di provinsi,” jelasnya 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (5/12). Sejauh ini 
DPESDM sudah berulang-
kali melakukan koordinasi 
dengan Pemprov Jawa Barat, 
hanya saja langkah ini terk-
endala akibat tidak adanya 
respon. 

 “Saya berharap pemerin-
tah porvinsi bersama-sama 
dengan pemerintah daerah 
menjalankan fungsi penga-
wasan secara keseluruhan 
terhadap segala bentuk ak-
tifitas penambangan baik 
ilegal maupun legal,” ung-
kapnya.

 Disinggung soal dampak 
polusi yang ditimbulkan aki-
bat pembakaran batu kapur 
di Jampangtengah, dirinya 

mengatakan sudah mem-
berikan himbauan tentang 
penggunaan bahan bakar 
dan prosedur penamban-
gan. Dia menegaskan un-
tuk penambangan berizin, 
DPESDM akan sepenuh-
nya diberikan pembinaan 
maupun pengawalan agar 
aktifi tasnya tidak melanggar 
ketentuan. Diluar dari itu, 
DPESDM tidak memiliki ke-
wenangan, terlebih lagi soal 
penindakan pelanggaran.

  Sementara itu Kepala Bi-
dang Pengendalian Pence-
m a ra n  d a n  Ke r u s a k a n 
Lingkungan Dinas Ling-
kungan Hidup Kabupaten 
Sukabumi Suhebot Ginting 
mengaku sudah terjun dan 
melakukan uji lingkun-
gan pada setiap industri 
ataupun tempat-tempat 

usaha pertambangan, tak 
terkecuali tambang batu 
kapur yang berlokasi di Ke-
camatan Jampangtengah.

 “Kami sudah terjun ke 
lapangan untuk melakukan 
uji  l ingkungan, bahkan 
sebelumnya sudah dilaku-
kan pengambilan sample 
udara di sekitar lokasi un-
tuk kebutuhan pengujian,” 
terangnya.

 Disamping itu, DLH juga 
telah menghimbau kepada 
pengelola batu kapur agar 
menggunakan bahan bakar 
yang tidak berakibat fatal 
terhadap pencemaran po-
lusi. “Himbauan sudah kami 
lakukan juga agar jangan 
menggunakan ban bekas 
untuk bahan bakarnya, se-
lanjutnya kami bakal terus 
awasi,” pungkasnya. (cr15/t) 

Ruang Isolasi Welas Asih Diresmikan

DPESDM Kehilangan Taringnya

KOMUNITAS
Komunitas Kaki Daun Tanam 1000 Pohon

CIAMBAR - Komunitas 
Kaki Daun tanam 1000 po-
hon produktif di wilayah 
Taman Nasional Gunung 
Gede Pangrango (TNGGP) 

Resort PTN Pasirhantap 
Desa Ambar Jaya, Keca-
matan Ciambar. Penanaman 
tersebut dilakukan sebagai 
penguatan fungsi batas ka-

wasan (green belt) TNGGP.
 Ketua Komunitas Kaki 

Daun,  Saepul  Rohman 
menjelaskan kegiatan pena-
naman 1000 pohon tersebut 

merupakan hasil kerjasama 
denga Balai Besar TNGGP 
dalam penguatan fungsi 
batas kawasan dan pem-
berdayaan masyarakat di 

wilayah Resort PNT Pasir 
Hantap Kecamatan Ciam-
bar. Seluruh pohon yang 
ditanam merupakan jenis 
tanaman produktif. “Target 

dari kegiatan ini adalah kon-
servasi dan pemberdayaan 
masyarakat melalui kelom-
pok tani hutan umumnya 
dan masyarakat sekitar ka-

wasan TNGGP dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup 
ekonomi sosial masyarakat,” 
jelasnya kepada Radar Suk-
bumi. (cr15/d)

Ketua Komunitas Kaki Daun Saepul Rohman 
dan Kabid PTN WIL. II Sukabumi Ir. Syahrial 
Anuar, MM melakukan penanaman 1000 pohon

Bersama Volunteer BBTNGGP, PAT CANTIGI, DLH Kabupaten  Sukabumi, Komunitas Kaki Daun disela-sela kegiatan Penanaman 1000 
pohon pala 

PK KNPI Ciambar, DANRAMIL Nagrak-Ciambar, Polsek Nagrak-Ciambar, 
Kades Ambarjaya, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 
saat menghadiri acara Penanaman 1000 pohon 

Camat Ciambar Wawan G Saputra turut serta dalam 
kegiatan penanaman 1000 pohon 

Kabid PTN WIL.II Sukabumi, Ir Syahrial Anuar melakukan penanamanDeklarasi Kesepakatan Bersama antara Pemda Kabupaten Sukabumi, Komunitas Kaki Daun, dan Balai Besar 
TNGGP

Pemilik Perahu Sambangi 
Keluarga Korban Hilang

PALABUHANRATU--Hi-
langnya Yudi (30) bersama 
Solung alias Indra Pamung-
kas (25) warga Kalimantan, 
semakin meyakinkan ke-
luarganya yang bermukim 
di Kampung Panyairan RT 
1/19, Kelurahan/Kecamatan 
Palabuhanratu, Kabpaten 
Sukabumi.

 Kepastian itu diiperkuat 
dengan kedatangan pemi-
lik perahu (Taweu) Naura,  
Sunaryo. Bos perahu yang 
dijadikan skoci mencari 
rezeki oleh para korban 
itu datang bersama is-
tri dan seorang anaknya 
anaknya, Donny Asmoro 
beserta kakak kedua kor-
ban, Sudirman (32) yang 
s a m a - s a m a  m e l a u t  d i 
laut Kabupaten Pacitan,  
Provinsi Jawa Timur (Jatim) 
menjelang magrib, kema-
rin (4/6).

 Pada kedatangannya 
tersebut Sunaryo memberi-
kan bantuan berupa uang 
tunai sebesar Rp5 juta dan 
sembako. Bantuan itu ditu-
jukan untuk meringankan 
keluarga korban selama 
menggelar acara doa ber-
sama. Disamping itu dana 
tersebut juga diharapkan 
dapat digunakan untuk 
biaya istri dan anak korban 
hilang yang masih balita.  

 Sunaryo yang merupak-
an warga RT 02/11, Dusun 
Tawang Wetan, Desa Sido-

mulyo, Kecamatan Nad-
irojo, Kabuoaten Pacitan, 
Provinsi Jatim ini mengaku 
tak menyangka jika dua anak 
buahnya menjadi korban 
ganasnya Badai Cempaka 
yang datang tiba-tiba.  

 “Mereka (korban)  be-
rangkat pada Senin (27/11). 
Saat itu cuacanya cerah.  
Ta p i  b e g i t u  s a m p a i  d i 
tengah laut kira-kira 20 
mill dari bibir pantai, hu-
jan angin disertai badai 
datang. Mereka berusaha 
bertahan, tapi badai terlalu 

besar hingga perahu pun 
terbalik,” beber Sunaryo 
menceritakan sesuai in-
formasi yang diperolehnya.

 Kala itu sejumlah awak 
yang berada di perahunya 
antara lain Yudi, Solung 
dan Ucok. Namun pada 
saat kejadian Ucok berhasil 
menyelamatkan diri karena 
bertahan di atas perahu 
yang terbalik. Sedangkan 
kedua rekannya yakni Yudi 
dan Solung hilang setelah 
berusaha berenang ke arah 
pantai di tengah badai ken-

cang dengan alat seadanya.  
 “Menurut Ucok, Yudi dan 

solung memaksa berenang. 
Yudi memakai tutup tem-
pat ikan yang terbuat dari 
bahan fiber. Begitu juga 
dengan Solung berenang 
menggunakan material 
seadanya. Keduanya beru-
saha berenang ke tepian, 
tapi badai terlampau be-
sar,”  jelasnya. Ucok baru 
bisa diselamatkan oleh 
perahu sope yang tengah 
melintas pada keesokan 
harinya. (ryl) 

BELA SUNGKAWA: Keluarga nelayan,  Yudi yang menjadi korban ganasnya Badai Cempaka mendapatkan 
santunan dari taweu korban,  kemarin (4/12)
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Perumahan Saputra Raya
Jl. Gandasoli Rt. 02 Rw. 07 Ds. Cipurut , Cireunghas , Sukabumi Jl. Gandasoli Rt. 02 Rw. 07 Ds. Cipurut , Cireunghas , Sukabumi 

Telp : (0266) 211696 / 219 537 Telp : (0266) 211696 / 219 537 

Undian Cash Back Puluhan JutaUndian Cash Back Puluhan Juta

HOT PROMOHOT PROMO

TANPA 
UANG 
MUKA

TYPE 36/72TYPE 36/72

Proses KPR mudah,Proses KPR mudah,
Cicilan KPR s/d 20 tahunCicilan KPR s/d 20 tahun
Kualitas bangunan terbaikKualitas bangunan terbaik
Cash back hingga jutaan rupiahCash back hingga jutaan rupiah

FASILITAS : FASILITAS : 

--SSecurity system ecurity system 
-Mushola-Mushola
-Lapangan olahraga-Lapangan olahraga

LOKASI STRATEGIS, LOKASI STRATEGIS, 
DEKAT DENGAN :DEKAT DENGAN :

- PAUD, TK ,SD ,MI ,MTs, - PAUD, TK ,SD ,MI ,MTs, 
  SMP,SMK, MA    SMP,SMK, MA  
- Kecamatan - Kecamatan 
- Puskesmas - Puskesmas 
- Polsek- Polsek
- Pasar Sukaraja- Pasar Sukaraja
- Stasiun dan Terminal - Stasiun dan Terminal 
   Gandasoli   Gandasoli

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:

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

& Meriahkan& Meriahkan

C I S A AT -  D i n a s  Pe r i n d u s -
trian dan Energi Sumber Daya 
Mineral (DPESDM) Kabupaten 
Sukabumi tampaknya kebingun-
gan dalam menghadapi adanya 

 penambangan legal di sejumlah 
wilayah. Klimaksnya saat ini ke-
wenangan untuk mengawasi ak-
tifi tas pelanggaran tersebut telah 
dialihkan ke provinsi.

 Kepala DPESDM Kabupaten 
Sukabumi Adi Purnomo menjelas-
kan sejak 2014 silam pemerintah 
daerah tidak lagi memiliki ke-
wenangan di bidang energi dan 

sumber daya mineral. Hal tersebut 
menyusul adanya pengalihan 
kewenangan ke Pemda Provinsi 
Jawa Barat. 

“ S e r b a  s a l a h  m e m a n g , 

 wilayahnya ada di Sukabumi 
sedangkan kewenangan untuk 
 mengawasi maupun hal lainnya 

PP Santuni Korban 
Bencana Longsor

CIKEMBAR - Majelis Pimpinan 
Cabang atau MPC Pemuda Pan-
casila (PP) Kabupaten Sukabumi 
kembali melakukan bakti sosial 
kepada masyarakat tidak mampu. 
Kali ini, targetnya adalah warga 
yang menjadi korban bencana 
longsor di Desa Cibatu, Keca-
matan Cikembar.

  Menurut Ketua MPC PP Ka-
bupaten Sukabumi Heru Her-
lambang pemberian bantuan 
kepada warga Kampung Gunung 
Kalong, Desa Cibatu itu dilaku-
kan setelah adanya koordinasi 
dengan intansi pemerintah yakni 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD). Hal ini dilakukan 
agar bantuan yang digelontorkan 
organisasinya lebih tepat sasaran 
tanpa adanya tumpang tindih 

dengan bantuan dari pemerintah 
daerah.

 “Alhamdulillah kami bisa 
memberikan bantuan lagi ke-
pada warga yang membutuhkan, 
dalam hal ini adalah para korban 
bencana longsor. Apa yang kami 
berikan ini semata-mata untuk 
meringankan para korban yang 
mungkin sifatnya sementara saja, 
terpenting dari semua ini adalah 
upaya penanggulangan kedepan-
nya, harus seperti apa,” jelas Heru 
kepada Radar Sukabumi, Selasa 
(5/12).

 Menurutnya peranan pemer-
intah daerah dengan pemerin-
tah desa harus dapat berjalan 
sinergis. Apalagi musibah pada 

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

SANTUNAN : Keluarga Besar MPC PP Kabupaten Sukabumi, tengah memberikan 
sejumlah sembako kepada korban bencana longsor, Selasa (5/12)

Mengenal Penyakit 
Appendiksitis
Oleh : 
MELIS SULASTRI,Am.Kep
Kepala Ruangan Rawat Inap Atas 
RS Betha Medika

P E N YA K I T  u s u s 
b u n t u  m u n g k i n 
merupakan penya-
kit yang sudah tidak 
asing lagi ditelinga 
kita. Penyakit ini 
dapat menyerang 
semua umur baik 
laki-laki mau-
pun perem-
puan, tetapi 
lebih sering 
pada usia 
10 sampai 
30  tahun 
dan jarang 
t e r j a d i 
pada bayi 
di bawah 1 
tahun.

Penyakit usus buntu dalam Bahasa medis 
disebut dengan Appendiksitis adalah kondisi 
dimana terjadi infeksi pada umbai apendiks 
dan merupakan penyakit bedah abdomen 
yang paling sering terjadi. Penyebab radang 
usus buntu dimulai ketika usus buntu men-
galami sumbatan, paling sering oleh tinja 
yang keras yang merupakan 30-40% penye-
bab radang usus pada anak-anak. Penyebab 
lainnya adalah bakteri, batu empedu, infeksi, 
benda asing diketahui pernah menimbul-
kan sumbatan pada usus buntu. Penelitian 
epidemiologi menunjukkan peran kebiasaan 
makan makanan rendah serat dan pengaruh 
konstipasi  terhadap timbulnya apendisitis. 
Konstipasi akan menaikkan tekanan intra-
sekal, yang berakibat timbulnya sumbatan 
fungsional apendiks dan meningkatnya 

POJOK KESEHATAN POPULER

Medika

T u s u s
n g k i n 
enya-

h tidak 
elinga 
kit ini

erang 
r baik 

au-

SOAL 
TAMBANG 

ILEGAL

DPESDM Kehilangan Taringnya
  DPESDM..Baca Hal 15

  PP..Baca Hal 15

  MENGENAL..Baca Hal 15

Ruang Isolasi 
Welas Asih 

Diresmikan
PALABUHANRATU - Sebanyak 52 orang 

yang mengalami gangguan kejiwaan 
maupun gelandangan ditempatkan di 
Panti Rehabilitasi Welas Asih yang berlo-
kasi di Blok Taman Sari, Cangehgar Kelu-
rahan/Kecamatan Palabuhanratu, untuk 
menjalani perawatan dan pembinaan.  

 Ketua Panti Rehabilitasi Welas Asih Deni 
Solang menyebutkan untuk memenuhi ke-
butuhan makan para warga binaan, pantinya 
hanya mengandalkan sebagian rezeki dari 
hasil usahanya (ekspor dan impor batu mulia) 
serta suntikan sumbangan dari para donatur.

 “Para penderita gangguan kejiwaan ini 
hampir seluruhnya berasal dari jalanan 
di sejumlah lokasi. Mereka sengaja kami 
bawa untuk ditempatkan di dalam panti. 
Pada dasarnya kami lebih memandang 
pada sisi kemanusiaannya saja,” ungkap 
Deni saat melaporkan kegiatan panti re-
habilitasinya kepada PLt Kepala Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Suka-
bumi Hasan Basri saat peresmian empat 
ruang isolasi bagi penyandang sakit jiwa 
akut, kemarin (4/12).

BANTUAN:
PLt Kepala Kantor  Pelayanan Pajak Pratama 

(KPPP) Sukabumi Hasan Basri  bersama 
rombongan saat mengunjungi pasien panti 

rehabilitasi Welas Asih, kemarin (4/12).

  RUANG..Baca Hal 15
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