
DOWNLOAD APLIKASI  

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

PENIPUAN

HARGA RP 3.000KAMIS, 7 DESEMBER 2017 / 19 RABIUL AWAL 1439 H

 SUBUH 04:04        DZUHUR 11:39         ASHAR 15:01       MAGRIB 17:53         ISYA 19:06

Indeks Hari Ini 

Ribuan Rumah Tidak 
Layak Huni

Kades Pasirbaru Diduga 
‘Nyerong’

“Perasaan tiap taun aya program 
na jang meresan rutilahu, na 
masih loba keneh ning”

“Eleh-eleh eta kalakuan, meni 
eweuh contoeuna jang masarakat”

Aya-aya wae

 BERI...Baca Hal 4 HOBI...Baca Hal 4

 KORBAN...Baca Hal 4

 JONA...Baca Hal 4

 SAMA...Baca Hal 4

 31 DPD...Baca Hal 4

 4 BIG MATCH...Baca Hal 4

Koeksistensi Damai Warga Bantaran Sungai di Bontang dengan Buaya

Beri Makan dari Jarak Dekat atau saat Berpapasan
Warga kampung di tepian 

Sungai Guntung, Bontang, 
memperlakukan dua buaya 
yang kerap menampakkan 
diri seperti hewan piaraan 

mereka.

EDWIN AGUSTYAN, 
Bontang

PRIA paro baya itu jongkok di 
jembatan kayu. Sembari matanya 
saksama memperhatikan sungai, 
tangan kanannya bersiap melem-
par. Sesaat kemudian, plung, plung, 
plung. Daging kerang di tangan kanan FOTO:EDWIN AGUSTYAN/KALTIM POST/JPG

HIDUP BERDAMPINGAN: Perumahan warga yang berjejer di tepi sungai Guntung, Bontang.

SAMA KUAT, 

PEMENANG 

‘SI CERDIK’
SUKABUMI  -  Waktu menuju 

pendaftaran Bakal Calon (Balon) Wa-
likota dan Wakil Walikota Sukabumi 
ke Komisi Pemilihan Umum Daerah 
(KPUD) Kota Sukabumi, tinggal satu 

bulan lagi. Pada 8 Januari mendatang, 
setiap setiap pasangan calon yang 
diusung partai koalisinya, masing-ma-
sing harus sudah mendaftar.  Spekulasi 

Jona Yakin Indah 
Pada Waktunya

PKS
Dapil I : 5778
Dapil II : 6542
Dapil III : 4606
Total : 16926

3 Kursi DPRD

NASDEM
Dapil I   : 1755
Dapil II  : 1373
Dapil III : 2609
Total      : 5737

1 Kursi DPRD

GERINDRA
Dapil I  : 6230
Dapil II : 9122
Dapil III : 5026
Total : 20378

4 Kursi DPRD

PDIP
DAPIL I : 6031
DAPIL II : 8524
DAPIL III : 12641
TOTAL : 27196

6 Kursi DPRD

DEMOKRAT
Dapil I : 7344
Dapil II : 3540
Dapil III : 5751
Total : 16635

4 Kursi DPRD

PAN
Dapil I   : 5522
Dapil II  : 3262
Dapil III : 4030
Total      : 12814

3 Kursi DPRD

HANURA
Dapil I : 7543
Dapil II : 5843
Dapil III : 5793
Total : 19179

4 Kursi DPRD

PPP
Dapil I   : 4248
Dapil II  : 3540
Dapil III : 3447
Total      : 11235

3 Kursi DPRD

PKB
Dapil I : 2077
Dapil II : 1727
Dapil III : 1705
Total : 5509

1 Kursi DPRD

GOLKAR
Dapil I  : 10668
Dapil II : 10626
Dapil III : 6295
Total : 27589

6 Kursi DPRD

SUKABUMI - Beredarnya rumor 
mengenai paket pemasangan 
yang diprediksikan oleh sejumlah 
masyarakat, tentunya tak akan 
mempengaruhi arah politik Golkar 
menjelang Pilwalkot 2018 nanti. 
DPD Golkar Kota Sukabumi sendiri 
meyakini tidak akan merasa kha-
watir akan tertinggal dalam me-
nentukan pasangan ataupun koalisi 
partai menjelang Pilwalkot.

 “Kita Golkar sudah berpengalaman, 
bukan hanya mengikuti satu pilkada 
ini saja. 

Baca Hal 4

GOLKAR
Dapil I  
Dapil II 
Dapil III 
Total 

6 Kursi DP

Beredarnya rumor 
ket  pemasangan
kan oleh sejumlah 
ntunya tak akan 
arah politik Golkar 

walkot 2018 nanti.
a Sukabumi sendiri 
akan merasa kha-
inggal dalam me-
gan ataupun koalisi 
g Pilwalkot.
sudah berpengalaman, 
ngikuti satu pilkada 

MASIH MENCARI 
KOALISI

Achmad Fahmi Mulyono

Dedi R Wijaya

Jona Arizona

Bayu Waluya

Ima Selamet

Hanafi e Zain

Anton Rachman

Andri Setiawan Hamami

Hobi Menggembosi 
Mobil Orang

SETIAP orang pasti punya hobi. Ya, meski hobi 
sebagian di antaranya agak nyeleneh. Misalnya, 
yang dilakukan seorang buron di Prancis. Sebut 
saja namanya Louis. Dia diburu bertahun-tahun 
gara-gara hobinya yang tidak umum. Yakni, 
menggembosi ban mobil orang pada malam hari.

31 DPD I Golkar Desak Munaslub
Airlangga: Senin Depan 

DPP Gelar Pleno

JAKARTA  - Proses pergantian 
Setya Novanto dari jabatan Partai 
Golkat akan terlaksana dalam waktu 
dekat. Pasalnya, mayoritas DPD 

tingkat I sedang menginginkan 
adanya musyawarah nasional luar 
biasa (munaslub) sebelum masuk 
ke tahun 2018.

 Kepastian adanya munaslub dalam 
waktu dekta ini, disampaikan oleh 
Calon ketua umum Partai Golkar, 

Airlangga Hartarto yang mengaku 
mendapat informasi bahwa sudah 
ada 31 DPD I Partai Golkar yang me-
nyerahkan surat kepada DPP untuk 
segera menyelenggarakan munaslub.

 “Jadi 31 DPD tingkat I sudah me-
nyerahkan surat kepada DPP un-

tuk segera digelar Munaslub,” ujar 
Airlangga saat ditemui di kawasan 
Kebayoran Baru, Jakarta, kemarin 
(6/12).

 Lebih lanjut Airlangga menambah-
kan, dengan adanya 31 DPD tingkat I 

Babak 16 Besar Liga Champion

4 Big Match 
Berpotensi 

Hadir
JAKARTA - Sudah ada 12 tim yang 

memastikan tampil di babak 16 
besar Liga Champions 2017-2018. 

Korban Oknum 
Kadin Kembali Mengadu
SUKABUMI - Sejumlah warga Kabupaten Suk-

abumi, mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten 
Sukabumi, di Jalan Raya Pelabuhan II, Kelura-
han/Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, 
kemarin (6/12). Kedatangan mereka ini, untuk 
mempertanyakan dugaan pungutan liar (pungli) 
yang diduga dilakukan oknum pegawai dinas 
dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suka-
bumi.  Para korban ini, dijanjikan bekerja pada 
program perekrtutan calon tenaga kerja dalam 
proyek pembangunan perumahan bersubsidi 
khusus buruh. 

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

AUDIENSI : Sejumlah warga yang merupakan korban 
penipuan oknum Kadin saat melakukan audensi dengan Ketua 
Harian Kadin Sukabumi, Yudha Sukmagara dan Sekertaris 
Disnakertrans, Ali Iskandar di ruang Aula Kantor Disnakertrans 
Kabupaten Sukabumi, kemarin (6/12).
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TIDAK berlebihan jika perilaku pembuat hoax disamakan 
dengan setan. Perbuatannya tidak hanya menyesatkan, tetapi 
juga meresahkan. Lihat saja posting-an gambar oleh pemilik 
akun bernama Siti Aisyah yang disebut sebagai Alquran. 
’’Alquran ini ditemukan di dasar laut. Sudah menjadi karang, 
tapi tetap utuh. Subhanallah,’’ tulis pemilik akun tersebut.

Gambar yang diunggah adalah sebuah buku tebal yang 
diselimuti kristal putih mirip es. Dari posting-an Siti, tidak 
terlihat jelas tulisan yang ada di buku tersebut. Oleh Siti, 
buku itu dikatakan sebagai Alquran. Kristal yang menutupi 
buku tersebut dianggap karang.

Yang sebenarnya, buku itu bukan Alquran. Gambar yang 
di-posting Siti ternyata diambil dari blog pribadi http://
stuffyoucanthave.blogspot.co.id. Blog tersebut mem-posting 
banyak benda yang diselimuti kristal. Salah satunya, buku 
tebal dengan berbagai posisi. Nah, dari blog tersebut 
diketahui bahwa buku tebal itu adalah kamus.

Buku tersebut terlihat diselimuti karang karena direndam 
di dalam air yang dikukus dan diberi boraks. Sebelum 
dikukus, buku dibentuk sesuai dengan keinginan. Termasuk 
lipatan kertas. Buku dikukus hingga muncul kristal. Ketika 
dirasa cukup, buku ditiriskan dan dibiarkan selama 24 jam. 
Buku itu pun jadi benda yang terlihat di gambar.

Di tangan pembuat hoax, kamus yang menjadi bahan 
kerajinan tangan itu disebut sebagai Alquran. Dengan rayuan 
doa palsunya, akun yang kerap menyebarkan informasi hoax 
tersebut mendoakan siapa pun yang nge-like, share, dan 
berkomentar agar diberi rezeki yang melimpah.

Posting-an itu mendapat respons yang luar biasa. Sudah disebarkan 
4.882 kali dan disukai 62.100 pengguna medsos. Kebanyakan 
pengguna medsos terpancing dengan doa palsunya sehingga 
menuliskan kata amin di kolom komentar. Padahal, buku itu bukan 
Alquran. Hanya kamus yang tulisannya buram karena efek kristal dan 
penurunan resolusi saat diunggah. Semoga kita terhindar dari upaya 
penyesatan tukang hoax yang terkutuk. (eko/c15/gun) 

Karya Seni Boraks 
Jadi Bahan Hoax

Sempat-sempatnya Impor Bencana
SAAT beberapa wilayah di In-

do nesia terkena bencana, pe-
nyebar hoax malah menebar 
keresahan. Mereka mengimpor 
informasi terkait dengan ben-
cana dari luar negeri. Lantas, 
informasi itu disebarkan seo-
lah-olah kejadian di dalam ne-
geri. Contohnya, video tentang 
hujan es yang dikabarkan terja-
di di tol Cipularang.

Video berdurasi 44 detik terse-
but banyak sekali di-posting 
melalui akun Facebook. Dalam 
penggalan video, terlihat gam bar 
beberapa mobil yang melaju 
lambat karena hujan deras disertai 
angin. Terdengar suara gemertak 
lantaran atap mobil tertimpa es 
batu yang turun secara sporadis.

Dalam video itu, es batu tam-
pak sangat jelas. Es tersebut se-
perti dilempar ke arah mobil. 
Akibat hujan es batu itu, ada kaca 
mobil yang sampai pecah. Ken-
daraan pun berjalan pelan. Bah-
kan, ada yang berhenti karena 
hantaman es yang sangat deras.

Yang bikin resah, dalam posting-
an video itu terdapat ke terangan 
bahwa hujan es batu itu terjadi di 
Indonesia. ’’Hujan es di tol Cipu-
larang.’’ Begitulah keterangan 
puluhan pengguna medsos saat 
mengunggah video tersebut. Ada 
juga yang menuliskan keterangan 
dengan kalimat dibalik. Misalnya, 
’’Cipularang hujan es’’.

Viralnya video itu sontak mem-
buat tangan pengguna medsos 
gatal. Mereka seperti tengah 
mengikuti lomba menyebarkan 
kabar menarik dan harus diketa-
hui banyak orang. Akibatnya, 
posting-an tersebut makin viral 
tanpa ada yang berusaha meng-
klarifikasi kebenarannya se-
belum mengunggahnya.

FAKTA

Video hujan es 
berukuran besar 
tidak terjadi di 
tol Cipularang. 
Peristiwa itu 
terjadi di Turki 
pada 27 Juli 2017.
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Melainkan nopol asing. Namun, 
pengguna medsos hanya ter-
paku pada keterangan yang 
me nyertai posting-an tersebut.

Video itu merupakan rekaman 
kejadian hujan es di Turki pada 
27 Juli lalu. Gambar tersebut di-
ambil Associated Press di Istanbul 
dan dimuat media Inggris The 
Guardian. Dalam berita itu 
dijelaskan bahwa hujan es terjadi 
saat badai menerjang Kota Turki. 
Angin kencang juga merobohkan 
perangkat bahan bakar di ban-
dara hingga mengakibatkan 
ledakan dan kebakaran.

The Guardian juga mem-
posting gambar es yang besar nya 
segenggaman tangan orang 
dewasa. Ada pula suasana kota 
yang dilanda banjir setelah badai 
disertai hujan es. Sejumlah ken-
daraan yang terparkir di pinggir 
jalan terlihat berantakan akibat 
hantaman angin dan es.

Berdasar penelusuran Jawa 
Pos, ternyata penyebar hoax hu-
jan es di tol itu tidak hanya me-
nye but lokasi Cipularang. Ada 
juga akun-akun Facebook dan 
YouTube yang menyebut hujan 
es tersebut terjadi di tol Merak. 
Banyak orang yang memercayai 
hoax itu karena di sekitar Jakarta 
memang pernah terjadi hujan es 
batu. Beberapa netizen pernah 
mendokumentasikan hujan di-
sertai turunnya gumpalan es ke-
cil. Salah satunya terjadi di flyover 
Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Salah seorang pengunggahnya 
adalah Benny Bentar Dipane-
gara. Dalam video tersebut jelas 
ada suara yang mengatakan 
bahwa hujan es terjadi di sekitar 
Pasar Rebo. Pemandangan jelas 
menampak kan suasana di 
Jakarta. (eko/gun/c14/fat)

Jika mau sedikit kritis saja, 
pengguna medsos pasti akan 
mempertanyakan kebenaran 
informasi tersebut. Sebab, bila 
dicermati, nomor polisi (nopol) 
mobil sedan yang terekam vi-
deo itu bukan dari Indonesia. 

HOAX ATAU BUKAN

PAGI itu (30/11) Suwanto, 
kepala Rupbasan Kelas I Sura-
baya, terlihat sibuk membuka 
cover puluhan mobil mewah 
yang terparkir rapi di dalam 
dan di luar kantor. Tidak ha-
nya membuka cover, Suwanto 
juga memanasi Jeep Rubicon 
biru metalik. Mesinnya men-
deru halus.

Kegiatan itu memang men-
jadi rutinitas Suwanto. Dia 
tidak bisa hanya menyuruh 
anak buahnya. Waktu sehari 
rasanya tidak cukup untuk 
melakukan perawatan pada 

seluruh mobil dan barang 
titipan lain. ”Tidak hanya 
coba mesin, tapi juga harus 
dipakai jalan walau hanya 
jarak dekat,” ujarnya.

Mobil yang disita Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dari Bupati Nganjuk 
Taufi qurrahman itu menjadi 
salah satu dari sekian banyak 
mobil mewah yang dititipkan. 
Hingga (3/12), masih banyak 
mobil yang merupakan ba-
rang bukti (BB) perkara yang 
diparkir di halaman gedung 
rupbasan, Jalan Letjen Sutoyo 

Nomor 266B Medaeng, Waru, 
Sidoarjo. Mobil-mobil terse-
but tidak dibiarkan telanjang, 
tetapi ditutupi cover.

Ada 15 mobil berbagai jenis 
dan tipe yang diparkir rapi 
di sisi kiri gedung rupbasan. 
Rata-rata berkelas atas. Ada 
Jeep Wrangler Rubicon, Land 
Cruiser, Toyota Alphard, dan 
BMW keluaran

terbaru. Jika diuangkan, 
nilainya puluhan miliar.

Meski punya tanah seluas 
5.185 meter persegi, rup-
basan tetap tidak mampu 
menampung seluruh barang 
bukti tersebut. Fenomena di 
rupbasan itu mirip dengan 
yang terjadi di rumah ta-
hanan (rutan). Lebih banyak 
yang masuk daripada yang 

keluar. Faktornya berma-
cam-macam. Salah satunya, 
banyak BB yang tidak diambil 
pemiliknya. Biasanya BB be-
kas kecelakaan lalu lintas atau 
sehabis digunakan untuk me-
lakukan tindakan kejahatan.

Mayoritas pemiliknya tidak 
tahu mekanisme pengambil-
an. ”Banyak juga yang ingin 
buang sial, jadi tidak diambil 
sekalian, takut sial lagi,” je-
lasnya.

Pihaknya pun tidak bisa 
apa-apa. Sebab, rupbasan 
hanya bertugas sebagai pe-
nitipan. Eksekusi tetap ada di 
kejaksaan negeri atau peng-
adilan negeri. Selama ini, 
lanjut Suwanto, rupbasan 
tidak ubahnya seperti gudang 
BB. Pria yang menjabat sejak 
awal tahun tersebut menje-
laskan, ada puluhan sepeda 
motor gede merek Garuda 

yang masuk rupbasan sejak 
2005. BB itu menjadi ”koleksi 
tertua” di rupbasan.

Saking banyaknya, dia tidak 
tahu persis perkara yang ter-
kait dengan ratusan BB lain. 
Padahal, petugas rupbasan 
punya hak mendapatkan 
laporan perkara. ”Selama 
ini kami hanya dititipi, tidak 
pernah diberi tembusan per 
karanya,” keluhnya.

Upaya untuk segera me-
ngurangi jumlah ”penghuni” 
rupbasan memang cukup 
sulit. Bagaimana tidak, upaya 
lelang yang dilakukan pihak 
KPK beberapa waktu lalu 
dinilai Suwanto gagal. 

Pasalnya, di antara dela-
pan kendaraan mewah milik 
mantan Bupati Bangkalan 
Fuad Amin yang dilelang, 
hanya satu yang laku. 

Yaitu, mobil Toyota Alphard 

2015 yang laku Rp281 juta. 
Padahal, harganya termasuk 
murah untuk ukuran mobil 
mewah. 

Hal itu tak lepas dari keta-
kutan di masyarakat. ”Me-
reka takut akan kesulitan 
mengurus surat-suratnya,” 
kata Suwanto. Padahal, ber-
dasar aturan yang baru, pihak 
kepolisian menjamin akan 
mempermudah proses balik 
nama dan pengurusan surat-
-surat kendaraan.

Dia berharap BB mobil 
mewah tersebut bisa sege-
ra dilelang ulang dan laku. 
Sebab, biaya perawatannya 
tergolong mahal. 

Sedangkan harganya terus 
merosot. ”Bahan bakarnya 
saja harus pertamax plus. Bisa 
dibayangkan pengeluaran 
kami setiap harinya,”tandas-
nya. (*/c21/ano)

Menumpuknya Mobil Mewah di Rupbasan Kelas I Surabaya

KPK Lakukan Pelelangan, Hanya Laku Satu
Problem kelebihan kapasitas di Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(Rupbasan) Kelas I Surabaya belum 

mendapatkan solusi. Padahal, barang 
bukti tindak kejahatan yang dititipkan terus 

bertambah.
FAJRIN MARHAENDRA BAKTI.

FAJRIN MARHAENDRA BAKTI/ JAWA POS

MANGKRAK: Suwanto menunjukkan satu mobil mewah 
yang belum laku.

BUNGA JELITHA
FIGUR

Ingin Jadi Volunter
SALAH satu misi yang akan dibawa Bunga 

Jelitha ke perhelatan Miss Universe 2017 ada-
lah kepedulian terhadap anak-anak. Untuk 
memperkaya wawasan dan pengetahuan, Pu-
teri Indonesia 2017 itu pun sudah melakukan 
aksi nyata.

Di antaranya, mengunjungi Yayasan Sayap 
Ibu Jakarta. Di sana Bunga melihat anak-anak 
yang ditelantarkan orang tua.

”Banyak anak-anak Indonesia yang kreatif. 
Namun, banyak pula yang masih mengalami 
kekerasan maupun memiliki kendala untuk 
mencapai cita-cita,” ucapnya di Grand City, 
Surabaya.

Karena itu pula, Puteri Indonesia yang maju 
dari perwakilan DKI Jakarta tersebut ingin 
m e n j a d i salah seorang volunter 
u n t u k anak-anak.

”Ke depan saya juga 
ingin membangun ya-
yasan,” katanya.

Terkait dunia kreatif, 
salah seorang sosok 
yang menginspirasi 
Bunga adalah Anne 
Avantie. ”Bertahun-
-tahun Bunga mem-
b a - w a k a n 
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5.587 IUP Minerba 
Bermasalah Akan Diblokir

JAKARTA - Ada 5.587 Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) 
Minerba yang akan diblokir 
Direktorat Jenderal Adminis-
trasi Hukum Umum (Ditjen 
AHU) Kementerian Hukum 
dan HAM. Hal itu diketahui 
saat menggelar rapat dengan 
sejumlah lembaga terkait di 
Gedung Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK).

Adapun 5587 IUP itu terdiri 
dari 3078 IUP Minerba yang 
surat keputusannya bera-
khir pada 31 Desember 2016 
dan 2509 IUP yang berstatus 
non-clear and clean (CnC). 
"Total menjadi 5587 IUP 
yang menjadi objek pem-
blokiran badan usaha oleh 
AHU," ujar Direktur Jenderal 
Administrasi Hukum Umum 
(AHU) Kementerian Hukum 
dan HAM Freddy Harris saat 
menggelar konferensi pers 
di Gedung KPK, Kuningan, 
Jakarta, kemarin (6/12).

Tak hanya itu, sesuai re-
komendasi Ditjen Minerba, 
mereka juga akan melakukan 
pemblokiran bagi badan usa-
ha yang IUP-nya melakukan 
penunggakan utang ke nega-
ra melalui Penerimaan Nega-
ra Bukan Pajak (PNBP). Yakni 
sekitar 2620 IUP. "Jumlah 
total piutangnya saat ini se-
kitar Rp 3,8 triliun terhitung 
sejak 2015 sampai September 
2017," jelas Freddy.

Dia menerangkan, IUP ter-

sebut tidak sekedar yang ada 
di daerah, melainkan juga 
IUP Penanaman Modal Asing 
(PMA) dan IUP lintas pro-
vinsi yang diterbitkan oleh 
pemerintah pusat. Pemblo-
kiran akan dilakukan paling 
lambat pada 31 Desember 
2017.

Seluruh Data IUP bermasa-
lah itu telah diserahkan ke-
pada Ditjen dan kementerian 
lembaga yang hadir. Selain 
Ditjen AHU, ada Ditjen Pene-
gakan Hukum KLHK, Ditjen 
Perdagangan Luar Negeri, 
Ditjen Bea Cukai dan Ditjen 
Perhubungan Laut di bawah 
Koordinasi dan Supervisi 
sektor Mineral dan Batu Bara 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK).

Menanggapi hal itu, lemba-
ga antirasuah menginginkan 
permasalahan IUP ini segera 
diselesaikan. "Kita ingin per-
masalahan IUP ini segera 
selesai karena sudah dibahas 
dan saya yakin progresnya 
sudah baik," kata Deputi 
Bidang Pencegahan KPK 
Pahala Nainggolan.

Mengingat masih banyak-
nya administrasi rekomen-
dasi yang harus diselesaikan, 
pihaknya pun akan menda-
tangi setiap provinsi untuk 
menindaklanjuti rekomen-
dasi IUP yang sudah terlam-
bat sejak 31 Januari 2017.

"Jadi kita harus datang ke 

masing-masing provinsi, 
berapa yang masih berkewa-
jiban," tuturnya.

Rencana pemblokiran IUP 
itu juga didukung entitas 
yang hadir. Misalnya Direk-
torat Jenderal Bina Pemba-
ngunan Daerah Kementerian 
Dalam Negeri. Kementerian 
itu sudah mengeluarkan ren-
cana anggaran pengawasan. 
"Akan koordinasi dengan 
Itjen kemendagri untuk pe-

nentuan kinerja pemda," 
sebut Dirjen Banda Diah 
Indrajati.

Sementara Direktur Jen-
deral Mineral dan Batu Bara 
Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Bam-
bang Gatot Ariyono meminta 
gubernur tidak takut men-
cabut IUP perusahaan yang 
bermasalah.

Dia akan mendorong Ke-
menterian Dalam Negeri 

untuk memerintahkan para 
kepala daerah agar bera-
ni mengambil tindakan te-
gas."Tapi nanti kemudian, 
melalui Kemendagri meme-
rintahkan para gubernur ini 
berani mencabut. Perma-
salahannya pemprov tidak 
mencabut karena ini kata-
nya (IUP) terbitan bupati, 
tapi kan kewenangan sudah 
dipindahkan ke provinsi," 
pungkas Gatot.(dna/JPC)

FT:PIXABAY.COM

ILUSTRASI: Pertambangan.



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
-

MIMBAR PUBLIK 3KAMIS, 7 DESEMBER 2017

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

Penulis

SATU kebiasaan berharga 
yang sudah bertahun-tahun 
saya tinggalkan adalah me-
minta tolong kepada malai-
kat penjaga menjelang tidur. 
Itu kebiasaan yang saya ker-
jakan ketika masih duduk di 
bangku sekolah dasar. Guru 
agama yang memberi tahu. 
Saya duduk di kelas IV waktu 
itu. Pada suatu hari, guru 
agama menanyakan kepada 
kami, murid-muridnya, sia-
pa yang tidak mengerjakan 
salat sama sekali. Tidak ada 
yang mengacungkan jari 
telunjuk. Selanjutnya, dia 
menanyakan siapa yang 
mengerjakan salat lima wak-
tu. Beberapa anak menga-
cungkan jari, tidak banyak. 
Lalu empat, tiga, dua, satu.

Saya hanya bisa empat kali 
sehari, tanpa salat Subuh, 
karena selalu bangun kes-
iangan, mandi tergesa-gesa, 
dan langsung lari ke sekolah. 
”Tapi, ingin mengerjakan 
salat Subuh atau tidak?” 
tanya guru. Saya jawab ingin.

”Kalau begitu, minta tolong 
kepada malaikat agar diban-
gunkan lebih pagi,” katanya. 
Dia memberitahukan bahwa 
setiap orang memiliki malai-
kat penolong yang dengan 
senang hati akan membantu 
jika diminta. ”Jadi, mulai 
nanti malam, sebelum tidur 
sampaikan permintaanmu 
kepada malaikat penolong 
itu,” kata guru. ”Misalnya, 
kau ingin bangun setengah 
lima. Katakan saja, ’Malaikat 
yang baik, tolong bangunkan 
saya setengah lima agar saya 
bisa salat Subuh.’ Ia pasti 
membangunkanmu. Tetapi, 
kau mungkin belum paham 
cara ia membangunkanmu 
dan belum kenal bahasan-
ya. Minta lagi besoknya. 
Pokoknya, setiap malam 
menjelang tidur mintalah 
kepada malaikat penjaga 
agar membangunkanmu 
pukul setengah lima.”

Saran itu saya ikuti. Sep-
erti yang dikatakan guru, 
malaikat penjaga benar-
benar suka membantu. Ti-
dak sampai seminggu se-
jak mulai menyampaikan 
permintaan tolong, saya 
bisa bangun pagi. Spontan, 
saya melihat jam dinding: 
pukul setengah lima. Se-

lama berbulan-bulan saya 
melakukan kebiasaan sep-
erti itu menjelang tidur dan 
baru berhenti meminta to-
long setelah saya yakin su-
dah bisa bangun pagi tanpa 
perlu dibantu lagi. Dan saya 
melupakannya.

Ur u s a n  m i nt a  t o l o n g 
menjelang tidur itu baru 
muncul lagi bertahun-tahun 
kemudian, ketika saya mem-
baca buku panduan menulis 
cerita pendek yang disusun 
Mohammad Diponegoro, 
berjudul Yuk, Nulis Cer-
pen yuk. Saya membacanya 
ketika SMA dan membeli 
tiga eksemplar lagi untuk 
saya bagikan kepada teman-
teman. Saya menyukai buku 
itu dan saya pikir mereka 
juga perlu membacanya.

Di sana, Mohammad Di-
ponegoro memperkenalkan 
metode kreativitas dengan 
memberdayakan bawah 
sadar. Dia menyebutnya 
”Jin Ifrit di dalam kepala” 
karena bawah sadar me-
miliki kemampuan untuk 
mengerjakan hal-hal yang 
luar biasa. Saya mengikuti 
secara harfi ah apa yang dia 
sarankan untuk menulis 
cerita pendek dengan ban-
tuan mimpi. Setiap hari saya 
memikirkan dua atau tiga 
karakter, memikirkan ke-
sulitan yang mereka hadapi, 
latar belakang mereka, tem-
pat kejadian, dan beberapa 
detail lagi tentang mereka.

Tiap malam menjelang 
tidur, saya membaca catatan 
yang sudah saya siapkan 
pada siang hari dan me-
minta bawah sadar me-
munculkan cerita dalam 
mimpi. Beberapa lembar 
kertas dan sebatang pensil 
saya sediakan di samping 
tempat tidur. Mohammad 
Diponegoro menyampaikan 
bahwa biasanya kita terban-
gun pada ujung mimpi; pada 
saat itu kita harus segera 
mencatatnya. Jika kita tidur 
lagi setelah terbangun, pada 
saat nanti terbangun lagi, 
kita cenderung lupa apa 
mimpi kita semalam.

Cerpen-cerpen awal saya 
lahir sangat mudah dengan 
cara itu. Tetapi, kemudian 
muncul pikiran yang tidak-
tidak: jika terus-menerus 

berbuat begini, saya niscaya 
kehilangan mimpi alami. 
Saya tidak mungkin bisa 
memimpikan tujuh lembu 
gemuk ditelan tujuh lembu 
kurus. Para pecandu judi 
buntut tidak bisa menafsirkan 
mimpi saya menjadi dere-
tan angka-angka. Saya juga 
akan kehilangan pesan gaib 
yang mungkin disampaikan 
melalui mimpi. Pendeknya, 
mimpi saya tidak lagi meny-
impan rahasia. Kerisauan itu 
membuat saya meninggalkan 
”Jin Ifrit di dalam kepala” dan 
melupakannya.

Cerita fantastis berikut-
nya mengenai mimpi yang 
saya jumpai dalam riwayat 

Giuseppe Tartini (1692–
1770). Komposer kelahiran 
Venesia, Italia, itu men-
gakui bahwa komposisinya, 
Devil’s Trill Sonata, lahir 
dari mimpi. Suatu malam 
dia bermimpi membuat 
perjanjian dengan iblis yang 
bersedia memenuhi apa pun 
keinginannya. Sebelum me-
nyepakati perjanjian, Tartini 
ingin menguji kecakapan 
si iblis. Dia serahkan violin 
miliknya dan minta iblis itu 
memainkannya. ”Saya sep-
erti berhenti bernapas ke-
tika melihatnya memainkan 
sebuah komposisi,” katanya.

Saat bangun tidur, dia me-
mainkan lagi komposisi terse-
but, mencatat notasinya, dan 
memberinya judul Devil’s 
Trill Sonata. Anda bisa menik-
matinya di YouTube jika ter-
tarik pada komposisi terbaik 

Tartini itu. Sekarang, ketika 
mengingat lagi semuanya, 
saya menyesal kenapa ti-
dak melanjutkan kebiasaan 
meminta tolong kepada ma-
laikat. Ia membantu saya 
bangun pagi; ia tentu bisa 
membantu saya untuk urusan 
lain. Saya juga menyesal me-
lupakan kehebatan ”Jin Ifrit di 
dalam kepala”.

Tetapi, memang inilah 
salah satu yang paling mis-
terius di dalam perilaku 
manusia. Ketika kesuli-
tan, orang mengeluh. Ke-
tika jalannya terlalu mudah, 
orang tidak percaya bahwa 
di dalam hidup ini ada jalan 
mudah. Kalaupun percaya, 
mereka tidak punya keteku-
nan melakukannya. Pada-
hal, yang diperlukan cuma 
meminta tolong menjelang 
tidur. (*)

Kini, Setelah Magnya Teratasi,
Stamina dan Vitalitasnya Jadi Oke

“Awalnya dari mag. Itu sekitar empat tahun lalu. Kalau sudah kambuh perut terasa 
kembung. Setelah itu, saya jadi gampang masuk angin,” keluh Endang Kurnia saat 
membuka pertemuan 21 Februari 2017 lalu. Lalu, apakah lelaki 38 tahun ini pergi ke 
dokter? “Wah, sering,” ungkap ayah satu anak ini. Setelah berobat ke dokter, apa yang 
dirasakan oleh warga RT 004 RW 014, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, 
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ini? “Membantu, tapi sifatnya sementara,” katanya 
menjelaskan. Karena sudah sering ke dokter tapi hasilnya tak memuaskan, lelaki yang 
mencari nafkah dengan Multi Level Herbal ini mencari cara lain. Ia berprinsip, kalau 
sering terbaring sakit, bagaimana rejeki bisa dikait? Kebetulan, dua bulan lalu, seorang 
teman mengetahui maksudnya itu, lalu disarankan agar ia minum madu hitam MADU 
BIMA 99. Sebagai orang dewasa, tentu saja lelaki yang sedang berternak burung 
kenari ini tahu akan manfaat madu, tapi kalau madu pahit? Namun, untuk mencoba, 

tak ada masalah. Sekitar sebulan mengonsumsi, ia mulai merasakan perubahan berarti. Tahu membuahkan hasil, 
ia mulai rutin 1x sehari hingga saat ini. Sekarang, apa yang dirasakan olehnya? “Mag jarang kambuh. Stamina 
meningkat. Dan vitalitas jadi oke,” ungkapnya. 

Mengonsumsi madu untuk membuat badan bugar dan bebas dari penyakit sudah dilakukan orang sejak 
dulu. Konon, madu menjadi makanan pilihan raja-raja zaman dulu sebelum bercinta. Adakah dasar yang 
menyatakan minum madu itu bagus bagi kesehatan? Selain sejumlah penelitian ilmiah, kitab suci agama-
agama besar menyebutkannya. {1} Al-Quran (An-Nahl: 69) menyatakan, ”Keluarlah dari dalam badannya 
minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandung penawar bagi manusia dari berbagai macam 
penyakit.” {2} Injil (Amsal 24: 13) menyatakan, ”Anakku, makanlah madu, karena itu baik.” {3} Weda Arthavaveda 
(II.3.1)  menyatakan, “Minumlah Ghee, madu, dan susu karena baik untuk kesehatan.” {4} Tripitaka (Vinaya 
Pitaka [Mahavagga] VI.208.15:10) menyatakan, “Dalam ajaran Buddha ada 5 macam obat yang dikonsumsi 
para bhikku setelah mereka makan siang, salah satunya madu. Selama 3 bulan para bhikku dan bhikkuni tak 
mengonsumsi apa-apa kecuali madu.” Nah, kalau kitab suci yang menyatakannya, apakah kita masih berhak 
untuk menyangsikannya?

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.

ENDANG KURNIAENDANG KURNIA

Malaikat dan Iblis dalam Mimpi

Manusiakan Dulu Warga Kecil
ASSAL AMUAL AIKUM, 

Mimbar Publik Radar Suka-
bumi. Kepada Pemerintah 
Kota (Pemkot) Sukabumi 
mohon untuk melakukan 
pendataan kepada mereka 
yang tidak beruntung seperti 
yang ramai kemarin diberita-
kan di Kebon Danas RT 1 RW 

3, Kelurahan Karangtengah, 
Kecamatan Gunungpuyuh, 
Kota Sukabumi yang tinggal 
di rumah yang tidak laik. 

Saya berharap kepada 
pemerintah data dan lakukan 
pengecekan setiap wilayah, 
jangan hanya menunggu ada 
berita media baru bergerak 

seolah-olah peduli, ya kalau 
tidak diberitakan mungkin 
pemerintah diam saja, se-
belum bermimpi lain-lain, 
manusiakan dulu masyarakat 
kecil yang kurang beruntung, 
terima kasih 

085861080760

Kok Bisa KTP-e Dipalsukan 
ASSAL AMUAL AIKUM, 

mimbar publik Radar Suka-
bumi, saya ingin bertanya 
terkait adanya temua KTP-
e Palsu yang beredar, saya 
mengetahui soal itu pada 
saat membaca media kat-
anya ada temuan KTP-e di 

salah satu Rumah sakit di 
Kota Sukabumi. 

Saya berharap dengan 
adaya temuan ini pemer-
intah dan aparat kepolisian 
untuk mengusut tuntas 
kasus ini, soalnya sangat 
berbahaya sekali  kalau  

kasus ini dibiarkan, selain 
merugikan kasus ini bisa 
menjadikan alat untuk ke-
jahatan yang lebih parah 
lagi, terima kasih Radar 
Sukabumi. 

085620011xx

Masyarakat Selatan 
Masih Menangis

PAK Bupati Sukabumi, 
saya ingin  menyampaikan 
bahwa masyarakat Selatan 
Kabupaten Sukabumi ma-
sih jauh dari kata sejahtra 
dan hidup serba berkecuk-
upan seperti di daerah lain. 
Kami warga Pejampangan 
masih menunggu janji ma-
nis pak Bupati yang tempo 
hari dijanjikan, coba lihat 
saja atau lakukan blusu-
kan kembali seperti saat 

mencalonkan diri sebagai 
bupati. 

Untuk meningkatkan 
masyarakat sebetulnya 
tidak perlu ke luar daerah 
atau luar negri untuk study 
banding, ka mahal-mahal 
biaya hasilnya tidak dan 
belum tentu bisa diterap-
kan. Terima kasih radar 
Sukabumi

085721852976



Maslah, pria tersebut, berpindah ke 
sungai. Dan, langsung disantap oleh 
yang dari tadi dipandangi si bapak 
di atas jembatan kayu itu: buaya.  
Ya, buaya. Dan jarak antara si bapak 
dengan hewan sepanjang 3 meter 
tersebut tak sampai semeter. Kalau 
mau, hap, pria beruban itu bisa saja 
jadi ganti daging kerang bagi si 
buaya. Dan, Maslah bukannya tak 
sadar risiko itu.  ’’Dilompatinya kita 
bisa sampai sana (menunjuk ke-
jauhan). Tidak ada apa-apanya kita 
kalau begini (jarak dekat) kalau dia 
(buaya) mau loncat,’’ ungkap Maslah 
seperti yang terekam dalam video 
yang diunggah akun Zblind Virgo 
di Facebook dan kini telah menjadi 
milik Viral Press itu.

 Cuplikan adegan dalam video 
tersebut hanyalah salah satu contoh 
bagaimana di sungai tersebut, Sun-
gai Guntung, Bontang, koeksistensi 
damai telah tercipta. Antara warga 
kampung di bantaran sungai di 
Bontang, Kalimantan Timur, tersebut 
dan si buaya.

 Sutikno, warga Kelurahan Gun-
tung, mengungkapkan, buaya itu 
kian sering berenang hingga ke 
permukiman warga saat bakau di 
sekitar muara sungai ditebang. Saat 
air pasang, ia masuk menyusuri 
Sungai Guntung.

 ’’Paling sering terlihat siang pukul 
14.00 atau senja. Biasanya ada saja di 
samping perahu-perahu itu,’’ katanya 
kepada Kaltim Post (Jawa Pos Group) 
sambil menunjuk deretan perahu 

yang ditambat di dermaga.
 Menurut Sutikno, buaya 3 meter 

dengan warna agak kekuningan 
itu bukan satu-satunya yang ada 
di sungai tersebut. Ada seekor lagi. 
Berukuran lebih kecil, sekitar 1,5 
meter, dan berwarna lebih hitam. 
’’Mereka sejak kecil memang sering 
menampakkan diri,’’ katanya.

 Tak sekali pun si kuning dan si 
hitam menyerang warga. Padahal, 
jarak antara permukaan sungai dan 
bantaran, pada musim hujan sep-
erti saat ini, hanya sekitar semeter. 
Rumah-rumah penduduk juga padat 
berjajar di tepian.

 Koeksistensi damai seperti di 
bantaran Sungai Guntung tersebut 
sangat jarang dijumpai. Yang ham-
pir selalu terjadi, antara warga dan 
buaya sungai saling mengintai. Isti-
lahnya, membunuh atau dibunuh.

 Jawa Pos edisi 31 Mei lalu, misalnya, 
menurunkan kisah dua pedagang 
keliling antarpulau yang menangkap 
buaya sungai di Batam. Alasannya, 
dikhawatirkan membahayakan mer-
eka atau warga lain. Untung, buaya 
seberat sekitar setengah ton itu tak 
lantas dibunuh, tetapi diserahkan 
ke dinas lingkungan hidup setempat.

 Namun, di Kelurahan Guntung, 
situasi ’’kill or be killed’’ itu tak ada. 
Bahkan, bagi nelayan setempat, 
berpapasan dengan buaya-buaya itu 
sudah jadi makanan sehari-hari. ’’Dia 
berenang seperti biasa. Tapi, saya 
tetap hati-hati,’’ ujar Herianto, salah 
seorang warga yang bermatapenca-
harian sebagai nelayan.  Kalau ada 
kelebihan umpan, lanjut Herianto, 

tak jarang umpan itu diberikannya 
kepada si buaya. ’’Saya hampir tiap 
hari ketemu buaya. Kalau tidak ada di 
sungai, biasanya berjemur di muara 
sekitar sekilo dari sini,’’ katanya.

 Yang rutin memberi makan buaya-
buaya itu juga bukan hanya Maslah 
atau Herianto. Hampir seluruh 
warga. Tiap kali ada bau amis atau 
daging kerang, buaya-buaya tersebut 
akan muncul. Menunggu dengan 
setia di permukaan sungai. Dan, 
warga juga memperlakukan mer-
eka, si besar maupun si agak kecil, 
seperti hewan piaraan sendiri. Selalu 
menyisakan sedikit makanan untuk 
keduanya.  Muhariah, warga lain 
yang rumahnya berada di samping 
dermaga, mengaku, saat malam, 
buaya-buaya tersebut juga kerap 
mengitari sungai. Tampak dari 
matanya yang memantulkan sinar. 
’’Tapi, saya tetap hati-hati. Dulu 
sering saja anak-anak berenang di 
sungai. Sekarang sudah kami la-
rang,’’ tegasnya.  Ya, bagaimanapun, 
kehati-hatian menghadapi hewan 
buas, apalagi yang hidup liar, tetap 
dibutuhkan. 

’’Asal tak diganggu, buaya itu tak 
akan mengganggu. Tapi, kalau 
memberi makan, sebaiknya juga 
jangan terlalu dekat jaraknya,’’ tutur 
Sutikno.  Maksudnya, untuk berjaga-
jaga. Siapa tahu si buaya lagi bad 
mood. Dan, siapa pun tahu, sekali 
ia menyerang warga, koeksis-
tensi damai yang sudah terjalin 
selama ini bakal ’’resmi’’ berakhir. 
Berganti jadi membunuh atau 
dibunuh.(*/riz/k15/JPG/c5/ttg)
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Hobi Menggembosi Mobil Orang

4 Big Match Berpotensi Hadir

31 DPD I Golkar Desak Munaslub

31 DPD I Golkar Desak Munaslub Sama Kuat, Pemenang ‘Si Cerdik’

Korban Oknum Kadin Kembali Mengadu
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TERUSAN
4 KAMIS, 7 DESEMBER 2017 

 Louis punya skill istimewa untuk 
bikin ban mobil kempis. Dia bisa 
melakukannya dalam waktu san-
gat singkat. Di Bordeaux, domisili 
sekaligus tempatnya beroperasi, dia 
mampu menggembosi 70 ban dalam 
semalam. Hal itu dia lakukan sejak 

2011. Selama melakukan hobinya, 
pria 45 tahun tersebut mengklaim 
telah menggembosi sekitar 6.000 
mobil.

 Lantas, kenapa tidak segera ditang-
kap? ’’Sulit mengejarnya. Sosoknya 
sulit terekam CCTV. Selama beraksi, 
dia tidak meninggalkan DNA,’’ tegas 
kepolisian sebagaimana dikutip AFP. 

Sejak 2014, mereka terus memburu 
penjahat nokturnal tersebut. ’’Kami 
lega karena akhirnya dia bisa kami 
ringkus,’’ ujarnya.

 Hingga kini, tidak diketahui mo-
tif Louis menggembosi ban mo-
bil orang. Ya, namanya juga hobi. 
Kadang tidak dapat dimengerti. 
(Global News/fam/c14/na)

Bahkan, ada juga yang dijanjikan 
bakal bekerja di Disnakertras Kabu-
paten Sukabumi.

 “Kedatangan saya kesini (Disnaker-
trans) untuk mengadukan perihal 
adanya penipuan yang dilakukan 
oleh oknum Kadin dan petugas Dis-
nakertrans. Saya sudah bayar uang 
sebesar Rp4 juta kepada Pak Deden 
yang diketahui merupakan petugas 
Kadin. Katanya, saya akan bekerja 
di Kadin bagian verifi kasi data yang 
kantornya berada di daerah Keca-
matan Cisaat,” jelas Tori Irawan 
(19) warga Kampung Sunggapan, 
RT 1/10, Desa Bojong, Kecamatan 
Cikembar, kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (6/12). 

 Setelah Tori memberikan uang 
cast kepada oknum Kadin pada 19 
September 2017 lalu, ia mengaku 
sempat bekerja di Kantor Kadin 
Cisaat. Namun sayang, selama tiga 
bulan bekerja di kantornya itu, 
dirinya sampai sekarang tak pernah 
mendapat gaji.

 “Setiap hari saya datang ke kan-
tor hanya melamun saja dan tidak 
bekerja apapun. Ya paling juga 
tanda tangan untuk kehadiran saja. 
Disana saya mulai curiga, bahwa 
orang tersebut telah menipu,” 
bebernya. 

 Ia bersama dengan teman-
temannya kembali mendatangi 
Kantor Disnakertrans Kabupaten 
Sukabumi untuk mengadukan 
terkait dugaan penipuan yang di-
lakukan oleh petugas Disnakertrans 
Kabupaten Sukabumi dan Kadin. 
Sebab, saat pihaknya membayar 
uang kepada para oknum tersebut, 
terdapat surat kontrak kerja yang 
ditandatangani calon pekerja di 
atas materai dengan ditetapkan 
oleh Direktur Eksekutif Kadin 
Kabupaten Sukabumi, Ivan Karen 
Andrian. Bakan, Kadisnakertrans 
Kabupaten Sukabumi, Ade Mulyadi 
dicantumkan sebagai pihak yang 
mengetahui.

 “Saya berharap uang yang sudah 
diberikan pada oknum Kadin ini, 

harus dikembalikan. Rencananya, 
minggu-minggu ini kami akan 
bersama-sama melaporkan kasus 
penipuan ini pada pihak kepoli-
sian,” pinta Tori.

 Mereka berharap, pelaku kasus 
penipuan tersebut dihukum ses-
uai dengan aturan yang berlaku. 
Karena, pelaku ini telah melakukan 
aksi penipuan terhadap puluhan 
pencaker. Katanya, korban pungli 
dari oknum Kadin ini ada seki-
tar 98 orang. “Sementara jumlah 
uang yang dikeluarkan calon pe-
kerja itu berparitif. Mulai dari Rp3,5 
juta sampai Rp7 juta,” bebernya.  
Menanggapi kasus yang menerpa 
institusinya, Ketua Harian Kadin 
Kabupaten Sukabumi Yudha Suk-
magara mengutuk keras terkait 
apa yang sudah dilakukan oknum 
yang mengatasnamakan Kadin ini. 
Diakuinya, Kadin memang ber-
mitra dengan pemerintah daerah. 
Salah satunya dalam programnya 
adalah mensejahtrakan buruh, 
terutama di perumahan subsidi. 
“Kemungkinan hal ini dijadikan 
kesempatan bagi oknum Kadin 
yang tidak bertanggung jawab 
untuk melakukan pungli terhadap 
para pencaker,” jelasnya.

 Pihaknya secara tegas akan mem-
bawa masalah ini ke ranah hukum. 
Sebab, ia merasa persoalan terse-
but telah mencoreng nama dan 
lembaga yang ia pimpin termasuk 
pemerintah. Ia juga sudah memas-
tikan, nama yang tercantum dalam 
perjanjian tersebut bukan anggota 
Kadin. Karena, Kadin ini meru-
pakan asosiasi yang terdiri dari 
para pengusaha. Sehingga, para 
anggotanya wajib memiliki Kartu 
Tanda Anggota (KTA) dan memiliki 
akta perusahaan.

 “Apalagi saat saya melihat na-
manya, ada yang mengatasnamakan 
Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten 
Sukabumi, Ivan Karen Andrian. 
Jadi saya tegaskan, Kadin ini bukan 
sebuah perusahaan, tetapi hanya 
paguyuban nirlaba yang bergerak 
dalam bidang ekonomi untuk me-
majukan Kabupaten Sukabumi. Bu-

kan sebuah institusi yang bergerak di 
sebuah perusahaan atau dinas yang 
menciptakan sebuah keuntungan,” 
tandasnya.

 Masalah tersebut pun tak pelak 
membuatnya merasa prihatin. Di-
mana saat ini, warga Kabupaten 
Sukabumi sulit mencari pekerjaan. 
Belum lagi, diperparah dengan 
adanya oknum pungli terhadap 
para pencaker. “Saat ini kita sedang 
melakukan koordinasi dengan tim 
untuk mencari kira-kira mereka 
(pelaku) ini berada dimana. Setelah 
kita dapatkan, mereka harus ber-
tanggungjawab. Meski begitu, kadin 
akan tetap melakukan upaya hukum 
karena ini sudah ada pencemaran 
nama baik lembaganya,” imbuhnya.

 Yudha tak memungkiri nama yang 
tertera dalam perjanjian tersebut, tak 
asing baginya. Bahkan, dia sempat 
berbincang-bincang dengan ok-
num bernama Ivan tersebut. “Saya 
mengetahui salah satu oknum yang 
mengatasnamakan Direktur Ekseku-
tif Kadin Kabupaten Sukabumi, Ivan 
Karen Andrian. Tetapi, yang menjadi 
pertanyaan, yang mengangkat direk-
tur itu siapa?. Soalnya, mereka tidak 
memiliki dasar hukum jelas. Sebab 
dalam pengangkatan Direktur Ekse-
kutif itu, harus berdasarkan dengan 
rapat pleno. Nah, sampai saat ini saya 
selaku pengurus Kadin, tidak pernah 
merasa ada rapat dalam pembentu-
kan direktur itu,” ujarnya. 

 Sedangkan Sekertaris Disnaker-
tranas Kabupaten Sukabumi, Ali 
Iskandar berjanji akan melakukan 
pendampingan terhadap para 
korban. Menurutnya, warga yang 
hendak bekerja tidak boleh dipun-
gut biaya sepeser pun. “Kita akan 
mencoba dengan berjenjang untuk 
meyelesaikan persoalan ini. Kita 
mesti hati-hati. Karena, kita tidak 
mau proses hukum berjalan, tetapi 
uang tidak bisa dikembalikan ke-
pada para pencaker. Apabila nanti 
oknum tersebut sudah berhasil ter-
tangkap, kami terlebih dahulu akan 
melakukan tabayun, tetapi tidak 
menghilangkan proses hukum,” 
pungkasnya. (cr13/e)
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7 tim mengunci tiket sebagai juara 
grup, sedangkan 5 lainnya berstatus 
runner-up. Berdasarkan beberapa 
skenario drawing, ada potensi 4 laga 
big-match hadir di babak 16 besar.

 Ketujuh tim yang memastikan lolos 
sebagai juara grup antara lain: Man-
chester United (Inggris), Paris Saint-
Germain (Prancis), AS Roma (Italia), 
Barcelona (Spanyol), Manchester 
City (Inggris), Besiktas (Turki), dan 
Tottenham Hotspur (Inggris).

 Sementara, 5 tim yang melaju 
sebagai runner-up adalah FC Basel 
(Swiss), Bayern Muenchen (Jerman), 
Chelsea (Inggris), Juventus (Italia), 
dan Real Madrid (Spanyol). Masih 
ada 7 tim lagi yang akan mempere-
butkan 4 tiket tersisa di babak 16 
besar. Liverpool (Inggris), Sevilla 
(Spanyol), dan Spartak Moskva (Ru-
sia), berpeluang lolos sebagai juara 
grup E dari hasil pertandingan pada 
Rabu (7/12) dini hari WIB. Semen-
tara, Shakhtar Donetsk (Ukraina), 

Napoli (Italia), FC Porto (Portugal), 
dan RB Leipzig (Jerman), berebut 
tiket lolos sebagai runner-up.

 Berdasarkan aturan drawing babak 
16-besar Liga Champions, beberapa 
hal yang perlu dicermati, antara lain: 
1) dua klub dari grup yang sama tidak 
mungkin bertemu; 2) dua klub sen-
egara tidak mungkin dipertemukan; 
dan 3) juara grup tak bisa berjumpa 
juara grup, begitu pula runner-up 
grup tak mungkin bersua runner-
up grup.  Dengan kata lain, setiap 
tim mempunyai beberapa skenario 
drawing. Sebut saja Manchester 
United sebagai juara grup A, sangat 
mungkin bertemu Bayern, Juven-
tus, Real Madrid, atau dua runner-
up grup lain yang baru memastikan 
tiket malam nanti (kecuali sesama 
tim Inggris atau Basel yang juga 
berasal dari Grup A).  Contoh kedua 
Barcelona yang juga lolos sebagai 
juara grup, memiliki skenario draw-
ing melawan Basel, Bayern, Chelsea, 
atau dua runner-up grup lain yang 
lolos malam nanti. Barcelona tak 

mungkin bersua Real Madrid di 
babak 16-besar karena sama-sama 
dari Spanyol, atau Juventus karena 
sebelumnya sama-sama berasal 
dari grup D.

 Berdasarkan regulasi itu, ada be-
berapa skenario yang mungkin ter-
jadi, termasuk hadirnya 4 big-match 
di babak 16-besar. Kita ambil satu 
contoh skenario jika Manchester 
United bertemu Juventus, PSG 
bersua Real Madrid, Barcelona 
versus Chelsea, dan Manchester 
City menghadapi Bayern. Empat 
skenario tersebut sangat mung-
kin terjadi.  Selain itu, ada pula 
Liverpool yang jika lolos sebagai 
juara Grup E, berpeluang bertemu 
antara Bayern, Juventus, atau Real 
Madrid. Jadi, bersiaplah menantikan 
setidaknya 4 laga big-match di babak 
16-besar Liga Champions 2017-2018. 
Laga yang mungkin saja diberi label 
sebagai fi nal kepagian. Drawing atau 
undian babak 16 besar Liga Champi-
ons akan digelar pada Senin (11/12).
(ira/JPC)
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itu maka kemungkinan besar pada 
Senin pekan depan akan diadakan 
rapat pleno untuk menentukan ada 
atau tidaknya munaslub. “Tentu-
nya Senin nanti untuk mengadakan 
pleno,” katanya. Oleh sebab itu, 
Airlangga berharap rapat pleno itu 
dihasilkan satu keputusan diadakan-
nya munaslub. Sehingga pada akhir 
Desember nanti Partai Golkar bisa 

berproses melakukan pergantian 
kepada Setya Novanto dari jabatan 
ketua umum. “Jadi jadwal munaslub 
itu bisa diagendakan pada Minggu 
ketiga bulan Desember ini,” pungkas-
nya.  Sebelumnya, Plt Ketua Umum 
Golkar Idrus Marham yang dikenal 
sebagai tangan kanan Novanto  
menegaskan, pembahasan men-
genai Munaslub harus menunggu 
putusan praperadilan yang diajukan 
Ketua Umum definitif, Setya Nov-

anto. Kesepakatan itu dihasilkan oleh 
rapat pleno DPP Golkar tanggal 21 
November 2017.

 “Posisi Bung Setnov sebagai Ketua 
Umum Partai Golkar maupun seb-
agai Ketua DPR RI, itu akan dibahas, 
dibicarakan, dalam rapat pleno 
segera setelah putusan prapreadi-
lan,” kata Idrus usai membuka Work-
shop Nasional Partai Golkar Gelom-
bang II di Merlynn Park Hotel, Petojo, 
Jakarta, Selasa (5/12). (gwn/JPC)
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Kita harus siap dengan resiko dan 
konsekuensi yang ada. Dengan 
keputusan yang belum final ini, 
Golkar ingin membuat keputusan 
dan proses yang mengedepankan 
aspirasi masyarakat,” ujar Ketua DPD 
Golkar Kota Sukabumi, Jona Arizona 
saat ditemuai usai reses Anggota 
DPRD Kota Sukabumi, belum lama 
ini.  Terlepas semua itu, kata Jona, 
politik itu dinamis. Segala kemung-
kinan bisa saja terjadi. Ketika saat ini 
fi gur-fi gur sudah digadang-gadang 
akan dipasangan, dirinya yakin Gol-
kar tidak akan tertinggal.

 “Ketika perjalanan atau proses ini 
sudah dilalui, manusia hanya bisa 
berencana, Allah yang menentu-
kan. Ketika sudah menjadi bagian 

kita, meskipun masih misteri, tapi 
saya yakin bahwa ketika memang 
jalannya tidak ada orang yang bisa 
mengambil hak tersebut. Suatu 
saat nanti, Golkar akan indah pada 
waktunya,” bebernya.  Jika memang 
orang menilai Golkar itu lamban 
dalam menentukan sikap, tak lain 
karena lebih mengedepankan ke-
pada kehati-hatian dalam menentu-
kan pendamping dan koalisi. Golkar 
mengambil keputusan itu bukan 
kepentingan pribadi dan kelompok, 
tapi kepentingan masyarakat Kota 
Sukabumi. “Ketika kita tulus ikhlas 
ingin berbuat untuk masyarakat 
dan fi gur pendamping pun meng-
inginkan hal yang sama, saya yakin 
Golkar akan menemukan pasangan 
dan koalisi,” lanjut Jona.  Bahkan 
saat ini, DPD Golkar Kota Sukabumi 

sedang melakukan kajian ilmiah 
survey pasangan calon. Nantinya, 
tim survey akan mensimulasikan 
beberapa kemungkinan pasangan 
calon yang akan mendampinginya 
di Pilwalkot nanti. “Dua minggu ini, 
nanti akan terlihat hasilnya. Karena 
survey itu salah satu pertimbangan 
dalam menentukan pilihan dan kita 
juga akan mempertimbangkan hasil 
serapan aspirasi dari masayrakat,” 
jelasnya.  Jona pun tak memungkiri 
saat ini Golkar tidak bisa sendiri un-
tuk menuju Pilwalkot. Menata Kota 
Sukabumi itu perlu pemikiran yang 
matang untuk menggabungkan 
kekuatan parpol, ide dan gagasan 
kandidat. “Jadi ketika kita menyusun 
visi dan misi, bisa bersinergis untuk 
kepentingan Kota Sukabumi kede-
pannya,” pungkasnya. (bal)
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tentang paket pasangan pun sudah 
bermunculan dan mengkerucut. 
Meskipun, konstalasi tersebut masih 
bisa berubah di detik-detik akhir 
jelang pendaftaran. Apalagi saat ini, 
setiap baik calon maupun partai 
politik masih melakukan komunikasi 
agar bisa menggaet partai lain untuk 
bergabung.  Jika tak ada perubahan, 
skema pasangan pun sudah terben-
tuk. Yang sudah dipastikan misalnya 
koalisi PKS-Demokrat dengan usun-
gan Achmad Fahmi-Andri Setiawan 
Hamami (Faham). Meskipun, Surat 
Keputusan (SK) yang baru turun 
baru dari Demokrat saja. Sementara 
PKS masih menunggu SK turun.

 Kemudian, ada paket Koalisi Go-
tongroyong yang dimotori PDI Per-
juangan dan PKB. Untuk calonnya 
sendiri, paket Hanafie Zain dan 
Anton Rachman (Harkat) santer 
bakal dipasangkan. Ada juga koalisi 
Masagi (PAN-PPP) dan NasDem, 
kabar terbaru bakal memaketkan 
mantan Wakil Walikota Sukabumi, 
Mulyono dengan Ketua PPP, Ima 
Selamet.

 Untuk menyatukan keduanya 
memang bukan hal yang mustahil. 
Pasalnya, antara koalisi Masagi 
dan NasDem sudah menemukan 
kesepahaman meskipun belum ter-
tuang dalam MoU deklarasi koalisi. 
Itu artinya, dengan status keduanya 
yang merupakan ketua partai tidak 
akan sulit.

 Koalisi terakhir terbilang sangat 
solid. Dari awal membuat komit-
men, Gerindra dan Hanura masih 
tetap erat. Tak ayal, muncul oponi 
bahwa Dedi R Wijaya sebagai ketua 
Partai Gerindra bakal bersanding 
dengan Bayu Waluya yang juga 
merupakan Ketua Partai Hanura.

 Dengan melihat kekuatan dari se-
tiap koalisi, terbilang sama kuatnya. 
Soalnya, hampir semua diusung 
dengan jumlah tujuh kursi. Hanya 
Gerindra dan Hanura saja yang me-
miliki delapan kursi. Tapi kalau Gol-
kar bergabung ke salah satu koalisi, 
mungkin akan membuat cerita baru.

 Karena sampai saat ini, arah Partai 
Golkar dengan calonnya yakni Joan 
Arizona masih misterius. Apakah 
akan berlabuh di partai yang sudah 
berkoalisi, atau memang nanti akan 
menjadi pendukung. Tapi yang jelas, 
saat ini mereka masih melakukan 
komunikasi politik dengan setiap 
balon. Misalnya dengan Hanafie 
Zain ataupun dengan Mulyono.

 “Dinamikanya saat ini masih ber-
jalan. Tapi, jika kempat paslon ini 

maju, sudah bisa mengsung. Karena, 
keempatnya sudah memenuhi sarat 
20 persen suara. Untuk paket Faham, 
tinggal menunggu deklarasi saja. 
Tinggal menarik partai yang akan 
menjadi pendukungnya jika diper-
lukan. Kalaupun tidak Demokrat 
empat kursi dan PKS tiga kursi itu 
sudah bisa mengusung,” tutur Pen-
gamat Kebijakan Publik dan Politik, 
Asep Deni kepada Radar Sukabumi.

 Mengenai dengan paslon Mulyo-
no-Ima yang santer diisukan itu, bisa 
menjadi kenyataan. Lantaran menu-
rutnya, keberadaan Ima muncul 
di internal koalisi Masagi yang diisi 
oleh PPP dan PAN dan Mulyono dari 
NasDem. Ditambah menurutnya, 
Ima adalah Ketua DPC PPP Kota 
Sukabumi yang memiliki peluang 
yang sangat bagus secara politik.

 “Pa Mulyono tetap mematok F1. 
Bu Ima sejauh ini, popularitasnya 
dan elektabilitasnya di mingu-mingu 
ini ternyata bagus. Kenapa tidak dan 
paket itu sangat mungkin. Karena 
ada orang partai disitu (Ima,red), 
cukup baguslah untuk mengikuti 
kontentasi,” ujarnya.

 Mengenai dengan Paslon Dedi R 
Wijaya dan Bayu Waluya, kata Asep, 
sejauh ini dirinya menilai koalisi 
yang dibangun oleh Gerindra dan 
Hanura itu konsisten. Pasalnya, 
Gerinda yang dipimpin oleh Dedi itu 
tidak tertarik dalam koalisi manapun 
begitu juga dengan Hanura yang 
langsung diketuai oleh Bayu. Kedua 
partai ini seolah tak membuka 
komunikasi politik dengan parpol 
lain. Artinya, koalisi ini sepertinya 
bakal bertahan dan akan tempur di 
Pilwalkot nanti.

 “Sejauh ini, begitu. Paslon ini 
cukup diusung oleh dua partai 
saja karena memiliki delapan kursi. 
Masing-masing partai memiliki 
empat kursi dan sudah cukup 20 
persen. Ditambah, paslon ini kedu-
nya sudah sangat mesra dan sudah 
saling memahimi satu dengan 
lainya,” kata Asep.

 Dirinya mengaku, dari empat 
paslon yang sudah terpetakan itu, 
yang menjadi perhatiannya hanya 
pendamping Hanafie. Meskipun 
menurutnyam Hanafie sudah 
mengerucut bakal didampingi oleh 
Direktur PDAM Kota Sukabumi, 
Anton. Akan tetapi, Jona Arizona 
yang juga Ketua DPD Golkar ikut 
terseret bakal mendampingi Hanafi e 
di Pilwalkot nanti.

 “Pa Hanafie sejauh ini sudah 
lebih terbuka. Bisa dengan Anton 
atau dengan Jona. Kalau dengan 
Anton, koalisi gotongroyong PDI 

dan PKB sudah bisa mengusung 
juga,” ujarnya.

 Lalu bagaimana dengan Jona, 
lanjut Asep, ketika melihat kontek 
DPP, ujung-ujungnnya partai itu 
pasti akan mendukung yang akan 
menang. Contohnya di Pilgub Jabar, 
Golkar lebih memilih Ridwan Kamil 
atau RK dari pada Dedy Mulyadi 
karena ingin menang. Dengan dasar, 
popularitas dan elektabilitas RK yang 
sangat tinggi bila dibandingkan den-
gan kontestasi yang lainnya.

 “Apakah hal itu bisa terjadi di Pil-
walkot, sangat mungkin dan besar 
peluangnnya bisa terjadi jika Jona 
tidak memiliki pasangan. Tapi, Jona 
dengan status Ketua Partai, otmatis 
memiliki peluang yang sangat be-
sar jika harus bersanding dengan 
Hanafi e. Tapi, semuanya masih bisa 
berubah karena SK pengusungan di 
koalisi Masagi dan Nasdem, Gerinda 
dan Hanura serta PDI Perjuangan 
dan PKB masih belum ada paket 
paslon pengusungannya,” tegasnya.

 Sementara itu, Sekretaris DPD PAN 
Kota Sukabumi, Tendy mengaku tak 
khawatir jika memang akan terjadi 
tiga atau empat pasangan calon 
di Pilwalkot nanti.  Soalnya, setiap 
calon Walikota atau Wakil Walikota 
mempunyai kelebihan dan kekuran-
gan masing-masing. Sehingga, ma-
syarakat harus pintar untuk memilih 
pemimpin yang bisa memberikan 
perubahan untuk Kota Sukabumi. 
“Iya dong ada plus dan minusnya 
setiap calon juga. Bagimana kita 
mengemas pasangan calon itu. Mau 
tiga atau dua pasangan PAN sudah 
siap,” paparnya.

 Hal senda juga dikatakan oleh Sek-
retaris DPD Golkar Kota Sukabumi, 
Gundar Kolyubi. Bagi Golkar, tak ber-
pengaruh pada raihan suara jika ada 
tiga atau empat pasangan. Kondisi 
apapun Gundar meyakini Golkar 
sudah siap untuk bertarung di Pil-
walkot nanti. “Ah tidak masalah mau 
berapa pasangan juga. Terpenting 
bagaimana kita saja, dalam meracik 
dan meramu strategi. Apalagi punya 
calon Walikota muda Kang Jona yang 
siap untuk berkarya dalam kondisi 
apapun,” jelasnya. 

 Golkar sudah mempunyai per-
hitungan tersendiri jika memang 
terjadi kemungkinan-kemungkinan 
pasangan calon di Pilwalkot 2018 
mendatang. Artinya, Golkar sudah 
memiliki ramuan khusus untuk 
mengantisipasi beberapa kemungki-
nan yang terjadi nantinya. “Ya nanti 
lihat saja lah. Yang jelas sudah siap 
berapa pasangan juga,” pungkasnya. 
(sep/bal).
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Karawang Darurat Begal
KARAWANG - Jalan raya 

Kotabaru-Tirtamulya, Ka-
rawang, menjadi momok 
menakutkan bagi warga. 
Terutama kaum perempu-
an yang menjadi korban 
penjembretan. Hingga kini, 
beberapa korban masih 
trauma. Pengendara sepe-

da motor khususnya kaum 
wanita disarankan untuk 
berhati-hati saat melintas 
kawasan tersebut. Terlebih 
dalam beberapa pekan ter-
akhir ini aksi penjambretan 
kerap terjadi. "Dari jalan 
raya Desa Pucung sampai 
pertigaan Rumah Dakit Izza 

itu lokasi rawan jambret 
pada malam hari," ucap 
Diansyah, warga Kecamatan 
Kotabaru, Selasa (5/12).

 Terakhir korbannya ada-
lah seorang ibu rumah 
tangga asal Desa Pucung, 
Kecamatan Kotabaru. Uang, 
handphone serta surat-surat 

berharga raib dirampas pen-
jambret. Ciri-ciri pelaku 
bertubuh kecil, mengena-
kan jaket dan mengendarai 
sepeda motor jenis Yamaha 
Vixion. 

Korban seorang perem-
puan karyawan menjadi 
korban perampasan saat 

hendak Pulang ke rumah 
.Persis di depan Rumah Sakit 
Izza , tas berisi uang tunai, 
kartu ATM dan lainnya di-
jambret oleh pelaku dengan 
ciri-ciri yang hampir sama.

 Warga lainnya, Budi mem-
benarkan seringnya kasus 
penjambretan di jalur Pu-

cung Kotabaru. "Sudah ba-
nyak korbannya, ada yang 
lapor polisi ada juga yang 
tidak. 

Mereka sekarang masih 
ada yang trauma," katanya. 
Dia menduga, pelaku sudah 
mengenal betul wilayah ker-
janya. Penjambret biasanya 

beroperasi saat jam berang-
kat dan pulang kerja atau 
situasi jalan raya sedang 
sepi. "Sasarannya tas yang 
tidak dipegang dengan erat. 

Ada korban yang sampai 
luka parah karena tarik-
-tarikan sama penjambret," 
ungkap dia. [jar]

PENOLAKAN : Warga yang tergabung dalam wadah Persatuan Pasar dan Warung Tradisional (Pesat) Jawa Barat, melakukan aksi unjuk rasa, terkait  
kegagalan pembangunan Pembangunan Pusat Niaga Cimahi (PNC).

Kisruh PNC, Pemkot Cimahi Diminta Tanggung Jawab
CIMAHI - Kisruh kegagal-

an pembangunan Pemba-
ngunan Pusat Niaga Cimahi 
(PNC) yang kini disoal Per-
satuan Pasar dan Warung 
Tradisional (Pesat) Jawa 
Barat. DPRD Kota Cimahi 
minta Pemkot bertanggung 
jawab. Ketua DPRD Kota 
Cimahi, Ahmad Gunawan, 
mengatakan, pemerintah 
Kota Cimahi harus bertang-
gung jawab terkait perma-
salahan tersebut. Sebab, 
j ika APBD Kota Cimahi 

memungkinkan dan sesuai 
aturan yang ada, maka pe-
merintah seharusnya bisa 
mengeluarkan anggaran 
untuk mengembalikan uang 
tersebut. "Tapi untuk ek-
sekusinya harus dilakukan 
oleh eksekutif. Itu proses 
yang harus diperjuangkan 
biar Walikota bisa meng-
ambil langkah langkahnya," 
ujar Agun, usai menerima 
masa Aksi.di kantor DPRD 
Kota Cimahi, Rabu (6/12).

 Agun mengatakan, secara 

politis DPRD menyetujui 
pergantian terhadap uang 
mereka walaupun dengan 
APBD. Kendati demikian 
semuanya tetap harus se-
suai  aturan yang berlaku. 
Namun, Agun berjanji, pi-
haknya akan mendorong  
Pemkot Cimahi untuk me-
ngembalikan uang tersebut. 
"Kita akan coba lakukan 
pertemuan dengan Wali-
kota untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut," 
katanya.

 Sementara itu,  terka-
it  Pemkot Cimahi yang 
menerbitkan perda untuk 
mengambil alih aset Peru-
sahaan Daerah (Perusda) 
tanpa melalui kajian ilmi-
ah terlebih dahulu, Agun 
menjelaskan, sebenarnya 
Pemkot tidak mengambil 
alih aset perusda seluruh-
nya. "Kalau sudah masuk 
perda berarti sudah ada 
kajian didalamnya, jadi ti-
dak sembarangan. Makanya 
DPRD dalam membuat per-

da itu ada naskah akademik, 
sehingga perda tidak akan 
keluar tanpa ada kajian," 
jelasnya.Menurut dia, jika 
perda itu tanpa dilakukan 
kajian akan dibatalkan oleh 
Gubernur karena sebelum 
perda itu diterbitkan, Gu-
bernur melakukan evaluasi 
terlebih dahulu. "Jika per-
da telah disahkan berarti 
benar, namun kalau perda 
itu salah akan di PTUN kan 
atau Mahkamah Agung," 
pungkasnya. [jar]

MACET : Suasana Jalan Tol Soroja Tampak 
Ramai di Padati Pengendara Lalu Lintas

Jalan Tol Soroja Exit 
Soreang Macet

BANDUNG - Sehari pasca diresmikan Presiden 
Jokowi, jalan tol Soroja memang masih digra-
tiskan selama satu Minggu ke depan. Antusias 
masyarakat yang melintas ke tol Soroja, mem-
buat kemacetan panjang di pintu tol Soreang tak 
terhindarkan pagi ini.

 Menurut warga Kabupaten Bandung, Oka 
menjelaskan bahwa animo masyarakat pagi ini 
melewati tol Soroja cukup ramai. "Masyarakat 
sudah rindu dengan jalan lancar, karena ham-
pir bertahun-tahun akses menuju kabupaten 
Bandung, selalu diwarnai kemacetan seperti di 
kopo, Dayeuhkolot dan Bojongsoang hampir 
pasti terjadi kemacetan," ujar Oka, Selasa (5/12).

 Oka menjelaskan akibat macet di pintu tol 
soreang, banyak warga yang memutar balik ke 
arah kota Bandung kembali. "Akibat banyak 
kendaraan keluar Soreang pagi ini,berdampak 
macet,sehjngga banyak warga yang berputar 
balik ke arah kota," ujarnya. [bon]

Virus Difteri Meningkat 
di Purwakarta

PURWAKARTA - Serangan virus difteri di Pur-
wakarta tahun ini terbilang meningkat dibanding 
tahun sebelumnya. Puluhan anak-anak usia 
0-13 tahun sempat positif terjangkit virus difteri 
selama kurun waktu Januari hingga Desember 
2017. "Tahun ini Januari hingga Desember su-
dah ada 22 kasus atau 22 pasien anak terjangkit 
difteri. Tahun lalu dalam kurun waktu Novem-
ber-Desember ada 13 kasus tapi sudah sembuh," 
ujar Kepala RSUD Bayu Asih Purwakarta, dr. 
Agung Darwis saat ditemui di kantornya, Jalan 
Veteran Purwakarta, Rabu (6/12).

 Menurutnya, dari 22 kasus itu, mayoritas pa-
sien sudah mendapat penanganan serius dari 
petugas kesehatan pemerintah. Hanya saja, 
masih ada pasien anak yang saat ini mendapat 
perawatan khusus di RSUD Bayu Asih. "Dua 
orang pasien difteri usia 8 tahun saat ini dirawat 
intensif di ruang isolasi," ujar Agung.

 Ia menambahkan, bertambahnya kasus difteri 
tidak lepas dari mobilitas penduduk yang tinggi 
di Purwakarta. "Kasusnya berlanjut ke tahun 
ini. Salah satunya karena mobilitas penduduk 
yang tinggi ditambah ada penularan dari pasien 
difteri," ujar Agung. Ditambah lagi ada sejumlah 
kendala dalam penyembuhan pasien difteri. 
Yakni anti diteri serum (ADS) yang kurang karena 
penyakit difteri ini merupakan penyakit yang 
dianggap banyak kalangan sudah hilang, seiring 
dengan imunisasi difteri bayi di usia dua bulan. 
"?Tapi ternyata kasusnya ada lagi. Padahal sudah 
dianggap banyak orang penyakitnya sudah tidak 
ada. Dan untuk di Jabar, difteri di Purwakarta 
jumlah kasusnya tertinggi tapi angka kematian-
nya rendah," ujarnya. [bon] 

BOR : Aktivitas pengeboran tanah di wilayah RT 7/11, 
Kelurahan Taman Sari, Bandung, yang tengah menuai 
protes.

Pemkot Mulai Ngebor
BANDUNG - Proses penge-

boran tanah oleh Pemkot 
Bandung di areal yang akan 
digunakan sebagai rumah 
deret membuat warga peno-
lak proyek tersebut merasa 
khawatir. Hal itu diungkap-
kan oleh ketua RT 07 RW 11 
kelurahan taman sari Rin-
dan Ramdani di Taman sari 
Kota Bandung, Rabu (6/12). 
"Jumat malam Pemkot Ban-
dung sudah mulai menem-
patkan alat berat dan alat 
bor tanah, Dilanjutkan hari 
sabtunya mereka melakukan 
pengeboran," katanya.

 Rindan mengungkapkan 
warga yang menolak merasa 
khawatir proses pengeboran 
tersebut akan diikuti pro-
ses pembongkaran dalam 
proyek tersebut. Mereka 

menilai Walikota Bandung 
Ridwan Kamil (Emil) sudah 
ingkar janji. "Kata Pak Wali 
kan semua proses pekerjaan 
Rumah deret di stop. Kini 
Pemkot sudah mulai penge-
boran. Ini membuat kami 
khawatir," ujarnya.

 Diceritakan Rindan, Pem-
kot mulai me mengelar pera-
latan berat jumat malam dan 
hari sabtunya di lanjutkan 
dengan prose pengeboran. 
"Ijinnya ke saya mau tinggal 
sampai tanggal 15, katanya 
mau ada pengerjaan penge-
boran untuk tes kekerasan 
tanah," ujarnya.

 Warga ingin tak ada proses 
pengerjaan oleh pemerintah 
kota sebeum proses komu-
nikasi dan negosiasi dengan 
Emil tuntas. [bon]

NGANTRI : Puluhan warga Karawang, tampak mengantri untuk mendapatkan gas elpiji

Gas Subsidi Langka di Karawang
KARAWANG - Keberada-

an elpiji ukuran 3 kilogram  
kembali susah didapat . 
Setidaknya di wilayah Ke-
camatan Banyusari, Ka-
rawang, warga mengaku 
kesulitan mendapatkan gas 
elpiji bersubsidi tersebut. 
Salah seorang warga , Ipah 
(56 tahun) mengatakan, 
elpiji 3 kg sulit didapat 
sejak sepekan terakhir. Se-
jumlah pengecer yang di-
datanginya mengaku tidak 
memiliki stok sama sekali. 
"Udah seminggu ini tidak 
ada. Mesti keliling-keliling 
agak jauh baru dapat. Ca-
pek kita mau nyari LPG aja. 
Dulu disuruh pindah ke 
gas, sekarang malah susah 
dapatnya," kata ibu rumah 
tangga ini, Rabu (6/12).

 Ia mengatakan selain su-
lit didapat, elpiji 3 kg yang 

langka pun harganya dina-
ikkan secara semena-mena 
oleh para pengecer. "Udah 
langka, mahal lagi.Biasa-
nya paling mahal Rp21 
ribu per tabung. Sekarang 

paling murah Rp 30 ribu," 
ujar dia.

 Begitu juga dengan warga 
lainnya, Apong (51) me-
ngatakan, sudah hampir 
satu pekan tidak menda-

patkan elpiji 3 kg. Akibat 
langka, pria yang sehari-
-hari berjualan pisang go-
reng ini mengaku terpaksa 
membeli elpiji ukuran 5 
kg yang tidak disubsidi 

pemerintah. "Didorong-
-dorong lah kami sama 
pengecernya untuk beli 
yang 5 kilogram. Padahal 
kami pedagang kecil ini 
kan harusnya disubsidi 
pemerintah," kata Ismail.

 Warga meminta pemerin-
tah segera mendistibusikan 
elpiji 3 kg di daerah mereka. 
Pria ini mengaku elpiji 3 
kg ini mengaku sudah se-
pekan terakhir sulit untuk 
mendapatkan elpiji gas 3 
kilogram. "Memang tidak 
ada pasokan. Kami tanya 
ke distributor, kata mereka, 
untuk wilayah kita udah 
nggak ada stok. Kalau sudah 
kosong begini kan semua 
repot. Harusnya ini bisa di-
antisipasi Pertamina dengan 
melarang warga yang mam-
pu, menggunakan elpiji 3 
kilogram," kata Ismail. [bon]

TRAGIS : Seorang Perempuan asal Kelurahan Nagri Kidul, 
Kecamatan Purwakarta, berinisial IDL (16) diduga disiram 
cairan cabe di bagian mata olah mantan pacarnya.

Cinta Diputus, Air Cabe Bertindak
PURWAKARTA - Nasib 

tragis menimpa seorang ABG 
perempuan asal Kelurahan 
Nagri Kidul, Kecamatan Pur-
wakarta, Purwakarta berini-
sial IDL (16) diduga disiram 
cairan cabe di bagian mata 
olah mantan pacarnya, yang 
belum lama diputuskan. Na-
sib Indah, begitu ABG itu 
biasa disapa, hampir serupa 
dengan yang dialami oleh 
penyidik Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), Novel 
Baswedan yang juga disiram 
di bagian mata. Bedanya, 
Novel disiram air keras dan 
IDL disiram cairan tak dike-
nal namun kondisi tampak 
masih membaik.

 Saat kejadian, IDL menje-
laskan, ia sedang berjalan di 
jalan pematang sawah tidak 
jauh dari rumah, tiba-tiba 
mantan pacarnya menggu-
nakan motor dari arah berla-
wanan menyiram wajahnya. 
"Disiram pas waktu papasan 
di jalan. Disiram ke arah mata 
tapi enggak tahu cairan apa, 
tapi di mata sangat perih," 

ujar IDL saat diperiksa di 
Satreskrim Polres Purwakar-
ta, Jalan Veteran Rabu (6/12).

 Saat itu, pelaku langsung 
melarikan diri dan korban 
merintih kesakitan dan di-
bawa orang tuanya, Sukarjo 
(45) ke RSUD Bayu Asih. ? Ia 
mengaku pelaku adalah man-
tan pacarnya yan?g sudah ia 
putuskan. "Hubungan sudah 

satu tahun, kayanya enggak 
terima diputuskan. Tiba-tiba 
ketemu dijalan dan siram ke 
wajah," ujar Indah.

 Saat ini, Sukarjo dan IDL 
diperiksa di Unit II Satreskrim 
Polres Purwakarta. "Saya 
bawa ke rumah sakit, mata 
sebelah kanannya perih. Kata 
dokter ada zat asamnya," ujar 
Sukarjo.? [bon]
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MESKI terkesan boros dan buang-buang 
uang, perilaku hedonistis ke hal-hal 
tertentu udah jadi sifat alamiah manusia. 
Pada saat-saat tertentu, membeli barang 
favorit hingga ratusan ribu bahkan jutaan 
rupiah bisa jadi sarana pelarian buat 
melepas penat dan mencari kesenangan. 
Eits tapi, meski di satu sisi dapat 
memberikan kepuasan, perilaku hedonistis 
juga tetap punya dampak negatif. Yes, 
hedon itu semacam guilty pleasure yang 
tetap harus dikontrol, guys!

Soalnya, pada dasarnya, hedon berarti 
suatu tindakan yang berlebihan. Dan 
segala sesuatu yang berlebihan jelas 
nggak baik dilakukan terus-menerus. 

’’Secara harfiah, hedon berarti nikmat 
dan -isme adalah aliran. Jadi, hedonisme 
bisa diartikan sebagai aliran kenikmatan 
atau keinginan untuk mendapat 
kepuasan dan kenikmatan yang 
berlebihan,’’ jelas Diantini Ida Viatrie, 
seorang psikolog klinis.

Karena berakar dari keegoisan untuk 
bersikap berlebihan itulah, Diantini 
menganggap hedon sebenarnya 

merupakan perilaku yang kurang 
wajar. ’’Wajar kalau seseorang masih 
berusaha memenuhi kebutuhan. 
Tapi, kalau orang itu berusaha 
banget cuma buat mengejar 
kenikmatan, itu jelas kurang baik 
jika dilakukan terus-terusan,’’ ujar 

dosen Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang tersebut.

That’s why, meski bisa memberikan 
kepuasan dan kesenangan, Diantini 
mewanti-wanti bahwa perilaku 

hedonistis tetap dapat membawa dampak 
negatif. Orang yang terbiasa berperilaku 
hedonistis bakal sulit mengendalikan diri 
ketika menginginkan sesuatu. Ini nih yang 
bisa jadi masalah. ’’Hidup kan tidak 
selamanya mudah. Saat seseorang 
mengalami masa-masa sulit dan tidak 
bisa menahan kebiasaan hedonistisnya, 
timbul dorongan buat memaksakan diri, 
meminjam sana-sini, sampai melakukan 
tindak kriminal,’’ tutur Diantini.

Bukan cuma itu, kebiasaan berperilaku 
hedonistis juga bisa membuat orang nggak 
bisa membedakan mana kebutuhan dan 
mana yang sekadar keinginan semata. 
Alhasil, mereka akan sulit menentukan 
prioritas dalam hidup. Karena itulah, hedon 
tetap harus dikontrol. ’’Bisa dengan 
membawa uang cash secukupnya atau 
mencari teman yang mendukung dan 
mau mengingatkan kita untuk selalu hidup 
hemat,’’ tandas Diantini. Mencari 
kesenangan itu boleh, tapi jangan 
berlebihan! (irm/c14/nrm)

APA yang terlintas di kepala saat 
kamu mendengarkan kata hedon? Gaya 
hidup serbaboros dan menghamburkan 

uang? Well, it’s not quite true. Hedon 
rupanya berakar pada filosofi Yunani 

yang menganggap kebahagiaan adalah 
hal terpenting bagi manusia. Yep, meski 

terkesan buang-buang uang, hedon 
pada hal-hal tertentu ternyata emang 
bisa jadi sumber kebahagiaan. Nggak 

percaya? Simak deh bentuk-bentuk 
hedon yang sering dilakukan anak 

muda berikut ini. It’s for sure some kind 
of guilty pleasure! (nen/c14/nrm)

BELANJA BAJU JADI SARANA 
PELEPAS STRES

Fashion stuff seperti baju, celana, 
tas, hingga sepatu sering dianggap 
sebagai ’’godaan iman’’ bagi 
sebagian orang. Nggak jarang, 
ada orang yang rela mengeluarkan 
superbanyak uang buat memenuhi 
fashion desire-nya.

Buktinya, Hanna Agustin, siswi 
SMA Gloria 1 Surabaya, bahkan 
bisa belanja hingga empat kali 
dalam sebulan demi memenuhi 
kecintaannya pada fashion! 
’’Biasanya, aku belanja ke Zara, 
Mango, Pull and Bear, atau 
Stradivarius. Sebulan aku bisa 
sampai habis Rp 3 juta buat 
belanja,’’ ujarnya.

Hanna mengakui, ada kepuasan 
tersendiri setiap dirinya berbelanja 
barang-barang fashion yang 
disukai. ’’Apalagi, orang tuaku 
nggak pernah membatasi uang 
jajanku. Jadinya, aku kebiasaan 
deh,’’ kata Hanna.

Hal senada diungkapkan Nida 
Salsabila, siswi SMKN 1 Kedawung, 
Cirebon. Bukan cuma sebagai 
pemuas hati, mengeluarkan banyak 
uang buat belanja fashion stuff udah 
jadi sarana pelepas stres tersendiri. 
’’Barang fashion itu kan wearable 
dan long-lasting, jadi nggak rugi 
meski aku harus menghabiskan 
banyak uang,’’ tuturnya.

Dalam sebulan, Nida bisa belanja 
hingga tiga kali dan menghabiskan 
rata-rata bujet Rp 300 ribu sekali 
belanja! Padahal, effort yang harus 
dilakukan demi memenuhi hasrat 
belanjanya pun terbilang nggak 
mudah. ’’Aku pernah sampai jajan 
lima ribu rupiah doang sehari 
selama sebulan buat beli parka 
yang aku incar,’’ ungkapnya. Tapi, 
kepuasan yang didapat setiap 
belanja dianggap Nida membayar 
lunas perjuangannya.

Make-up not only seen as a 
beauty kit, tapi juga buat 
memenuhi self-pleasure. Itulah 
yang diutarakan Tiara Ramadini 
dari SMA Methodist 1 Palembang. 
Tiara meng akui punya hobi 
belanja dan koleksi make-up. 
’’Sebulan aku bisa habis Rp 500 
ribuan cuma buat make-up dan 
skin care,’’ jelasnya.

Tiara merasa sangat sulit 
mengontrol diri buat belanja 
make-up, terutama produk-produk 
lipstik. ’’Tiap lipstik kan selalu 
punya warna-warna terbaru. Aku 
ngerasa wajib punya semua. 
Padahal, lipstik di rumah udah 
berjibun, bahkan warnanya nggak 
jauh beda,’’ ucap Tiara. Nggak 
jarang, Tiara kena marah sang 
mama gara-gara kebiasaan 

hedonnya di make-up.
Berbeda dengan Felicia Audrey 

dari SMP Gloria 2 Surabaya. 
Di temui  ket ika menjaga 
Teenygraphs di venue UBS 
Zetizen-Con 2k17, Felicia mengenal 
make-up dari tantenya yang 
merupakan make-up artist (MUA). 
Sejak itulah, Felicia keranjingan 
belanja make-up, khususnya 
eyeliner, pensil alis, dan lip tint. 
Felicia merasa nggak keberatan 
mengeluarkan banyak uang buat 
menemukan kualitas yang terbaik. 
’’Dengan beli beragam produk 
make-up, aku tahu kualitasnya. 
Jadi, aku bisa membandingkan 
satu sama lain,’’ terangnya. Hayo, 
ada yang punya hobi hedon 
serupa?

RELA HABISKAN BANYAK UANG 
DEMI BANDINGKAN KUALITAS

Kebiasaan menghabiskan uang demi 
makanan dan nongki juga sering kita 
temukan. Misalnya, Athaya Novita, siswi 
SMA Shafta Surabaya. Athaya mengakui 
sering menghabiskan uang demi makanan. 
Dalam sebulan, dia bisa empat kali berburu 
kuliner fancy dan menghabiskan uang Rp 
200 ribu sekali nongki.

’’Kadang nyesel juga sih karena uang 
habis cuma buat makanan yang nggak 
ada bentuknya. Tapi, bisa nongki di kafe 
Instagrammable emang seru dan worth 
it kok,’’ tutur Athaya.

Hal yang sama diungkapkan Rizka Novita 
Tampubolon, mahasiswi Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri 
Medan. Rizka bisa menghabiskan bujet Rp 
600 ribu–Rp 700 ribu dalam sebulan cuma 
buat makanan! Walau sering merasa menyesal 
karena boros, mengeluarkan uang buat 
makanan dianggapnya sebagai source of 
happiness. ’’Aku suka cobain makanan baru. 
Tiap dapat rekomendasi apa pun dari teman, 
pasti langsung kucoba,’’ tutur Rizka.

Demi memenuhi hasratnya coba-
coba makanan, Rizka harus 

rela mengeluarkan effort 
lebih. ’’Biar irit, aku bawa 
bekal dan minum dari 
rumah,’ ’  te rangnya . 
Penghematan itu dilakukan 
hingga terkumpul uang 
yang cukup untuk kulineran 
di luar. Superniat kan?

MENYESAL TAPI TETAP 
KETAGIHAN

 

LIHAT orang hedon makanan, gadget, 
atau fashion mungkin udah biasa. Tapi, 

ada juga loh yang rela mengeluarkan 
uang gila-gilaan demi barang-barang 

yang anti-mainstream. Apa aja kira-kira? 
Simak yuk cerita beberapa Zetizen 

berikut ini! (far/c14/nrm)

’’Salah satu hobiku baca. Nah, aku 
sering cari buku-buku bagus dengan 

cerita dan cover yang unik. Buku-
buku kayak gitu biasanya emang 

mahal. Harganya bisa sampai tiga 
ratus ribuan rupiah. Udah gitu, aku 
belinya bisa sampai dua kali dalam 
sebulan. Aku sampai sering nggak 

jajan di sekolah, hahaha. Tapi, karena 
menurutku buku itu bisa memperkaya 
imajinasi, perjuangan yang aku lakuin 

jadi worth the money sih.’’

Nggak Bisa Melewatkan Buku Bagus

Almira Wiji Rahayu,
SMAN 1 

Kedungwaru, 
Tulungagung

DOK. PRIBADI

’’Aku paling nggak bisa nahan diri buat 
beli idol photo card. Buat selembar 

photo card, aku bisa sampai 
mengeluarkan uang Rp 200 ribu. 

Sebagian orang mungkin menganggap 
ngeluarin uang mahal-mahal buat 

selembar foto itu boros. Tapi, dapat rare 
photo card yang albumnya udah stop 

diproduksi itu jadi kebahagiaan 
tersendiri. Demi hobi ini, aku selalu 

nabung tiap hari karena bisa sampai beli 
photo card sebulan lima kali, hehehe.’’

Uang Rp 200 Ribu untuk Selembar Foto

Arifah Sabrina
SMA Giki 1 
Surabaya

DOK. PRIBADI

’’Meski buat sebagian orang squishy 
cuma mainan, menurutku squishy itu 

stress relief yang ampuh. Tiap bad 
mood, tinggal pencet-pencet squishy, 

aku bisa senang lagi. Aku harus 
mengurangi uang jajanku buat 

nabung. Termahal, aku pernah beli 
squishy sampai Rp 350 ribu. Aku rutin 

beli dua kali dalam sebulan. Sering 
sih dimarahin Mama. Tapi, berkat 

squishy, aku juga bisa jadi YouTubers 
dan punya banyak follower.’’

Kurangi Jajan untuk Squishy

Gabie Jelita
SMP Bunga 

Bangsa 
Surabaya

DOK. PRIBADI

Diantini Ida Viatrie
Psikolog Klinis

DOK. PRIBADI

Cari Kesenangan dengan Hamburkan Uang
ILUSTRASI: SIW/ZETIZEN TEAM  LAYOUT: NINA/ZETIZEN TEAM

50 persen 
Zetizen 
ternyata hedon 
dan nggak bisa 
mengontrol diri 
pada barang-
barang 
tertentu.

HAL YANG PALING SERING BIKIN ZETIZEN HEDON
(3 tertinggi):

Makanan nggak berbentuk, tapi paling bisa menghabiskan uang 37%
Fashion things seperti baju, sepatu, tas, dll 32%
Gadget dan barang-barang elektronik kayak handphone, laptop, dll 14%

7 di antara 10 Zetizen 
menganggap hedon 
baik buat mencari 
kesenangan asal bisa 
membatasi diri.



Jatrada for Next Generation
PKM-Pengabdian

Satu lagi Program Kreativitas Mahasiswa yang 
memperoleh beasiswa dari Kementrian Riset 
dan Teknologi Perguruan Tinggi (Kemenristek 
Dikti) RI untuk kampus Universitas Muham-
madiyah Sukabumi (UMMI) adalah untuk PKM-
Pengabdian yang diusulkan sejumlah mahasiswi 
dari Jurusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 
(F-KIP) Program Studi PG Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) Ummi, masing-masing bernama 
Ira Nuriani, Puput Tri Utami, Lilis Lisnawati, Lia 
Kharisma, dan Neng Riska. Mereka membuat 
Jatrada Next Generation yang direalisasikan ke 
dalam tarian tradisional Ucing Sumput yang ke 
depannya diharapkan bisa direalisasikan bagi 
anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini.

Pengertian dan Tujuan
  Jaipong Tradisional Dance (Jatrada) bagaimana 

melestarikan tarian jaipong dan memperkenal-
kan tarian jaipong untuk anak usia dini. Dalam 
proses perancangan anak-anak bisa mengenali 
kembali tarian jaipong itu seperti apa , apa saja 
jenisnya, dan untuk mengembangkan aspek-
aspek perkembangan anak, seperti kognitif, 
psikomotorik, bahasa, sosial 
emosional, seni, dan lain 
sebagainya. 

  Waktu itu yang diperke-
nalkan tarian jaipong Ucing 
Sumput kepada para guru 
PAUD se-Jampang Tengah. 
Saat itu guru-guru PAUD di 50 
lembaga se-Jampang Tengah 
mengikuti pelatihan tarian 
Ucing Sumput. Ucing Sumput 
jenis tarian jaipongan yang juga 
di dalamnya terdapat permain-
an anak-anak. Ucing Sumput 
hanya tarian tidak mengenakan 
alat-alat. 

 Meski belum direalisasikan se-
cara menyuluruh atau signifi kan 
terlihat, namun respons para guru 
PAUD di Jampang Tengah cukup 
baik dan diterima. 

  Dipilihnya Jampang Tengah 
karena lebih tepat sasarannya. 
Dilihat dari kultur daerahnya di 
Jampang Tengah banyak juga tarian 
jaipongan. Pengabdian yang dilaku-
kan rekan-rekan PKM-Pengabdian 
PAUD  dilaksanakan selama sebulan 
dan dua bulan sekaligus pelaksa-
naan. Bentuk adalah seminar dan workshop/
praktik yang pesertanya hampir selurunya ibu-ibu 
guru. Pelatihan yang direalisasikan oleh rekan-
rekan PKM-Pengabdian PAUD ini kemudian 
di-back up ke dalam Cd yang tujuannya agar 
guru-guru PAUD yang dilatih bisa mem-
peroleh pengetahuan dan diharapkan agar 
tidak lupa/merefresh kembali dari pelati-
han yang telah diberikan. Untuk instruktur 
PKM-Pengabdian ini dibantu dari dosen-
dosen PAUD seperti Bu Elma, Bu Dewi, 
dan lain sebagainya yang ada di lingkungan 
kampus. (*/dit)

Perbedaan Jaipong Orisinal dan Ucing 
Sumput

  Dilihat dari pergerakannya, tarian jaipong 
orisinal lebih rumit diikuti oleh anak-anak se-
dangkan Ucing Sumput lebih mudah diikuti oleh 
anak-anak dengan konteks gerakan yang mudah 
diikuti anak-anak serta penuh keceriaan. Inipun 
berbeda dibandingkan dengan senam yang 
lebih formal pada tata cara dan sistematik yang 
berbeda. (*/dit)

Durasi Tarian
  Menurut rekan-rekan PKM-Pengabdian PAUD 

untuk tarian Ucing Sumput durasinya antara lima 
sampai tujuh menit. Karena di dalamnya ada 
permainan-permainan tradisional seperti Cing 
Ciripit. (*/dit)

  
Realisasi dan harapan

 Bagi mereka tarian Jatrada Ucing Sum-
put belum meluas sampai ke Jawa Barat 
baru di Sukabumi. Mereka berharap 
agar tarian tradisional tetap dilestari-
kan. Terutama tarian jaipong yang 
dinilainya sudah mulai terkikis oleh 
canggihnya zaman teknologi. Tarian 
jatrada khusunya Ucing Sumput agar 
bisa tetap diterima di kalangan generasi 
sejak dini.

 Fitri, Puput juga berharap Jatrada 
Next Generation dengan Ucing Sumput 
ini agar dapat dipatenkan. Di mana saat 
ini sedang menuju proses hak paten. Ini 
supaya ke depan bisa dikerjasamakan dengan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga lem-
baga PAUD-PAUD yang ada di Kota Sukabumi 
maupun Jawa Barat, juga anjungan-anjungan 
budaya, seperti di Taman Mini Indonesia In-
dah. (*/dit)
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Apa Kata Mereka

Jatrada Next 
 Generation akan 

 Dipatenkan
  Dosen Pembimbing PKM-Pengabdian 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ja-
trada Next Generation, Ibnu Hurri, S.Sos, 
M.Pd mengaku bahwa bimbingan yang 
dilakukan kepada para mahasiswinya 
lebih kurang satu tahun. Baginya PKM 
yang diangkat mahasiswinya itu adalah 
pengabdian kepada budaya kesenian 
tradisional yang dikemas secara kekin-
ian, namun tidak menghilangkan unsur 
kebudayaan itu sendiri. “Tanpa juga 
menghilangkan unsur modifikasi untuk 
lembaga PAUD,”tuturnya artinya sangat 
membantu perkembangan psikomotorik 
anak-anak usia PAUD juga sosial emo-
sional, kesenian, dan lain sebagainya. 

  Baginya, kendala yang dihadapi pada 
bimbingannya bahwa durasi untuk Jatrada 
ini cukup lama sekitar lima sampai tujuh 
menit. Sehingga, tak semua para guru 
dapat menghafal secara seksama yang 
berdampak kepada para siswanya dalam 
memberikan pembelajaran. Artinya san-
gat butuh adaptasi, karena itu mahasiswi 
yang memberikan pelatihan pada peng-
abdiannya membuatkan back ke CD agar 
mudah dipelajari dan dihafal. 

  Sebagai dosen pembimbing namun 
dirinya bangga kepada para mahasiswin-
ya yang sudah bersungguh-sungguh dan 
semangat dalam memberikan pelatihan 
serta pengabdian pada PKM nya tersebut. 
Di mana mahasiswinya berhasil menge-
mas tarian tradisional, jaipong kekinian, 
sehingga optimis kelak dapat diterima 
anak-anak usia dini. “Karena itu, PKM-
Pengabdian mahasiswi kami ini hasilnya 
akan diajukan kepada badan HAKI (Hak 
Karya Intelektual) agar Jatrada Next 
Generation ini segera dipatenkan (karena 
di Indonesia karya mahasiswinya tersebut 
memang belum ada,”tuturnya optimis. 

 Pihaknya pun menggandeng kerja 
sama/MoU dengan pihak Himpunan 
PAUD Indonesia (Himpaudi) Kota Suka-
bumi untuk menyelenggarakan workshop 
tentang Jatrada Next Generation agar 
dapat direalisasikan juga sebagai room 
model untuk pembelajaran motorik pada 
anak-anak PAUD se-Kota Sukabumi pada 
khususnya.(dit) 

Ibnu Hurri, Sos, M.Pd
Dosen Pembimbing PKM-Pengabdi-

an PAUD 

Bersyukur Atas 
Prestasi Mahasiswinya
  Kepala Program Studi Pendidikan Guru 

(PG) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
kampus Ummi, Indra Zultiar, M.Pd men-
gucap syukur alhamdulillah bahwa maha-
siswi PG PAUD dapat mengikuti kegiatan 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yg 
didanai Belmawa Kemenristek Dikti RI.

 Baginya, mereka mahasiswinya itu 
mengambil bidang pengabdian kepada 
masyarakat dengan tema kegiatan Ja-
trada (Jaipong Traditional Dance)  for the 
Next Generation yang dilaksanakan di 
Kp. Bojonglopang Kecamatan Jampang 
Tengah.Adapun tujuan kegiatan ini untuk 
meningkatkan kreatifitas guru PAUD 
dalam aspek perkembangan seni, mem-
bantu guru PAUD dalam memperkenalkan 
kebudayaan kepada peserta didik dengan 
cara yang menyenangkan. Ia mengaku 
bangga dan menyatakan bahwa keg-
iatan tersebut bagian dari Catur Dharma 
Universitas Muhammadiyah di bidang 
pengabdian masyarakat. (dit)

Indra Zultiar, M.Pd
Kepala Program Studi PG PAUD 
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SEMENTARA ITU

EKONOMI

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
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Brio 
Dp 14 Jtan

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

ALAMAT :
 Jl. Jendral Sudirman No. 64

UMRAH
Plus

TURKI 
12 HARI

Tlp :      ( 0266 ) 213300
Hp :       085647500568 
               085797496691

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

HP/Whatsapp : 0858 7236 8179

ssgcorner.sukabumi@gmail.com

ssgcornersukabumi @ssgcornersukabumi

*  Yaris DP 16 Jt

*  Avanza DP 18 Jt

* Sienta DP 18 Jt

* Agya DP 20 Jt

*  Calya DP 20 Jt

*  Rush DP 23 Jt

* Innova DP 37 Jt

* Fortuner 70 Jt

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

NGGNN ARARARIUIUI NG BBARENG AUAU OTO 20000NGARIUNG BARENG AUTO 2000

PROMO TOYOTA AKHIR 
Contact Person:

BANGKIT 0858 7855 5412

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

*

*

*********************************
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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 :

Gelombang Tinggi, 
Nelayan Berhenti Melaut
SUKABUMI - Ombak setinggi 

tujuh meter yang menerjang 
pantai Palabuhanratu, Kabu-
paten Sukabumi menyebabkan 
sebagian besar nelayan setem-
pat berhenti melaut sejak satu 
pekan terakhir. Akibatnya, tang-
kapan ikanpun turun drastis.

“Nelayan enggan mengambil 
risiko lebih besar dengan tetap 
melaut, karena ombak yang 
tinggi dapat membahayakan 
keselamatan nelayan,” ungkap 
Ketua Rukun Nelayan Palabu-
hanratu, Sudiarto kepada Radar 

Sukabumi, kemarin (6/12).
Biasanya, lanjut Sudiarto, 

tangkapan ikan dari para ne-
layan bisa mencapai 50 kilo-
gram. Gara-gara cuaca buruk, 
mereka hanya mampu mem-
bawa 3 kilogram saja. Untuk 
sementara waktu, mereka 
hanya bisa menunggu ombak 
kembali tenang.

Lantas bagaimana cara 
memenuhi permintaan kon-
sumen akan ikan?

Sudiarto menjelaskan, un-
tuk memenuhi kebutuhan 

pihaknya mendatangkan ikan 
dari daerah lain.

“Ya, sebagian ikan dikirim 
dari daerah lain yang memang 
kuantitas ikannya masih tinggi 
seperti di Perairan Pacitan, 
Jawa Timur, makanya saat ini 
harga ikan melambung tinggi 
di pasaran,”terangnya.

Senada dikatakan Yusuf. 
Pembina nelayan di Palabu-
hanratu itu mengatakan, cua-
ca buruk juga berdampak pada 
rusaknya kapal-kapal yang 
digunakan untuk menangkap 

ikan. Padahal, biaya perbaikan 
kapal tidaklah murah.

“Pasokan ikan untuk peda-
gang berkurang, dikarenakan 
nelayan enggan berangkat 
melaut, 

dari sektor  wisata tamu 
e n g g a n  d a t a n g  k e  Pa l -
abuhanratu karena takut  
 dengan cuaca yang tidak 
bersahabat,”ujarnya. 

Yusuf tidak memungkiri jika 
dua hari terakhir ini, ada se-
bagian nelayan yang sudah 
melaut. Hanya saja, itu untuk 

jenis kapal rumpon. 
“Kalau yang lainnya saya 

liat belum ada lagi yang 
melaut semenjak sepekan 
ini,”imbuhnya.

Sementara itu, salah satu 
nelayan di Palabuhanratu, 
Mahmudin mengaku enggan 
melaut karena masih takut 
gelombang tinggi. 

“Kalau cuaca buruk kaya gini 
hasil tangkapan ke ikannya 
pun jelek, dan takut juga kalau 
berangkat tiba-tiba angin ken-
cang lagi,” pungkasnya. (wdy) 

FOTO : IST

MAKRO:Sejumlah kapal bersandar lantaran nelayan masih takut melaut.

Honda dan Yamaha 
Siap Ajukan Kasasi

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) 
dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufac-
turing (YIMM) belum menyerah, setelah 
bandingnya terkait putusan kartel motor 
matik oleh Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) ditolak Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Utara. Kedua produsen motor 
itu akan mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung (MA).

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus-
kan menolak upaya pembatalan keputusan 
KPPU yang diajukan oleh Yamaha dan Honda 
atas kasus kartel harga jual skuter matik 
(skutik) 110-125 cc. Putusan itu sekaligus 
menguatkan putusan KPPU soal kartel, dan 
membebankan biaya sidang sebesar Rp 700 
ribu terhadap Yamaha dan Honda.

Salah satu efek putusan pengadilan ini, 
Yamaha dan Honda tetap wajib membayar 
denda masing-masing Rp 25 miliar dan Rp 
22,5 miliar. Denda Honda lebih sedikit karena 
saat pengadilan kartel dinilai KPPU lebih 
koperatif ketimbang Yamaha.

Deputy Head of Corporate Communication 
AHM Ahmad Muhibbuddin mengatakan, 
tetap menghormati putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara. “Tapi upaya untuk 
mencari keadilan akan dilanjutkan dengan 
menempuh langkah hukum berikutnya yaitu 
mengajukan kasasi ke MA,” ujarnya di Jakarta, 
kemarin.

Dia mengakui, AHM kecewa dengan putu-
san pengadilan tersebut. “Kami akan terus 
mencari keadilan karena kami menolak yang 
dituduhkan KPPU,” ujar Muhib.

Menurutnya, tuduhan KPPU bahwa AHM 
melakukan persekongkolan dan mengatur 
harga dengan pesaing bisnisnya sama sekali 
tidak benar. Selama ini, AHM selalu berupaya 
menciptakan iklim usaha yang sehat dan 
kondusif dengan mengacu dan patuh pada 
ketentuan perundangan yang berlaku.Muhib 
menambahkan, AHM selalu menjalankan 
persaingan bisnis secara sehat. “AHM selalu 
memberikan harga yang kompetitif sejalan 
dengan kualitas produk dan 
layanan yang diberikan se-
jak penjualan hingga purna 
jual dengan berbagai pili-
han produk motor Honda,” 
tuturnya.

General Manager PT Ya-
maha Indonesia Motor Man-
ufacturing (YIMM) M Abi-
din mengaku, menghormati 
keputusan tersebut. “Ya biar 
pihak lawyer (pengacara) 
yang menjawab, yang pasti 
Yamaha menghormati kepu-
tusan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengajuan 
kasasi ke MA akan diserah-
kan ke kuasa hukum. “Naik 
banding? Ya itu nanti dijawab 
dari pihak kuasa hukum, 
yang sudah kita kuasakan. 
Kalau kita yang jawab nanti 
tidak tepat,” tambah Abidin.

Kuasa hukum Yamaha Eri 
Hertiawan mengaku kecewa 
atas putusan Majelis Hakim 
Pengadilan Jakarta Utara. 
“Ya tentunya kecewa. Apa na-
manya yang kita sampaikan 
pada permohonan keberatan 
itu tentu juga didasari dengan 
dalil yang bisa kami buktikan,” 
ujarnya.

Ia mengatakan, YIMM akan 
terus memperjuangkan apa 
yang mereka rasa benar. Ia 
mengatakan, kemungkinan 
besar YIMM akan menga-
jukan kasasi ke Mahkamah 
Agung. “Rencana maju terus, 
kami sangat yakin. Tapi tentu 
setelah kita bicara dengan 
klien baru akan kami putus-
kan,” tuturnya.(rmol)
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Ribuan Rumah 
Tidak Layak Huni

CIKOLE - Hingga menjelang akhir ta-
hun 2017 ini, jumlah rumah warga di Kota 
Sukabumi yang kondisinya masuk dalam 
kategori tidak layak huni atau disingkat 
rutilahu mencapai 4.415 unit. 

 Angka tersebut jauh lebih kecil 
dibandingkan data rutilahu dua tahun 

sebelumnya sebanyak 4.600 unit. 
Penyusutan jumlah rumah tidak layak 

huni itu dipengaruhi oleh program per-
baikan rumah yang dibiayai pemerintah 
daerah setempat serta Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya (BSPS) yang gulir-
kan oleh Kementrian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

Penataan Ruang Perumahan Ka-
wasan Pemukiman dan Pertanahan 
(DPUPRPKP2) Kota Sukabumi Asep 
Irawan menyebutkan sudah beberapa FOTO:IST

Petugas mengontrol perbaikan rutilahu di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Dayeuhluhur, beberapa waktu lalu.

Soal Kasus E-KTP Palsu

DPRD Minta 
Keterangan 
Disdukcapil 

CIKOLE - DPRD Kota Sukabumi segera 
melakukan penelusuran atas kasus 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau 
E-KTP palsu yang ditemukan dalam 

pelaksanaan layanan kesehatan gratis di 
salah satu rumah sakit milik pemerintah 

daerah.
 Untuk mengungkap kasus tersebut, lem-

baga legislatif tersebut akan memintai ket-
erangan dinas kependudukan dan catatan 

sipil (Disdukcapil) terkait peredaran E-KTP 
palsu. “Permasalahan ini harus ditan-

gani serius agar jelas, sebab dampaknya 
bisa saja meluas. Sebagai langkah awal, 

dimungkinkan kami akan memanggil peja-
bat disdukcapil untuk diminta keterangan-

nya,” ujar Anggota DPRD Kota Sukabumi 
Fraksi PKB Usep Ubaedillah.

 Menurut Usep, upaya penelusuran atas 
kasus E-KTP palsu tersebut sangat pent-

ing dilakukan untuk mengurai perma-
salahan agar lebih jelas. Apalagi dalam 

kasus ini, kartu kependudukan yang 
diduga palsu jumlahnya tidak sedikit. 

Mengacu pada hal itu, maka perlu pen-
gungkapan soal sumber pencetakannya, 

peredaran serta mengetahui jumlah pasti 
kartu  kependudukan yang diduga palsu.

DOK/RADARSUKABUMI

Pengawasan harus dilakukan sejak proses pengambilan sidik jari untuk pembuatan E-KTP dilakukan

Adil : Ancaman Pohon 
Tumbang Minim 

CIKOLE - Kondisi cuaca ekstrem yang 
melanda wilayah Kota Sukabumi beberapa 
waktu terakhir ini, telah menimbulkan ker-
awanan terjadinya bencana pohon tumbang. 
Sejauh ini, pemerintah daerah setempat 
menilai ancaman bencana tersebut masih 
berada pada level rendah.

 Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kota Sukabumi Adil Budiman mengatakan 
meski wilayahnya banyak ditumbuhi pohon-
pohon berukuran raksasa dengan usia yang 
telah tua, namun tingkat ancaman terjadinya 
bencana pohon tumbang masih relatif aman 
bagi masyarakat. 

 Kondisi tersebut disebabkan faktor letak 
dan jarak antara pohon dengan pemukiman 
warga relatif berjauhan. Sementara pepo-
honan yang tumbuh di sekitar rumah warga, 
hanya berdiameter kecil yakni tidak lebih dari 
30 Cm sehingga tidak membahayakan jika 
mengalami tumbang sekalipun.

DOK/RADARSUKABUMI

Sejak tahu 2015 lalu, bencana pohon tumbang kerap terjadi 
di sejumlah titik di Kota Sukabumi.

Keterbukaan Informasi 
Masih Lemah

15 SMA Ikut Kampanye Germas
CIKOLE - Sebanyak 15 sekolah tingkat 

SMA di Jawa Barat terpilih menjadi 
sasaran kampanye gerakan masyarakat 
hidup sehat (Germas).  Kegiatan tersebut 

ditujukan untuk menekan kasus penya-
kit tidak menular yang saat ini tingkat 
penyebarannya mulai tinggi.

 Kepala Seksi Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan Masyarakat pada 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 
Edi Sutardi menjelaskan sosialisasi 
ini ditujukan untuk mengajak pelajar 

agar menerapkan Germas sesuai am-
anat dari Instruksi Presiden Nomor 1 
tahun 2017. 

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Para pelajar foto bersama usai mengikuti sosialisasi Germas di SMAN 3 Kota Sukabumi, kemarin (6/12).

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

Sejumlah SKPD ikuti Workshop keterbukaan informasi publik yang digelar di Politeknik Kota 
Sukabumi, kemarin (6/12).

WARUDOYONG - Dalam kurun waktu 
enam tahun terhitung sejak 2011, Komisi 
Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat telah 
menerima pengaduan sengketa informasi 
sebanyak 2.700 perkara. Seluruh pengad-
uan itu diselesaikan melalui dua metode 
yakni persidangan dan mediasi.

 “Semenjak Komisi Infromasi dibentuk 
pada tahun 2011 lalu, jumlah pengaduan 

sengketa informasi yang masuk sebanyak 
2700 perkara,” ungkap Komisioner Bidang  
Sosialisasi Komisi Infromasi Jawa Barat 
Ijang Faisal kepada Radar Sukabumi 
usai kegiatan workshop undang-undang 
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbu-
kaan informasi di Politeknik Sukabumi, 
kemarin (06/12).
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Menurut Edi kampanye 
Germas di sekolah ini di-
lakukan di 15 sekolah yang 
ada di 15 kabupaten/kota di 
Jawa Barat, antara lain Kota 
Bandung, Bogor, Sukabumi, 
Cirebon, Sumedang, dan 
Kuningan.

Terdapat tiga hal yang 
menjadi fokus utama pada 
Germas yakni peningkatan 
kegiatan fisik secara rutin, 
mengkonsumsi sayuran dan 
buah-buahan serta mengecek 
kesehatan secara rutin.

Edi menyebutkan telah 

terjadi perubahan penyebab 
kematian di Indonesia. Dari 
data yang ada menunjukan 
bahwa penyebab kematian 
dari penyakit tidak menular 
mengalami peningkatan 
dibandingkan sebelumnya 
seperti struk, diabetes, hip-
ertensi atau darah tinggi. 

 Penyebab dari penyakit itu 
berasal dari investasi negatif 
dari perilaku sebelumnya, 
seperti gaya hidup yang tidak 
sehat. Oleh karena itu dinkes 
berupaya menekan penya-
kit tidak menular. Caranya 
dengan mengkampanyekan 
perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) kepada pelajar 
khususnya SMA. Dengan 
menanamkan kepada pelajar 
mana perilaku yang sehat dan 
mana yang tidak. Contohnya 
pelajar dilarang untuk mero-
kok karena dapat merusak 
kesehatan.

“Sebenarnya penyakit ti-
dak menular itu biasanya 
ada di negara maju dan 
industri. Namun pada ke-
nyataanya di Indonesia 
juga ditemukan kasusnya. 
Anehnya jumlah penyakit 
menular di Indonesia juga 
tetap banyak,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Wali 

Kota Sukabumi Achmd Fah-
mi mengutarakan kampa-
nye Germas di lingkungan 
sekolah ini penting dalam 
rangka menyadarkan siswa 
untuk hidup sehat. “Selain 
itu pelajar juga diminta untuk 
makan buah-buahan dan say-
uran serta jangan merokok. 
Kampanye Germas ini perlu 
karena adanya kemajuan 
teknologi menyebabkan ma-
syarakat malas melakukan 
aktivitas fi sik. Padahal salah 
satu hal yang bisa menye-
hatkan adalah aktivitas fi sik 
minimal 30 menit sehari,” 
ungkap Fahmi. (cr11/t)

15 SMA Ikut Kampanye Germas

 Adil mengatakan, hingga 
saat ini jumlah pohon yang 
terdaftar sebagai aset daerah 
ini mencapai “Dari 3.000 
pohon. Seluruh tanaman 
tersebut tersebar di sejumlah 
wilayah, terutama di tepian 

jalan yang berada di dalam 
kota. “Jumlhanya mencapai 
ribuan, tapi sejauh ini pohon-
pohon tersebut berada dalam 
kondisi yang aman,” tegasnya.

 Selain kondisi pohon yang 
terbilang stabil, minimnya 
ancaman bencana pohon 
tumbang juga disebabkan 

oleh kegiatan rutin berupa 
pemangkasan ranting pohon 
yang dianggap membahay-
akan lingkungan sekitar, peng-
guna jalan maupun fasilitas 
umum, seperti diantaranya 
bentangan kabel jaringan 
listrik.

 “Kelembagaan lingkungan 

hidup hampir setiap tahun-
nya melakukan pendataan 
pohon maupun pemangkasan 
batang atau ranting pohon. 
Kegiatan tersebut rutin di-
gelar setiap tiga bulan sekali. 
Dengan demikian kondisi po-
hon-pohon tua benar-benar 
terpantau,” jelasnya. (Sbh/d)

Adil : Ancaman Pohon Tumbang Minim

Terkait dengan keterbu-
kaan informasi, Ijang men-
gatakan UUD Nomor 14 ta-
hun 2018 sudah tujuh tahun 
disahkan. Untuk itu KI terus 
mendorong agar badan pub-
lik bisa mendukung azas ket-
erbukaan informasi. Dengan 
begitu tingkat kepercay-
aan  masyarakat terhadap 
lembaga tersebut akan terus 
meningkat.

“Kita dorong agar pemer-
intah (badan publik) respon 
ketika masyarakat meminta 
infromasi,” ungkapnya.

Apalagi pemerintahan 
sekarang itu dihasilkan dari 
sebuah proses demokrasi. 
Hal itu akan berjalan baik, 
jika masyareakat masih tetap 
menyimpan percaya terha-
dap badan publik dimaksud.

 Ijang mengungkap hasil  

evaluasi di Jawa Barat, hanya 
beberapa daerah saja yang 
menjalankan UUD nomor 14 
tahun 2018 itu secara baik. 

Sementara daerah lainnya 
telah menjalankan, namun 
pelaksanaannya masih be-
lum maksimal dalam hal 
keterbukaan informasi.

Langkah yang bisa ditem-
puh pemerintah daerah un-
tuk mewujudkan keterbukaan 
informasi publik, meliputi 
pembentukan terlebih da-
hulu Pejabat Pengelola Infro-
masi Dokumentasi (PPID). 
Unit kerja ini harus bisa men-
jalankan tugas dan fungsi 
diaantaranya mempermu-
dah akses masyarakat dalam 
mendapatkan setiap doku-
mentasi sebuah informasi.

“Tugas PPID itu salah satu-
nya menyimpan, mendoku-
mentasikan, menyediakan 
dan memberi pelayanan 

informasi kepada publik. 
PPID juga bisa menolak 
memberikan informasi yang 
dikecualikan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan,” jelasnya.

Disisi lain masyarakat juga 
harus paham, karena tidak 
semua dokumen infromasi 
bisa didapat, karena ada  
beberapa dokumen yang 
dikecualikan. Dalam pe-
rundang-undangan sudah 
diatur, jenis dokumen yang 
bisa diberikan kepada pub-
lik dan kategori dekumen  
yang tidak bisa di publikasi-
kan (dikecualikan). 

“ S u b t a n s i  U U D  i t u 
merubah paradigma, kalau 
orde baru itu semua infor-
masi tertutup, berbeda den-
gan perundang-undangan 
ini, semua informasi harus 
terbuka dan ada yang dikec-
ualikan,” tutupnya. (cr11/d)

Keterbukaan Informasi 
Masih Lemah

Seperti diketahui, kasus 
E-KTP palsu ini terungkap 
pada saat pelaksanaan lay-
anan kesehatan gratis yang 
berlangsung di RS Al Mulk. 
Syarat untuk bisa mendapat-
kan program tersebut relatif 
cukup ringan, yakni setiap 
warga hanya perlu menun-
jukan E-KTP dan Kartu Ke-
luarga (KK). 

Selanjutnya dilakukan 
proses verifikasi terhadap 

kedua dokumen kepen-
dudukan tersebut dengan 
menggunakan alat baca 
kartu (ABK).

Pada tahapan inilah, ter-
ungkap adanya E-KTP palsu 
setelah operator ABK ti-
dak mampu membaca data 
kepndudukan pada kartu 
tersebut. Hasil pemeriksaan 
diketahui kartu tanda pen-
duduk yang diduga palsu 
itu jumlahnya relatif banyak. 
Kondisi seluruh E-KTP ini 
tidak dilengkapi dengan 

chip. Hal inilah yang menye-
babkan ABK tidak mampu 
mendeteksi data pada kartu. 

“ Pe nt i n g  s e k a l i  k a m i 
mengetahui dulu duduk 
persoalannya seperti apa. 
Makannya, kami tabayyun 
kepada beberapa pihak 
yang berkaitan dengan ma-
salah dokumen adminstra-
si kependudukan. Bukan 
hanya disdukcapil saja, bisa 
juga kami akan memintai 
keterangan dari pengelola 
RS AL Mulk. Tujuannya agar 

tidak ada kesimpang siuran,” 
terang Usep.

 Sementara itu Kepala Dis-
dukcapil Kota Sukabumi, 
Iskandar mengaku sejauh 
ini kelembagaannya belum 
mendapat undangan atau 
panggilan baik dalam ben-
tuk lisan maupun tulisan 
dari lembaga DPRD.

 “Belum ada undangannya, 
kalau pun ada kami pasti 
datang dan memberikan 
keterangan secara lengkap,” 
pungkasnya. (sbh/t)
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DPRD Minta Keterangan Disdukcapil

tahun terakhir ini rutilahu 
yang diperbaiki oleh pemda 
jumlahnya sangat terbatas. 
Hal tersebut disebabkan 
ketidak-mampuan keuan-
gan daerah dalam mengalo-
kasikan anggaran perbaikan 
rumah.

 “Hampir setiap tahunnya 
biaya perbaikan rutilahu 
yang bisa ditanggung oleh 
keuangan daerah hanya 
bisa menanggung paling 
banyak 50 rumah. Selama 
ini pemerintah daerah lebih 
mengandalkan program 
BSPS dari lembaga kemen-
trian,” ungkapnya kepada 
Radar Sukabumi.

 Pada tahun 2017 ini, Pem-
da Kota Sukabumi telah 
mengalokasikan anggaran 

perbaikan untuk 45 rutilahu. 
Di luar dari jumlah tersebut, 
sebanyak 222 unit rutilahu 
juga akan diperbaiki dengan 
menggunakan kucuran dana 
dari Pemprov Jawa Barat.

 Asep Irawan memasti-
kan jumlah rutilahu di Kota 
Sukabumi ini akan terus 
menyusut. Terutama di ta-
hun 2018 mendatang tingkat 
penurunannya bisa menca-
pai 25% dari jumlah rutilahu 
saat ini. Hal tersebut me-
nyusul adanya penambahan 
kuota perbaikan rutilahu 
yang diberikan Kementrian 
PUPR kepada Kota Sukabu-
mi. Pada tahun ini, program 
BSPS hanya ditujukan untuk 
perbaikan 100 unit rutilahu. 
Sementara pada tahun 2018 
nanti, jumlah rutilahu yang 
menjadi target perbaikan 

melalui bantuan stimulan 
kementrian naik bertambah 
menjadi 1.100 unit.

 “Kalau bicara masalah  pe-
nyelesaian penanganan ru-
tilahu, saya kira rutilahu itu 
tidak akan pernah selesai. 
Kenapa? Karena di luar data 
base yang resmi memenuhi 
syarat, mungkin masih ban-
yak juga yang lainnya. Syarat 
mendapatkan bantuan per-
baikan rutilahu itu tanahnya 
harus milik sendiri, bukan 
berstatus kontrakan dan 
tidak berada di bantaran rel 
atau di bantaran sungai,” 
paparnya. 

Namun demikian pihaknya 
tetap menargetkan penyele-
saian yang tercatat dalam 
database tentunya pasti 
ada. Namun jika sudah dis-
elesaikan, maka dinas akan 

mencari lagi rumah-rumah 
yang perlu diperbaiki di 
lapangan. 

Asep menyebutkan di Kota 
Sukabumi wilayah yang ban-
yak ditemukan rutilahu itu 
berada di perkotaan, sep-
erti di Kecamatan Citamiang 
atau di Kecamatan Cikole.

“Saking padatnya, warga 
berlomba-lomba mencari 
rumah murah. Tanah sejen-
gkal pun akan dimanfaat-
kan,” ungkapnya.

 Dalam hal ini, penanga-
nan rutilahu tidak hanya 
dilakukan pemerintah saja. 
Beberapa lembaga lain-
nya pun memiliki program 
sama, seperti Badan Amil 
Zakat Nasional (Baznas), ke-
lompok masyarakat, terma-
suk dari dana CSR korporasi. 

 Sementara itu Kepala Bi-

dang Perumahan dan Per-
mukiman Agus Ramdhan 
Darojatun menjelaskan 
perbaikan rutilahu tak bisa 
sepenuhnya mengandal-
kan APBD Kota Sukabumi 
dengan alasan keterbatasan. 
Karena itu, usulan bantuan 
perbaikan rutilahu perlu 
dukungan dari provinsi 
maupun pusat. Mengingat 
aggaran Sukabumi kecil. 
Sedangkan kebutuhan dari 
tahun ke tahun besar.

Na m u n  u p a y a  u n t u k 
mendapatkan bantuan dari 
provinsi maupun pusat 

m e n d a p a t k a n  re s p o n s 
positif. Satu di antaranya 
tahun depan kucuran BSPS 
dari Kementerian PUPR 
untuk Kota Sukabumi bert-
ambah menjadi 1.100 unit. 
Ini tentunya bisa menu-
tupi kekurangan anggaran 
perbaikan dari APBD Kota 
Sukabumi.

 Untuk 2018, dari BSPS 
yang reguler  sebanyak 
800 unit dan strategis kita 
mendapatkan 300 unit. Un-
tuk yang BSPS strategis be-
lum ditentukan kapan waktu 
pelaksanaannya. 

Agus juga memastikan 
bantuan tersebut akan terse-
bar di tujuh kecamatan. 

 Tapi sejauh ini Ahmad 
belum bisa memastikan ke-
lurahan mana saja yang akan 
mendapatkannya. 

Karena BSPS itu nantinya 
tergantung kesiapan swa-
daya dari masyarakat. 

“Pada program BSPS ini 
yang menentukan titik lo-
kasinya sepenuhnya berasal 
dari Kementerian PUPR yang 
didasari data yang diperoleh 
menggunakan sistem ter-
padu,” bebernya. (cr11/t)

sambungan dari Hal 9

Ribuan Rumah Tidak Layak Huni

SUKABUMI--Rumah Sakit Islam 
(RSI) Assyifa Kota Sukabumi mer-
ayakan hari jadi nya yang ke 50 atau 
Assifa Emas. Berbagai rangkaian 
acara telah dilaksanakan dalam 
rangka menyambut Assyifa Emas 
tersebut. Mulai dari mengada-
kan seminar pendidikan tentang 
kesehatan, gelar operasi mata 
katarak,operasi Pretygium dan ope-
rasi Hernia gratis juga donor darah. 

Tak hanya itu, fun bike Assyifa 
pun dilakukan hingga rely wisata 
dengan diisi bakti sosial (baksos) 
pengobatan dan khitanan gratis di 
wilayah pedalaman Kota Kabupat-

en Sukabumi hingga Cianjur pun 
telah dilaksanakan. Dan berbagai 
perlombaan yang diikuti oleh kar-
yawan Assyifa.

“Diusia yang ke 50 ini harapan kita 
tetap konsen pada misi kita  yang 
utama dengan menjadikan RSI  As-
syifa tetap unggul, profesional  dan 
terpercaya dan ditargetan di tahun 
2018 mendatang. Mudah-mudahan 
Assyifa bisa menjadi RSI rujukan 
dalam pendidikan,” aku Direktur 
Utama RSI Assyifa Hery Herianto 
kepada Radar Sukabumi, saat dite-
mui disela-sela acara perayaan As-
syifa Emas, kemarin (5/11).

Direktur Utama RSI Assyifa Hery Herianto, Foto bersama dengan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, 
Ritanenny beserta karyawan dan dokter RSI Assyifa dalam acara puncak Milad Assyifa ke 50

Dokter spesialis 
Mata RSI 

Assyifa tengah 
memeriksa 

kondisi 
kesehatan 

pasien 
yang akan 
mengikuti 

baksos 
operasi 

katarak mata 
dan operasi 

pterygium gratis.

Direktur Utama 
RSI Assyifa Hery 
Herianto ikuti Fun 
Bike Assyifa bersama 
seluruh karyawan 
dokter dan seluruh 
jajaran RSI Assyifa, 
start didepan 
Radio elmitra Kota 
Sukabumi

Masih dalam rangka menyMbit Milad Assyifa Emas Ke-50, seluruh jajaran ikuti Fun Walk ke 
Kota kabupaten Sukabumi hingga Cianjur.

Karyawan RSI Assyifa foto bersama setelah mengadakan Khitanan Massal untuk warga Kota 
Kabupaten Sukabumi bahkan Cianjur dalam memeriahkan Milad Assyifa Emas.

Antusias 
Karyawan 

RSI 
Assyifa 

ikuti 
lomba 

ngaliweut 
dan 

makan 
bersama.

Assyifa Emas 
di Ultah Ke 50 Tahun
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Stop Diskriminasi Pendidikan!

SDN 2 Cikembar 
Persiapkan Lomba PAI 

SUKABUMI -- Menyambut sapta lomba 
Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat 
kecamatan yang rencana akan diseleng-
garkana sekitar 13 Desember 2017, SDN 
2 Cikembar di Desa Cibatu, Kecamatan 
Cikembar, Kabupaten Sukabumi, melaku-
kan berbagai persiapan pelatihan. Hal 
tersebut, dilakukan guna mematangkan 
kemampuan para pelajar agar tampil 
maksimal dalam perlombaan nanti. 

   Salah seorang guru SDN 2 Cikembar, 
Supr iatna mengatakan,  sebanyak 25 
peserta didik rencananya diterjunkan 
dalam perlombaan. Sementara, cabang 
perlombaan yang akan diikuti dianta-
ranya, baca Al-Quran, Kosidahan, Pidato, 
Cerdas Cermat, Kaligrafi, Praktek Kesem-
purnaan Bacaan dan Musabaqah Hifdzil 
Qur’an (MHQ). “Sebetulnya, dari jauh hari 
kami sudah mengadakan pelatihan. Teta-
pi, saat ini para pelajar lebih diintensifkan 
supaya bisa mengasah kemampuannya,” 
kata Supriatna kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (6/12). 

   Melihat kegigihan dan semangat pela-
jar saat ini lanjut Supriatna, dirinya opti-
mis dalam pertandingan nanti sekolahnya 
akan adapat bersaing dengan yang lain. 
Sebab, para pelajar sudah terdidik dalam 
cabangnya masing-masing.  “Peser ta 
yang diikutisertakan sebelumnya sudah 
melalui proses atau tahapan penyelek-
sian, setelah terpilih baru peserta didik 
mendapatkan pembinaan dan diarahkan 
sesuai  keahliannya masing-masing,” 
paparnya.  Untuk membentuk para pe-
lajar berprestasi tambah dia, pihaknya 
meminta dukungan dari semua elemen 
khususnya orang tua pelajar.  Sebab, 
tanpa ada dukungan dari orang tua maka 
semua program sekolah akan sulit untuk 
diraih. “Namun, kami barsyukur selama 
ini partisifasi orang tua siswa sangat baik. 
Hal itu, terlihat dari dorongan terhadap 
pelajar dalam mengikuti perlombaan,” 
tuturnya. Ia berharap, dengan adanya 
dukungan dari semua unsur maka dapat 
meningkatkan prestasi baik dalam aka-
demik mau pun non akademik sehingga 
akan berdampak terhadap peningkatan 
citra baik serta menambah kepercayaan 
masyarakat terhadap sekolah tersebut. 

   “Karena peraihan prestasi itu menjadi 
salah satu tolak ukur keberhasilan guru 
dalam membina peserta didiknya,” pung-
kasnya. (cr16/t)

Siswa Yanba Ikut PAS Gasal

SUKABUMI -- Dinas Pendi-
dikan dan Kebudayaan (P dan 
K) Kota Sukabumi, terus mem-
berikan pemahaman kepada 
sekolah reguler untuk dapat 
menerima Anak Berkebutu-
han Khusus (ABK) sehingga 
pelayanan pendidikan pada 
masyarakat di setiap jenjang 
pendidikan dapat merata tanpa 
perbedaan baik fi sik maupun 
fi sikis yang mengakibatkan dis-

kriminasi terhadap ABK. 
Kepala Bidang (Kabid) Dikdas 

Dinas P dan K Kota Sukabumi, 
Dikdik Kristiana mengatakan, 
apabila terdapat ABK yang akan 
mendaftar sekolah tidak harus 
di Sekolah Luar Biasa (SLB). 

“Tetapi, dapat dilayani di 
sekolah reguler. Namun, se-
belumnya jika ada anak yang 
berkebutuhan khusus kami 
mengarahkan untuk masuk di 
SLB. Kalau tidak ada, baru seko-
lah reguler harus menerima 
ABK ini,” tandas Didik kepada 
Radar Sukabumi usai sosial-
isasi sekolah inklusif di Hotel 
Selabintana, kemarin (6/12).

Didik menerangkan, peneri-
maan ABK di sekolah reguler 

ini merupakan bukti bahwa 
tidak ada diskriminasi dalam 
pelayanan pendidikan. Sebab, 
pendidikan yang berkualitas 
pada dasarnya milik semua 
orang, tanpa melihat normal 
atau berkebutuhan khusus. 
Sehingga pendidikan dapat 
dinikmati semua masyarakat 
tanpa terkecuali. Apalagi, tak 
sedikit ABK yang berhasil 
menoreh segudang prestasi 
baik di tingkat provinsi mau-
pun nasional. “Tentunya, hal 
ini butuh perhatian dan apr-
esiasi dari pemerintah guna 
mendorong dan mengem-
bangkan kemampuannya,” 
tuturnya.

Dijelaskan dia,  dengan 

menerima ABK di sekolah reg-
uler tentunya butuh mening-
katan Sumber Daya Manusia 
(SDM) gurunya supaya dapat 
memberikan pembelajaran 
yang maksimal. Karena, dalam 
proses Kegiatan Belajar Men-
gajar (KBM) ABK ini tentunya 
tidak sama dengan peserta 
didik lainnya sehingga diper-
lukan kemampuan khusus 
dari guru agar pembelajaran 
berjalan sesuai harapan. 

“Misalnya, bagai mana cara 
guru mengajar peserta didik 
yang tuna rungu serta tuna 
netra agar pembelajaran dapat 
kondusif. Maka dari itu, kami 
menggandeng guru SLB untuk 
memberikan pemahaman dan 

pelatihan terhadap guru seko-
lah leguler bagai mana tentang 
proses mendidik dan cara pe-
nyampayan materi tarhadap 
ABK ini,” ujarnya.  Kini, yang 
kekolah yang sudah melayani 
ABK ini sebanyak 13 SD dan 15 
SMP negeri dan swasta di Kota 
Sukabumi. Dengan digen-
carkannya sosialisasi sekolah 
inklusif tersebut sambung Dik-
dik, ke depan seluruh sekolah 
bisa melayani ABK. 

“Kami menghimbau kepada 
semua sekolah baik negeri 
maupun swasta tidak membe-
da-bedakan layanan pendidi-
kan, sekolah harus bisa mem-
perlakukan dengan sama,” 
pungkasnya. (cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

ANTUSIAS: Sejumlah peserta mengikuti bimbingan teknis sekolah ramah anak yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

FOTO: IST

MEMBANGGAKAN: Pelajar berprestasi foto bersama 
dengan guru dan Kepala SDN 2 Cikembar 

SUKABUMI--  Siswa Bai-
tussalam Yayasan Baitus-
salam (Yanba) yaitu Taman 
Kanak-Kanak Al-Qur’an (TK 
Al-Qur’an) Baitussalam, Ma-
drasah Ibtidaiyah (MI) Baitus-
salam, Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) Baitussalam, Madrasah 
Aliyah (MA) Baitussalam dan 
Madrasah Diniyah Takmiliyah 
(MDT) Baitussalam, mengi-
kuti Penilaian Akhir Semester 
(PAS) Gasal Tahun Pelajaran 
2017-2018pada (4/12).

“ Adapun jadwal mata pela-
jaran yang diujikan pada Pe-
nilaian Akhir Semester (PAS) 

Gasal ini sesuai jenjang (TK. 
Al-Qur’an/MI/MTs/MA dan 
MDT Baitussalam) yang telah 
diedarkan dan mengacu ses-
uai aturan kurikulum,” kata 
Ketua Pelaksana, Ustadz Acep 
Abdul Aziz yang didampingi 
Ketua Yayasan Baitussalam, 
Ustadz Uwoh Abdullah. 

Pada Penilaian Akhir Se-
mester (PAS) Gasal ini ditin-
jau Seksi Pendidikan Ma-
drasah Kementerian Agama 
Kabupaten Sukabumi, Erwan 
Hermawan, Kepala Seksi 
Pendidikan Diniyah dan Pon-
dok Pesantren Kementerian 

Agama Kabupaten Sukabu-
mi, Zaenal Mutaqin dan Pok-
jawas Kementerian Agama 
Kabupaten Sukabumi, Asep 
Nurjen. Kegiatan Penilaian 
Akhir Semester (PAS) Gasal 
ini akan berlangsung mulai 
tanggal 4-8 Desember 2017. 
Tujuan Penilaian Akhir Se-
mester (PAS) Gasal ini di 
antaranya bahan evaluasi 
belajar dalam satu semester. 

“Semoga Penilaian Akhir Se-
mester (PAS) Gasal ini berjalan 
dengan lancar sampai akhir 
penyelenggaraan,”ujarnya. 
(*/dit)

FOTO:IST

PENYERAHAN BAHAN UJI: Ustadz Uwoh Abdullah menyerahkan  berkas PAS 
kepada yang mewakili pengawas ruang

Sekolah 
Dituntut 
Terima ABK

KOMUNITAS

Penampilan Siswa Siswi 
SMK Plus AlFarhan 

pada MTQ se-Kabupaten 
Sukabumi

SMK  Plus Alfarhan diminta 
menjadi tamu undangan untuk 
turut menyemerakan acara pem-
bukaan MTQ se-Kabupaten Suka-
bumi di Kecamatan Kadudampit 
beberapa hari lalu. Siswa siswi 
SMK AlFarhan yang diminta un-
tuk menunjukkan kebolehannya 

adalah tim angklung dan march-
ing band. Mereka berpenampilan 
piawai dalam seni angklung dan 
marching band yang diperlihat-
kan kepada Bupati Sukabumi, 
Marwan Hamami, Wakil Bupati 
Sukabumi, Adjo Sardjono juga 
para peserta MTQ.(dit) 

Tim Angklung SMK Plus Alfarhan dalam pembukaan  MTQ.

Siswa-siswi Smk Plus Alfarhan dipercaya menjadi tim dokumentasi MTQ kab. Sukabumi.

Marching band SMK Plus Alfarhan ketika membuka upacara seremoni 
MTQ Kabupaten Sukabumi

Anggota Marching Band SMK Plus Alfarhan melakukan hormat bersama setelah melakukan upacara 
Pembukaan.
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Demiz: Hoax Lebih Kejam dari Pembunuhan
BANDUNG-- Wakil Gu-

bernur Jawa Barat Deddy 
Mizwar menyatakan, Peme-
rintah Provinsi Jawa Barat 
akan sangat serius untuk 
memerangi informasi palsu 
atau yang disebut dengan 
hoax.  Demiz sapaannya, 
menilai penyebaran berita 
hoax di media sosial sudah 
masif. Maka dari itu, dalam 
waktu dekat Pemprov Jabar 
akan mendeklarasikan pe-
rang terhadap hoax sebagai 
upaya menangkal isu hoax 
dan menyadarkan kepada  
masyarakat bahwa hoax 
adalah fitnah. "Hoax itu 
berdampak negatif bagi ma-
sayarakat. Apakah ada keba-
hagiaan dalam masyarakat 
dengan memfi tnah? ga ada 
urgensinya menyebar berita 
itu," tegas Deddy Mizwar 
usai membuka Seminar An-
tisipasi Hoax pada Pilkada 
Serentak 2018 di Jabar dan 
Uji Kompetensi Wartawan 
(UKW) di Bandung, Selasa 
(5/12)

  Menurutnya, peran pe-
merintah dalam memerangi 
hoax sangatlah penting, 
maka masyarakat harus 

memahami bahwa yang 
namanya hoax adalah per-
buatan fitnah, dan dalam 
Islam fi tnah lebih kejam dari 
pembunuhan. "Saya ber-
pesan kepada masyarakat 
agar menerapkan sifat nabi 
Muhammad SAW seperti 
Sidiq, Tablig, Amanah dan 
Fatonah. agar tidak mudah 
mempercayai informasi ter-
masuk menyebarkan berita 
yang belum pasti kebenar-
annya, dan masyarakat ha-
rus Tabayun dan selektif da-
lam mengkonsumsi berita," 
katanya.

  Ia menegaskan fakta yang 
disajikan harus benar-benar 
sesuai dengan kenyataan. 
Ia menilai fakta merupa-
kan hal yang suci dan wajib 
menyampaikan kebenar-
an.    "Ini sesuai dengan sifat 
Rosul yaitu Fatonah yang 
berarti cerdas dan berwa-
wasan luas sehingga mampu 
menganAlisis dan membaca 
situasi. Tidak semua yang di-
sampaikan diperlukan oleh 
masyarakat tapi bagaimana 
menyampaikan kebenaran 
ini dengan kecerdasan," 
pungkasnya. (jar)

FOTO: NET

KUNJUNGAN: Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar yang didampingi oleh pejabat daerah pada saat melakukan kunjungan kerja 

Kemanakah Gerindra Berlabuh?
BANDUNG-- Koalisi partai 

dalam Pilkada Jawa Barat 
mulai mengerucut. Sejauh 
ini sudah ada tiga kelompok 
yang memiliki syarat untuk 
mengajukan calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur.  Kelom-
pok terakhir yakni pasangan 
kandidat yang akan diajukan 
oleh PDIP, yang saat ini da-
lam penggodokan dan akan 
diumumkan pada waktu 
yang tepat oleh Ketua Umum 
Megawati Soekarnoputri. Di-
lihat dari jumlah kursi PDIP, 
bisa mengusulkan Cagub 
dan Cawagub sendiri.

  Tinggal Partai Gerindra 
saja yang belum menentu-
kan pilihan.Gerindra lebih 
memilih menunggu sikap 

PDIP dan Golkar. Itupun 
jika Golkar memiliki Ketua 
Umum baru dan mencabut 
dukungan untuk Ridwan 
serta berbalik mengusung 
kader sendiri, Dedi Mulyadi.

  Direktur Pusat Kajian Sur-
vei Opini Publik (PKSOP), Zi-
yad Falahi menilai jika dilihat 
dari konfi gurasi koalisi partai 
politik di Pilgub Jabar, yang 
paling solid adalah koalisi 
pengusung Deddy Mizwar. 
Menurutnya Gerindra akan 
bergabung dengan PKS se-
perti Pilkada DKI Jakarta. 
Hal ini tidak terlepas dari 
kekuatan idiologis dan faktor 
sakit hati Gerindra dengan 
Ridwan. "Dari spektrum yang 
ada, kami perkirakan Partai 

Gerindra akan kembali ke 
pangkuan ideologis, yaitu 
mendukung Deddy Mizwar 
bersama PKS, Demokrat dan 
PAN," ujar Ziyad Falahi mela-
lui pesan elektronik kepada 
media, Rabu (6/12).

  Lebih lanjut Ziyad menilai 
agak sulit jika Gerindra me-
milih bergabung dengan ke-
lompok pendukung Ridwan 
yang telah bertindak 'tidak 
etis' melukai hati Prabowo 
Subianto, yang telah berjasa 
menyulap Ridwan menjadi 
manusia politik yang terpan-
dang seperti saat ini.

  Demikian juga, agak aneh 
jika Partai Gerindra sebagai 
pemimpin oposisi banting 
stir mendukung kandidat 

calon Gubernur Jabar yang 
diajukan oleh PDIP sebagai 
partai berkuasa. Di sisi lain 
kekuatan koalisi pengusung 
Ridwan terlihat masih sangat 
keropos. Terutama dalam 
kebijakan Partai Golkar serta 
desakan PPP yang akan cabut 
dari koalisi jika kadernya 
tidak ditunjuk sebagai Wakil 
Gubernur.

  Menurut  Ziyad jika di akhir 
Desember 2017 atau awal 
Januari 2018 digelar Munas-
lub untuk mengganti Setya 
Novanto selaku Ketua Umum, 
maka terbuka peluang koalisi 
Nasdem-Golkar bakal bisa 
cerai di tengah jalan. Kondisi 
internal Golkar juga diperpa-
rah dengan tidak solidnya da-

lam menentukan arah koalisi. 
Terlebih, Ketua DPD Tingkat 
I Partai Golkar Provinsi Jabar 
yakni Dedi Mulyadi, sangat 
berambisi maju jadi Cagub 
maupun Cawagub Jabar.

  "Tentu sangat wajar jika 
Dedi Mulyadi selaku Ketua 
Golkar Jabar tidak setuju ko-
alisi dengan Nasdem untuk 
mengajukan Ridwan Kamil 
sebagai calon gubernur yang 
diputuskan oleh Setya No-
vanto. Peluang sangat besar 
untuk memenangkan Jabar, 
justru jika Partai Golkar ber-
satu dengan PDIP mengusung 
pasangan Puti Soekarno-Dedi 
Mulyadi atau TB Hasanudin-
-Dedi Mulyadi," tegas Ziyad.  
(gun)

Romy: Jika Objektif 
Emil Pilih Uu

BANDUNG-- Ketua Umum DPP PPP Ro-
mahurmuziy (Romy) mengingatkan Ridwan 
Kamil (Emil) agar obyektif dalam memilih 
Wakil Gubernur yang akan mendampinginya 
di Pilgub Jabar 2018.  Disebutnya berdasar 
hasil survei Sosok Uu Ruzhanul ulum me-
rupakan kandidat yang memenuhi semua 
kriteria yang dibutuhkan untuk membantu 
memenangkan Pilgub Jabar. "Awal bulan 
Ramadhan saya disodori sendiri sama Kang 
Emil hasil survei. Menurut hasil survei selama 
beberapa kali, masyarakat Jabar ada 4 pilihan 
waktu itu. Pertama, figur antara teknokrat 
dengan ulama atau santri. Yang kedua adalah 
teknokrat dengan birokrasi, yang ketiga tek-
nokrat dengan akademisi dan yang terakhir 
teknokrat dengan politisi. Nah karena itu 
figur yang kita tonjolkan alumni pesantren 
dan memiliki basis jaringan konkret dan kuat 
di Jabar dulu kita sodorkan dua nama yakni 
Kang Asep dan Kang Uu," ujar Romi di sela 
acara Halaqah Ulama PPP Se-Jawa Barat di 
Hotel Golden Flower, Jalan Jenderal Sudir-
man, Kota Bandung, Selasa (5/12).

  Romy juga mengingatkan bahwa Emil 
sendiri yang menyebut figur pemimpin yang 
dibutuhkan rakyat Jabar itu adalah kombinasi 
pasangan calon intelektual yang mewakili 
masyarakat perkotaan dan figur santri mi-
lenial yang mewakili masyarakat pedesaan. 
Ditegaskannya sosok kader PPP lah yang 
merepresentasikan karakter tersebut Alasan 
kuat lain yang disodorkan Romy adalah hasil 
survei internal PPP.  Berdasarkan beberapa 
kali survei yang dilakukan PPP, sosok Uu 
Ruzhanul Ulum selalu menunjukan sebagai 
kandidat pasangan Emil yang memiliki po-
pularitas dan elektabilitas paling tinggi. Romy 
menceritakan pihaknya dan Emil sudah men-
diskusikan hasil survei tersebut dan keduanya 
sepakat akan memgusung pasangan Emil-Uu. 
Karena itulah Romy mau mengeluarkan SK 
dukungan PPP pada Emil. "Kita ajak diskusi 
Kang Emil sebelum SK rekomendasi terbit 
bahwa hasilnya seperti itu (Elektabilitas Uu 
tinggi). Saya bilang siap berpasangan dengan 
Kang Uu yah? Siap (kata Emil)," tuturnya. 
Romy berharap Emil tidak lupa akan hak itu 
dan tetap menjaga komitmentnya terhadap 
partai berlambang kabah tersebut. (nif )

Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (Romy)

Panwaslu KabSi Minta Masyarakat Aktif Awasi Pemilu
SUKABUMI-- Panitia Peng-

awas Pemilu (Panwaslu) 
Kabupaten Sukabumi meng-
gelar rapat koordinasi (rakor) 
dengan stakeholder di Hotel 
PangrangoSukabumi, (6/12). 
Rakor ini bertujuan untuk 
mengajak peran elemen ma-
syarakat dalam pengawasan 
pemilu. Dengan harapan, 
pemilu dapat berjalan se-
cara demokratis. Selain itu 
juga, output yang diharapkan 
adalah peran seluruh elemen 
masyarakat agar berperan 
aktif dalam pengawasan pe-
milu.   "Tujuan Rakor ini, agar 
penyelenggaraan pemilu 
baik pilgub maupun pileg 
dan pilpres berjalan lancar 
aman tertib dan terkendali 
tanpa mengubah asas pe-

milu Jujur dan Adil, "terang 
Ketua Panwaslu Kabupaten 
Sukabumi Agung Munajat 
kepada koran ini, (6/12) 
kemarin.   Untuk tema yang 
diangkat dalam rakor ini 
yakni pengawasan pemilu 
partisipatif. Sehingga sangat 
dibutuhkan peran masyara-
kat luas untuk bersama-sama 
mengawal jalannya pemilu. 
"Rakor dengan stakehol-
der ini untuk menyamakan 
persepsi bersama masyara-
kat mendukung pengawas-
an,"jelasnya

  Dikatakan, tugas penga-
wasan sebuah pesta demo-
krasi tidak hanya panwaslu. 
Namun panwaslu juga butuh 
back-up dari masyarakat. 
"Peran masyarakat sangat 

kami harapkan dalam peng-
awasan. Sehingga sesuai 
harapan bersama bahwa 
pemilu berjalan demokra-
tis, jurdil, dan menciptakan 
pemimpin pro rakyat," tegas 
dia.Sementara untuk, Pe-
serta rakor dari Panwascam 
Se-Kabupaten, Partai Politik 
(Parpol), Anggota PPK, Orga-
nisasi Masyarakat, Mahasis-
wa, Organisasi Kepemudaan 
(OKP). ”Hari kami mengun-
dang sekitar 100 orang lebih 
(Koreksi belum wawancara) 
peserta dari semua stakehol-
der yang hadir. Jadi peserta 
yang kami undang ini adalah 
stakeholder. Mereka kami 
ajak berperan aktif dalam 
pengawasan. Keterlibatan 
elemen masyarakat ini yang 

disebut pengawasan parti-
sipatif. Harapannya peran 
masyarakat ikut membantu 
menyosialisasikan pemilu 
yang baik,” papar dia.

  Kedepan dirinya berharap, 
untuk penyelenggara pemilu 
diharapkan kesiapan dalam 
penyelenggaraan pemilu 
berjalan dengan baik. Selain 
itu, untuk peserta pemilu 
dengan acara ini dapat saling 
mengawasi baik dari sesa-
ma calon dalam satu partai 
ataupun sesama calon dari 
berbeda partai. Jadi diha-
rapkan akan terbentuk para 
pemimpin yang memiliki 
integritas, aktif dan memiliki 
kualitas, dengan adanya sa-
ling mengawasi diharapkan 
tindak pelanggaran pemilu 

dapat ditekan. 
  "Sebetulnya, pengawasan 

ini bukan hanya belaku bagi 
pihak-pihak lain tapi peng-
awasan ini berlaku untuk 
penyelenggara seperti KPU 
dan jajarannya serta kami 
Panwaslu beserta jajaran-
nya. Jika Ada dari Panwas 
yang Melakukan pelanggar-
an maka sesegera mungkin 
laporkan pun sama jika kami 
melakukan pelanggaran ja-
ngan segan-segan mengo-
reksi, "tegasnya. Ditetahui, 
kegiatan rakor ini, panwaslu 
mengundang beberapa pem-
bicara yang berkompeten di 
bidangnya. Seperti komisi-
oner KPU Kabupaten dan 
Perwakilan Bawaslu Provinsi 
Jawa Barat. (hnd)

Ulama Se-Jabar Dukung Emil-Uu 
BANDUNG-- Sejumlah 

pimpinan pondok pesantren 
di Jawa Barat menyatakan du-
kungannya kepada pasangan 
Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul 
Ulum pada Pemilu Gubernur 
Jawa Barat 2018. Dukungan 
itu diberikan langsung kepada 
Uu saat mereka menghadiri 
Halaqoh Alim Ulama se-Jawa 
Barat, di Hotel Golden Flower, 
Bandung, Selasa (5/12). Dalam 
kesempatan itu, hadir KH T. 
Herdiana dari Pondok Pesan-
tren Th oriqul Huda, Cianjur; 
KH. Chaidar dari Pondok Pe-

santren Darut Taubah, Kota 
Bandung; KH Sulhan dari Pon-
dok Pesantren Bachrul Huda, 
Karawang; dan KH. Teten dari 
Garut.

  KH Chaidar mengatakan, 
pihaknya sangat berharap ada-
nya pemimpin Jawa Barat dari 
kalangan pesantren. Menurut-
nya, hal itu penting mengingat 
mayoritas warga Jawa Barat 
merupakan muslim. Selain 
itu, dengan adanya pemimpin 
dari kalangan pesantren, dia 
optimistis perhatian pemerin-
tah terhadap pendidikan Islam 

ini akan semakin baik. “Walau 
bagaimana pun, saya rasa 
wajar jika kami mengingin-
kan adanya pemimpin Jawa 
Barat seorang santri. Sehingga 
pembangunan tidak hanya 
berorientasi pada kebutuhan 
duniawi saja,” kata KH Chaidar.

  KH T. Herdiana dari Pon-
dok Pesantren Th oriqul Huda, 
Cianjur, mengatakan, calon 
pemimpin yang berasal dari 
kultur pesantren ada pada 
sosok Uu Ruzhanul Ulum. 
Meski Uu memiliki banyak 
pengalaman di pemerintahan, 

menurutnya sosok Bupati Tas-
ikmalaya itu merupakan santri 
tulen yang lahir dan dibesarkan 
dari pondok pesantren. “Santri 
asli, orang tuanya juga pendiri 
pondok pesantren,” katanya. 
Oleh karena itu, dia sangat 
berharap Uu bisa maju men-
dampingi Ridwan Kamil dalam 
pemilihan tersebut. Dia pun 
menilai kehadiran Uu men-
jadi pelengkap Ridwan Kamil 
dalam memimpin Jawa Barat. 
“Kang Emil kan tokoh dari kota, 
dengan berbagai keahliannya. 
Dilengkapi oleh Kang Uu, yang 

nyantri, nyunda, dan lebih tahu 
tentang kehidupan di desa,” ka-
tanya.Namun, di tempat yang 
sama, KH. Abdul Azis dari Pon-
dok Pesantren Miftahul Huda, 
Tasikmalaya menyayangkan 
sikap Ridwan Kamil yang tak 
kunjung memilih Uu.

Bahkan, dia menyesalkan 
adanya konvensi yang dila-
kukan untuk menjaring calon 
wakil gubernur. Menurutnya, 
seharusnya Emil bisa memilih 
langsung kandidatnya ber-
dasarkan rekam jejak setiap 
kandidat. (bbb)
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Soal E- KTP Palsu, KPU dan Disdukcapil Buka Jalur Khusus
SUKABUMI--  Adanya 

temuan soal Kartu Tanda 
Penduduk elektronik (KTP-
-e) oleh Dinas Kependu-
dukan Catatan Sipil Kota 
Sukabumi, membuat Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
Kota Sukabumi serius mem-
perhatikan masalah ini. Be-
tapa tidak dengan adanya 
kasus ini bisa menggangu 
pada saat nanti pencob-
losan di Pilkada serentak 
27 Juni 2018 mendatang. 
"Jelas kita sudah antisipasi 
dari jauh-jauh hari. Kita 
akan membuat satu Standar 
Operation Prosedur (SOP) 
untuk mengantisipasi pe-
milih dengan KTP-e palsu," 
ujar Anggota Komisioner 
KPU Kota Sukabumi, Harlan 
Awaludin, (6/12) kemarin.

  Nantinya dalam pelaksa-
naanya, KPU Kota Sukabumi 
dengan Disdukcapil akan 
membuat jalur komunikasi 
khusus antara petugas KPU 
yakni KPPS dengan petugas 
Disdukcapil.  Artinya ketika 
nanti masyarakat datang ke 
TPS untuk mencoblos tapi 
tidak hanya membawa KTP 
elektronik atau Surat Kete-
rangan, petugas KPPS akan 
mengecek  validitas kartu 
identitas tersebut. Dengan 
begitu pemilih yang beru-

saha mengkelabui KPU Kota 
Sukabumi saat mencoblos 
dipastikan tidak akan ada. 
Jika terbukti saat validitasi 
tentunya mereka tidak akan 
bisa mempunyai hak pilih. 
"SOP ini masih kita terus kaji 
dan tingkatkan lagi dengan 
Disdukcapil agar bisa me-
minimalisir segala bentuk 
kecurangan seperti pemal-
suan KTP-e ," ucapnya.

 Dijelaskan Harlan, nan-
tinya Daftar Pemilih Tetap 
Tambahan (DPTB) tersebut 
akan diberi waktu selama 
satu jam oleh petugas KPPS 
untuk mencoblos dimulai 
dari jam 12.00 WIB sampai 
13.00 WIB. Adanya DPTB 
itu bisa dikarenakan adanya 
mobilisasi penduduk yang 
tidak terbendung atau pada 
masa proses Coklit warga 
tersebut tidak bisa dijumpai 
karena tidak ada ditempat. 
"Nah dalam waktu itu kita  
akan mengkaver warga yang 
benar-benar mempunyai 
hak pilih ,"tuturnya.

  Namun jika memang KPU 
mempunyai database ke-
pendudukan yang dihu-
bungkan dengan Kemen-
dagri itu akan mempermu-
dah dalam proses validasi. 
Tidak usah berkomunikasi 
lagi dengan Disdukcapil 

tapi KPU menyiapkan alat 
untuk mengecek validitasi 
kartu identitas tersebut. 
"Memang saat ini KPU RI 
sedang memproses berkoor-
dinasi dengan Kemendagri 
untuk melink kan data ke-
pendudukan. Saat ini masih 
dalam pembahasan, kalau 
terealisasi  kita bisa menge-

cek langsung," pungkasnya.
 Sementara itu, Kepala 

Disdukcapil Kota Sukabumi 
Iskandar mengaku pihaknya 
akan melakukan langkah 
pencegahan untuk memi-
nimalisir terjadinya peng-
gunaan KTP-e disaat pe-
milihan. Disdukcapil akan 
menyiapkan informasi data 

base disetiap kecamatan 
untuk mengecek validitasi 
keabsahan KTP elektronik. 
"Nanti gini, KTP-e itu di foto 
oleh petugas KPPS lalu di-
sampaikan ke operator kami 
di setiap kecamatan, nanti di 
cek NIK nya. Akan ketahuan 
mana yang asli dan tidak," 
ujarnya.

 Tentunya untuk mengecek 
KTP palsu itu, tidak hanya 
dengan menggunakan alat 
diteksi saja. 

Tapi  pihaknya hanya  me-
ngecek NIK nya saja, lalu 
disampakan dengan nama 
dan alamat di KTP-e terse-
but. "Kalau mau yakinnya, 
kita kan di data baser itu 

sudah lengkap nama dan 
alamnya, kita masukan NIK 
saja ke database kami, lalu 
nanti akan muncul identi-
tasnya. 

Nah sama tidak dengan di 
database kalau tidak berarti 
itu paslu. Biasanya yang pal-
su itu beda dengan database 
kami," ucapnya. (bal)

Demokrat: Tujuh Kursi Cukup
Yang Penting 

Hati 
Masyarakat

 Faham
SUKABUMI-- 

Meski bermodal 
tujuh kursi  di 
parlemen, Koali-
si Demokrat dan 
PKS yang meng-
usung calon Wa-
likota dan Wakil 
Walikota Suka-
bumi, Achmad 
Fahmi dan Andri 

Hamami optimis 
bisa memenang-

kan Pilwalkot 2018, 

mendatang. "Ya makanya 
kita berkoalisi dan deklarasi 
dari awal juga kita optimis  
bisa menang. Tujuh kursi 
juga tidak jadi masalah," 
ujar Sekretaris DPC Demo-
krat Kota Sukabumi Henry 
Slamet saat dihubungi koran 
ini, (12/6) kemarin.

  Dikatakan Henry, kalau 
memang sampai akhir pen-
daftaran koalisi Demokrat 
dan PKS ini tetap diusung 
oleh tujuh kursi tak mem-
buatnya pesimis dalam per-
tarungan Pilwalkot nanti. 
Dirinya tetap berkeyakinan 
dengan koalisi minimalis 
dengan figur yang bagus 
ini meraih hati masyarakat 
untuk mendukung pasangan 
Faham ini. " Dari awal kita 

sudah Faham, tidak apa -apa 
yang penting syarat minimal 
7 kursi," jelasnya.

 Apalagi kalau dilihat dari 
dua fi gur yang diusung De-
mokrat dan PKS di Pilwalkot 
nanti, sudah cukup mum-
puni untuk membangun 
Kota Sukabumi ini. Kombi-
nasi dua fi gur yang sangat 
bagus antara ulama dan 
umaro. " Ya kira-kira seperti 
Mufakat dulu, sekarang su-
dah Faham. Sebagai kader 
apalagi sekjen ya pasti yakin 
lah," ucapnya.

 Untuk mesin partai Demo-
krat Kota Sukabumi sendiri, 
sudah siap untuk dipanas-
kan. Artinya semua kekuat-
an mesin politik sudah ber-
siap-siap untuk menunggu 

arahan dari DPC Demokrat 
Kota Sukabumi. "Kemarin 
kita sudah konsolidasi di 
Jabar untuk Pilgub, minggu 
depan kita akan konsolidasi 
sampai ke ranting sekalian 
sosialisasi Pilgub," ucapnya.

 Sementara itu ditambah-
kan Henry sampai saat ini 
belum ada koalisi partai 
jelas yang sudah mendapat-
kan rekomendasi dari DPP.  
Segala kemungkinan bisa 
saja terjadi untuk bergabung 
dengan Demokrat dan PKS 
sebelum memang ada ke-
putusan pendaftaran ke KPU 
Kota Sukabumi. " Pokoknya 
semua partai belum ada ke-
pastian kemana, kalau kita 
sih oke saja menerima partai 
lain," pungkasnya. (bal)

Sekretaris DPC Demokrat Sekretaris DPC Demokrat 
Kota Sukabumi Kota Sukabumi 
Henry SlametHenry Slamet

Koalisi Gerinda-Hanura 
Disarankan Melebur

SUKABUMI-- Koalisi Partai Gerindra dan 
Partai Hanura Kota Sukabumi disarankan 
untuk melebur, hal itu disampaikan oleh 
pengamat kebijakan publik Asep Deni yang 
menilai jika pasangan calon Hanura-Gerindra 
kurang mendapatkan respon dan sambutan 
baik di masyarakat harusnya jangan dipaksa-
kan tetapi ikut bergabung dengan partai lain 
yang bisa dan lebih diunggulkan untuk me-
nang. Menurutnya saran itu sangat berdasar 
ketika, keberadaan koalisi kedua partai besar 
itu dipaksakan tapi hasilnya tidak bagus maka 
jalan satu-satunya harus melebur.

  "Pertanyaannya apakah chemistry kedua 
calon yang bersangkutan itu sudah berjalan 
atau tidak antara Dedi dan Bayu. Dan apakah 
memiliki daya tarik dan daya tawar tidak 
kepada masyarakat?. Ya Kalau memiliki, 
silahkan tapi kalau tidak itu berarti dipaksa-
kan,"ungkap Asep kepada koran ini, kemarin 
(6/12)

  Soalnya, lanjut Asep, maju di Pilwalkot 
tersebut, harus realistis dengan peluang yang 
dimiliki oleh masing-masing koalisi yang ada. 
Pasalnya, persoalan Pilwakot itu berjuang 
yang harus dilaksanakan bersama-sama de-
ngan pasangannya dan harus saling meleng-
kapi satu dengan yang lainnya. "Harus realis-
tis juga diantara keduanya. Kalau tidak, lebih 
baik Gerindra dan Hanura bersama-sama 
untuk membangun koalisi dengan partai lain. 
Kalau sudah ok, silahkan saja," katanya.

   Apalagi, koalisi kedua partai itu, sudah 
dapat mengsung satu paket pasangan ca-
lon (paslon) di Pilwalkot nanti. Kebetulan, 
yang akan dipaketkan di kedua partai itu 
sama-sama pimpinan di internalnya masing-
-masing. "Memang ia, dari sisi pemungu-
sungan silahkan saja dan sudah memenuhi 
persaratan. Sudah bisa satu paket paslon, 
Gerindra empat kursi dan Hanura empat kursi 
juga, jadi delapan kursi, itu sudah lebih 20 
persen ya," ujarnya.

  Asep mengaku, melihat perhelatan koalisi 
di pesta demokrasi lima tahunan itu, kata 
Asep, dirinya menilai idealnya tercipta tiga 
pasangan Bakal Calon (Balon) Walikota Suka-
bumi yang bakal bertempur nanti. Lantaran 
menurutnya, semua itu agar lebih membawa 
kekuatan parpol koalisi lebih besar lagi.  
"Idealnya tiga. Tapi dilapangan memungkin-
kan jadi empat pasangan, itu tidak apa-apa. 
Masyarakat semakin banyak pilihan ya," 
tegasnya. (sep/d)

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik 
Asep Deni

Kang Fahmi Siap Pertajam Program P2RW 
SUKABUMI-- Jika nanti 

ditakdirkan kembali untuk 
mengabdi kepada masyarakat 
sebagai pemimpin di Kota Su-
kabumi, Wakil Walikota Suka-
bumi Achmad Fahmi berjanji 
akan mempertajam Program 
P2RW. Bahkan, Fahmi yang 
juga Bakal Calon (Balon) Wa-
likota Sukabumi.  "Program 
P2RW yang saya gagas dengan 
Pak Muraz, selama kepemim-
pinan kita saat ini. Cukup ber-
hasil ya dan bermanfaat untuk 
masyarakat juga," ungkap Fah-
mi kepada koran ini, Kemarin 
(6/12)

 Maka dari itu, lanjut Fahmi, 
tidak ada alasan untuk dirinya 
tidak meneruskannya serta 
tidak mengembangkannya. 
Pasalnya, program itu cukup 
tinggi menarik partisipasi ma-
syarakat dalam pembangunan. 
"Justru, kita akan meningkat-
kannya serta ruang lingkup 
pembangunannya bisa kita 
perluas. Terutama dari sisi 
kemampuan anggaran dan 
pemanfaatannya," katanya.
Oleh karena itu, kata Fahmi 
yang juga kader terbaik par-
tai keadilan sejahtera (PKS) 
Kota Sukabumi itu. Agar ren-

cananya itu berhasil, maka 
tidak menutup kemungkinan 
pengangarannga juga bakal 
ditambah kembali oleh dirinya 
di tahun 2019 nanti. Pasalnya, 
di tahun 2018 nanti dirinya 
sudah menambahkan kembali 
alokasi anggarannya. 

"Kita liat saja nanti. Pastinya, 
akan saya tambah kembali 
kalau saya terpilih karena pro-
gram ini sangat bermanfaat. 
Untuk nilainya, kita bicarakan 
bersama dengan Ketua RW 
se- Kota Sukabumi. Tapi saya 
janji akan saya tambah," kata-
nya. Lanjut Fahmi, disamping 

bakal melakukan penambahan 
anggaran, dirinya juga bercita-
-cita akan menambah ruang 
lingkup penggunaan anggaran 
P2RW tersebut. Rinciannya, 
dirinya saat ini sedang melaku-
kan kajiannya bersama dengan 
tim visi dan misinya untuk 
menyongsong kepemimpinan 
yang akan datang. 

"Kalau sudah matang, kita 
masukan dalam visi dan misi 
saya nanti. 

Intinya, saya ingin program 
P2RW ini memikiki manfaat 
yang lebih untuk masyarakat. 
Bukan hanya dari sisi pem-

bangunan saja ya," ujarnya.
Disamping program P2RW, 
kata Fahmi, dirinya juga bakal 
meningkatkan semua program 
yang langsung dimanfaatkan 
oleh masyarakat. 

Pasalnya, dirinya berharap 
pembangunan yang merata 
dapat dirasakan oleh semua 
lapisan masyarakat. 

"Pokonya, semua program 
yang manfaatnya langsung 
dirasakan oleh masyarakat saat 
ini. Akan saya tingkatkan, pro-
gram yang sudah saya rancang 
bersama Pa Muraz harus terus 
berjalan," tegasnya. (sep)

Relawan Fahmi Buat Aplikasi Pendataan Relawan
SUKABUMI-- Untuk me-

mudahkan pendataan semua 
relawan dan masyarakat yang 
sudah mendukung Wakil 
Walikota Sukabumi, Achmad 
Fahmi yang juga Bakal Calon 
(Balon) Walikota Sukabumi. 
Relawan Sukabumi Mendu-
kung Fahmi (Resmi) membuat 
aplikasi pendataan relawan 
dan dukungan untuk keme-
nangan jagoannya di Pilwalkot 
tahun 2018 nanti.

"Ia kita buat program ini, un-
tuk memudahkan masyarakat 
yang mau bergabung menjadi 
relawan. Karena, target kita 
merekrut itu sekitar 70 ribu," 

ungkap Ketua Umun Resmi, 
Rudi Suharya kepada koran ini, 
Kemarin (6/12)

 Menurut Rudi, dalam aplika-
si yang bakal diluncurkannya 
itu, terdapat beberapa kolom 
identitas yang harus diisi oleh 
masyarakat. Seperti halnya, 
nama dan alamat lengkap serta 
menyebutkan tempat pemu-
ngutan suaranya (TPS). "Data 
itu, harus di isi dengan lengkap 
sesuai KTP. Poto calon relawan 
dan pendukung juga harus di 
masukan," katanya.

 Bagi masyarakat yang mau 
mengaksesnya, lanjut Rudi 
yang lebih akrab disapa Cep 

Endo itu mengaku, aplikasi 
yang dibuat oleh jajarannya 
itu, bakal terhubung dengan 
jaringan internet. Artinya, ma-
syarakat yang akan mendaftar 
menjadi relawan resmi harus 
online terlebih dahulu. "Ser-
vernya satu, semuanya masuk 
dalam satu data. Masyarakat 
yang sudah terhubung internet 
atau yang online bisa mendaf-
tar di hanponenya juga. Kita 
permudah akses masyara-
kat yang mau bergabung dan 
menenangkan Kang Fahmi," 
terannya.

 Setelah semuanya siap, kata 
Cep Endo, dirinya bakal sece-

patnya meluncurkan program 
tersebut untuk dimanfaatkan 
oleh masyarakat. Hanya saja, 
dirinya belum dapat men-
janjikan kapan program dan 
aplikasi pendataan dukungan 
dan relawan itu dapat dinik-
mati oleh masyarakat yang 
mau bergabung untuk meng-
antarkan jagoannya menjadi 
Walikota Sukabumi kedepan. 
"Intinya secepatnya lah. So-
alnya, waktu yang kita miliki 
masih lama. Insallah waktu 
yang tersisa itu, bisa kita man-
faatkan dengan sebaik-baiknya 
untuk Kang Fahmi. Ditambah, 
Kang Fahmi sudah familiar 

dimasyarakat," ujarnya.Lebih 
Lanjut dirinya menghimbau 
kepada masyarakat yang mau 
bergabung dengan dirinya 
untuk mewujudkan sukabumi 
yang berjelanjutan dipersilah-
kannya. Artinya, dirinya tidak 
akan membatasi masyarakat 
dari kalangan manapun yang 
mau bergabung. "Silahkan saja, 
kita terbuka begitu juga Kang 
Fahmi. Karena, kita sama-sama 
mengharapkan pembangunan 
di sukabumi berkelanjutan. 
Dengan begitu, semua visi dan 
misi Kang Fahmi yang sudah 
baik akan diteruskan dan di-
tingkatkan," ajaknya. (sep)

Jona: Posyandu Ujung tombak Kesehatan
SUKABUMI-- Bakal Ca-

lon Walikota Sukabumi, 
Jona Arizona nampaknya 
terus turun kelapangan 
melihat permasalahan dan 
kondisi nyata di masyara-
kat. Hasil dari pengamatan 
dilapangan, Jona Arizona 
memandang perlu adanya 
peningkatan perhatian bagi 
lembaga-lembaga yang ber-
sentuhan dengan masyara-
kat seperti halnya Posyan-
du. Pasalnya, Posyandu itu 
merupakan ujung tombak 

dari kesehatan masyarakat 
terutama anak-anak. "Ia 
dong Balita itu merupakan 
generasi bangsa, jadi  harus 
terpantau kondisi kesehat-
annya. Kalau Posyandu nya 
tidak diperhatikan mau ba-
gaimana," ujar Ketua DPD 
Golkar Kota Sukabumi, Jona 
Arizona, (12/6) kemarin.

 Tak hanya balita saja, kegi-
atan Posyandu melingkupi 
ibu hamil, bina keluarga 
balita, bina keluarga remaja 
dan juga bisa keluarga usia 

lanjut. Untuk itu perlunya 
perhatian khusus kepada 
kader Posyandu karena tu-
gas mereka memang sangat 
berat. "Insyaallah ketika 
nanti saya menjadi kepala 
daerah akan memberikan 
perhatian khusus kepada 
kader Posyandu terutama 
dari segi kesejahteraan," 
ungkapnya.

  Ditambahkanya, untuk 
segi fasilitas Posyandu sen-
diri,  kata Jona tentunya 
menjadi alat pendukung 

y a n g  t i d a k  d i p i s a h k a n 
dari para kader Posyan-
du. Pihaknya akan men-
coba melengkapi semua 
kelengkapan yang memang 
dibutuhkan di Posyandu 
tersebut. "Saya tidak ingin 
ada fasilitas posyandu yang 
kurang baik dari segi alat 
alat dan bangunannya. Saya 
akan perhatikan angggaran 
untuk posyandu," jelasnya.

  Tentu saja, dirinya akan 
terus mengevaluasi kinerja 
posyandu, baik dari kader 

posyandu maupun dari fa-
silitas. Bagi Jona posyandu 
merupakan sarana pen-
dukung yang vital untuk 
keberlangsung kesehatan 
di masyarakat terutama 
bagi balita. 

"Program yang nanti akan 
saya lakukan ini, merupa-
kan informasi dan asipirasi 
yang didengar langsung 
dari masyarakat. Insyallah 
saya akan berbuat yang 
terbaik bagi masyarakat," 
pungkasnya. (bal)
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IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN 
(0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA

CV. ARGO PUTRA, Kontarktor, 
Pertambangan,  Perdagangan 
Umum dan Jual Beli Macam2 
Kayu Bayur  JL.Raya Baros 
Km.4 Sudajaya Kec.Baros SMI 
hp. 0858.7115.3111 (RS s/d 31 
Desember)

INDOBATA menyediakan : 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)

CHEN’S FLORIST, Terima pesan-
an Rangkaian Bunga,Rental Tana-
man Hias, Jl Sriwijaya No.43 Tlp 
(0266)231058 HP 081584105896 
(Rs s/d 31 Desember)

HOTEL

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

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

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

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

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

MUSTIKA HOTEL Jl. 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

KEHILANGAN

HLG BPKB No M.14146197 NOP-
OL F-1622 QZ An Deni Sutandi 

Hilang Sert i f ikat Tanah No 
Hak Mil ik No.6 AN Sanusi.
Luas Tanah:1300M2 Surat 
Ukur:26.5.1965 Terletak di Kec 

Parungkuda Kab Sukabumi

TLH HLG Surat Tanah SHM An 
Eli Rosali No.243/10.11.15 1002-
43 Ds Sukamulya Cikembar-
Sukabumi LS 6000M2 

Hilang Sertifikat Tanah No Hak 
Milik No.96 An Djadja Sujai Luas 
Tanah 5.660M2 Surat Ukur/Gam-
bar Situasi:Tgl 30.12.1982/No 
4215 Kec Surade Kab Sukabumi

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F -3594 -QP  An.Asep 
Suhendar 

HLG STNK F -6389 -UAP  
An.Nanda Ramdani

HLG STNK F -2654 -VS  An.Ipang 
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 Tlp 
(0266)222685, (0266) 7001977, 
HP 08572320 8455 Sukabumi. 
(Rs s/d 31 Desember)

RNY COMPUTER , Hardware, 
Notebook, CCTV, Camera Digital, 
GPS, PC, Tablet, Projector, Jl. 
A. Yani No 216 /232 Tlp ( 0266 
) 221079 Fax . ( 0266) 217890 
Sukabumi. (Rs s/d 31 Desember)

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

BI Layani Swap Lindung Nilai Renminbi 

ATSI: Operator Jamin Data Pribadi Pelanggan

JAKARTA - Bank Indonesia 
(BI) kembali membuka Trans-
aksi Swap Lindung Nilai dalam 
mata uang Off shore Chinese 
Renminbi (CNH), mulai ke-
marin (6/12). Upaya tersebut, 
dilakukan guna mendorong 
semakin beragamnya sumber 
pembiayaan untuk kegiatan 
ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Departe-
men Komunikasi BI Agusman 
Zainal mengatakan, penam-
bahan jenis valuta asing yang 
digunakan dalam Transak-
si Swap Lindung Nilai oleh 
Bank Indonesia. Window time 
Transaksi Swap Lindung Nilai 
kepada BI dalam mata uang 
non-dolar AS dibuka satu kali 
dalam seminggu, yaitu setiap 
hari Rabu pukul 14.00-16.00 
WIB. 

Agusman bilang, bank dapat 
mengajukan Transaksi Swap 
Lindung Nilai kepada Bank In-
donesia untuk mata uang CNH 
dalam window time tersebut, 
dengan pengajuan nominal 
minimum sebesar CNH 10 
juta (sepuluh juta Offshore 
Chinese Renminbi). Dengan 
kelipatan penawaran sebesar 
CNH 1 juta (satu juta Off shore 
Chinese Ren minbi) dan tenor 

yang tersedia untuk tiga dan 
enam bulan. 

“Pengajuan transaksi tersebut 
dapat dilakukan oleh bank, 
dengan menyampaikan dasar 
kebutuhan atau underlying 
transaksi,” ujarnya di Jakarta, 
kemarin. 

Pengaturan mengenai under-
lying transaksi tersebut telah 
dituangkan dalam Peraturan 
Bank Indonesia No.18/8/2016 
tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bank Indonesia No-
mor 15/17/PBI/2013 tentang 
Transaksi Swap Lindung Nilai 
kepada Bank Indonesia. 

Melalui kebijakan BI, lanjut 
Agus, diharapkan dapat men-
dukung kegiatan investasi dan 
perdagangan internasional 
yang terdiversifikasi dalam 
berbagai mata uang. 

“Di samping itu, transaksi 
tersebut diharapkan dapat 
membantu pengelolaan li-
kuiditas dan pemeliharaan 
stabilitas nilai tukar rupiah,” 
terangnya. 

Sebelumnya, BI telah mem-
buka Transaksi Swap Lindung 
Nilai kepada Bank Indonesia, 
dalam mata uang Yen (JPY) 
pada 12 Juli 2017 dan Euro 
(EUR) pada 25 Oktober 2017. 

Menyoal ini, Gubernur BI 
Agus DW Martowardojo per-
nah berujar, mitigasi risiko nilai 
tukar dari utang luar negeri 
merupakan salah satu fokus 
utama BI. Bahkan, BI pun 
berjanji bakal menyempur-
nakan pengaturan penerapan 
prinsip kehati-hatian dalam 

pengelolaan utang luar negeri 
korporasi non bank, khususnya 
perluasan cakupan utang luar 
negeri.

Dalam kaitannya dengan 
menjaga stabilitas nilai tukar 
rupiah, kata Agus, BI juga akan 
terus meningkatkan efi siensi 
dan kredibilitas di pasar keuan-

gan melalui penguatan regu-
lasi dan kelembagaan. Dari 
sisi regulasi, pihaknya akan 
menerbitkan regulasi menge-
nai penyelenggara transaksi 
pasar uang dan pasar valuta 
asing (market operator).

“Tentunya hal ini untuk men-
ciptakan pasar keuangan yang 

adil, teratur dan transparan,” 
ucap Agus. 

Dari sisi kelembagaan, BI 
dan otoritas terkait akan mem-
bentuk lembaga penyelesaian 
transaksi keuangan (central 
clearing counterparty) untuk 
transaksi keuangan derivatif 
yang dilakukan secara di luar 

bursa atau over the counter.
“Di samping itu kami terus 

memperkuat kredibilitas pasar 
keuangan dengan mendorong 
pelaku pasar memenuhi ke-
wajiban sertifi kasi tresuri guna 
meningkatkan profesional-
isme dan daya saing di tingkat 
global,” pungkasnya. (rmol)

Dorong Variasi Sumber 
Pembiayaan Valas

FT:NET

ILUSTRASI: BI.

JAKARTA - Seiring kebijakan 
registrasi kartu prabayar yang 
dikeluarkan Kementerian Ko-
munikasi dan Informatika 
(Kominfo), operator pun men-
jamin data pribadi pelanggan 
terjaga dengan baik. Sehingga 
masyarakat tak perlu khawatir, 
untuk melakukan registrasi 
kartu prabayar. “Kami menja-
min data pelanggan sudah jadi 
kewajiban operator melihara 
data itu. Kalau nantinya ada 
penyalahgunaan artinya bisa 
dituntut secara hukum. Jadi 
operator akan sangat berhati-
hati,” kata Ketua Asosiasi Tele-

komunikasi Seluruh Indonesia 
(ATSI) Merza Fachys.

Ia mengaku, adanya kekha-
watiran penyalahgunaan data 
masih menghinggapi sebagian 
masyarakat. Merza tidak me-
nutup mata jika potensi pe-
nyalahgunaan data dilakukan 
oknum. “Tapi kami juga beru-
saha menciptakan sistem yang 
kuat sebagai bentuk antisipasi 
itu. Sekarang ini masih jadi tan-
tangan buat kami dalam men-
gatasi potensi penyalahgunaan 
data,” sebut dia.

Ia mengatakan, operator 
pun tidak ragu dengan data 

pelanggan jika terbukti valid 
dan sesuai yang terlampir di 
Disdukcapil.

Menurut dia, data yang di-
peroleh Disdukcapil terjamin. 
Apalagi setelah melewati 
proses e-KTP yang lengkap 
dan panjang. “Makanya kami 
hanya melakukan validasi den-
gan data Disdukcapil,” ujar dia.

Merza menyebutkan, saat 
ini pelanggan operator sudah 
terlalu banyak. Data registrasi 
yang masuk ikut tak terkendali. 
Ia bercerita, dahulu registrasi 
dibuat sederhana karena me-
menitngkan sisi fleksibilitas 

pelanggan. Sayangnya yang 
terjadi justru banyak orang 
yang registrasi dengan asal.

“Semua yang kita lakukan 
sehari-hari pasti butuh regis-
trasi. Dari mau naik pesawat 
sampai bayar uang sekolah 
anak. Jadi masyarakat sudah 
terbiasa dengan itu,” sebut dia. 
Sehingga, seharusnya tak ada 
kesulitan bagi masyarakat un-
tuk melaksanakan peraturan 
tersebut.

Selain itu, operator sudah 
menghimbau informasi ini 
jauh hari sebelum kegiatan 
launching tata cara registrasi 

kartu prabayar dari Kominfo. 
Apalagi registrasi ini bertujuan 
untuk memudahkan semua 
orang. Targetnya, registrasi kar-
tu prabayar seluruh pelangga 
dapat tercapai pada 28 Februari 
2018 mendatang.

“Semoga dapat tervalidasi 
hingga Februari nanti. Setelah 
itu, semua data pelanggan 
harus sudah valid. Begitu se-
terusnya untuk pelanggan 
baru. Registrasi ini diwajib-
kan kepada seluruh pelang-
gan layanan telekomunikasi. 
Termasuk pengguna modem 
dan lainnya,” imbuh dia. ATSI 

menargetkan kepada operator 
agar dapat memberikan lay-
anan registrasi pelanggan me-
lalui SMS dan website. Sejauh 
ini, beberapa operator sudah 
menyediakan dua sumber 
layanan itu. Sisanya akan me-
nyusul hingga 28 Februari 2018. 
“Makanya kami kasih waktu 
panjang juga untuk pelanggan 
melakukan registrasi. Kalau 
masih tidak registrasi dari batas 
waktu itu, nomor akan kami 
hapus dari sistem,” jelas dia.

Sebagai informasi, Kominfo 
memberikan batas waktu reg-
istrasi kartu prabayar hingga 

28 Februari 2018. Jika lewat 
dari itu, pelanggan mendapat 
kesempatan tambahan selama 
30 hari.

Apabila waktu itu masih 
kurang, Kominfo memberi-
kan waktu tenggat 15 hari. Saat 
itu, pelanggan hanya dapat 
menerima panggilan dan SMS. 
Kemudian, ada waktu tamba-
han 15 hari lagi hingga pelang-
gan tak bisa melakukan atau 
menerima panggilan.

Totalnya, pelanggan punya 
waktu tambahan selama 60 
hari untuk melakukan regis-
trasi kartu prabayar. (gel)
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angkot. Namun, sekira pukul 
11.30 WIB saya dikagetkan 
dengan suasana yang ricuh,” 
paparnya.

 Aksi tawuran antar pe-
lajar di wilayah ini me-
mang kerap terjadi. Bah-
kan pada saat jam pela-
jaran sekolah. Tak heran, 
banyak di antara warga 
mengaku geram dengan 
aksi generasi terpelajar 
itu, karena dianggap me-
resahkan.  “Maka t idak 
heran, saat kejadian warga 
dengan seketika langsung 
melerai bentrokan antar 
pelajar itu,” bebernya.

 Saat aksi  tawuran,  ia 
melihat warga dan sejum-

lah siswa dari SMK Mardi 
Yu a n a  ( M Y )  C i k e m b a r 
melerai bentrokan pelajar 
SMP. “Saya melihat siswa 
dari SMPN I  Cikembar 
telah dibawa ke Polsek 
Cikembar. Padahal, saya 
melihat siswa dari MTs 
Negeri I Cikembar itu yang 
salah. Karena ia tiba-tiba 
ke luar dalam angkot dan 
mengeluarkan gear,” pa-
parnya.

 Kapolsek Cikembar, AKP 
I Djubaedi mengatakan, 
hasil dari pemerikasaan 
terhadap tiga siswa yang 
merupakan pelajar dari 
S M P N  I  C i k e m b a r  i n i , 
peristiwa tersebut bermula 
saat mereka hendak naik 
angkot dan tengah berada 

di pinggir jalan. “Katanya, 
saat mereka hendak naik 
angkot tiba-tiba ada satu 
angkot yang dipenuhi siswa 
sekolah lain, memutar-
mutar gear saat melintas 
di depan kerumunan siswa 
SMPN I Cikembar. Sontak 
saat warga melihat kejadi-
an tersebut, menganggap 
bahwa itu tawuran. Warga 
pun berdatangan untuk 
mererai, di sela-sela keru-
munan tiba-tiba ada siswa 
SMK MY Cikembar me-
megang dan membanting 
siswa SMP hingga terjatuh 
dan kepalanya terbentur 
batu hingga mengalami 
luka,” jelas I Djubaedi.

 Saat ini, pihaknya selain 
mengamankan tiga siswa 

dari SMPN I Cikembar un-
tuk dimintai keterangan 
juga telah memanggil para 
orang tuanya untuk diberi-
kan arahan agar mereka 
dapat membina anaknya 
supaya tidak terlibat dalam 
aksi  kenakalan remaja. 
“Saya berharap seluruh el-
emen dapat berperan aktif 
dalam menjaga keamanan 
dan ketertiban masyara-
kat (Kantibmas). Jadi apa-
bila ada perisiwa tersebut, 
kembali terjadi diharap-
kan warga setempat dapat 
s e g e ra  m e l a p o r n y a  k e 
polisi. Kalau semisal hen-
dak melerai jangan sampai 
anarkis sehingga tidak ada 
korban dari pihak mana-
pun,” pungkasnya. (cr13/t)

Tiga Siswa SMP Diamankan

 Koordinator Lapangan 
Somasi, Ripal Rinaldi men-
gatakan, berdasarkan kaji-
annya, Kabupaten Sukabu-
mi merupakan daerah yang 
pelaporan kasus dugaan 
korupsi terbanyak di Jawa 
Barat. Namun anehnya, ti-
dak ada satupun kasus yang 
terselesaikan. Untuk itu, 
dalam rangka menyambut 
dan memperingati hari anti 
korupsi yang biasa diper-
ingati tanggal 9 Desember 
itu, pihaknya menggelar 
aksi demo ke kantor Kejari 
Cibadak. “Kami mendesak 
keadilan terus ditegakan. 
Dan kami mahasiswa me-
nyatakan sikap memerangi 
segala bentuk tindakan 
korupsi,” tegasnya di sela-
sela aksi unjuk rasa di depan 
Kantor Kejari Cibadak, Rabu 
(6/12).

 Dalam tuntutannya, massa 
gabungan itu meminta kej-
elasan hukum terkait lapoan 
yang telah ditangani selama 
ini. Bahkan, beberapa lapo-

ran kasus diduga telah dipe-
tieskan. “Aneh saja, laporan 
terbanyak di Jawa Barat, tapi 
belum ada satu pun yang 
tuntas,” kata Ripal.

 Hal senada diungkapkan 
Korlap PB Himasi, Ibnu 
Habiburrahman. Ia me-
nambahkan dalam aksi 
tersebut ada 7 poin tun-
tutan yang perlu dibuka 
kepada publik. Diantara 
tuntutan itu yakni meminta 
kejaksaan supaya mengu-
sut tuntas anggaran pen-
gadaan videotron 2017, 
kasus tidak terealisasikan-
nya anggaran pengadaan 
layanan terpadu satu atap 
penempatan dan perlind-
ungan tenaga kerja tahun 
2016, pembangunan ge-
dung DPRD yang belum 
selesai dari tahun 2016 dan 
penghapusan aset pada di-
nas pendidikan tahun 2016. 
“Poin-poin tersebut perlu 
dijawab pihak Kejari Ciba-
dak secara gamblang dan 
sejauh mana penyelesaian-
nya. Karena, Kejari tidak 
boleh tebang pilih dalam 

pemberantasan Tipikor,” 
tambahnya. 

 Selain itu, pihaknya juga 
meminta kejelesan peny-
elesaian kasus-kasus yang 
terkesan dipetieskan. Satu 
diantaranya yakni kasus di 
Dinas Permkimsih, soal pen-
gadaan ruang terbuka hijau 
pada tahun 2016. “Kami 
menuntut pihak Kejari un-
tuk segera menyelesaikan 
kasus-kasus yang ada di 
Kabupaten Sukabumi ini,” 
tandasnya. 

 Sementara itu, Kepala 
Seksi Kejaksaan Negeri Ka-
bupaten Sukabumi, MR Wi-
bisono mengaku bakal me-
nampung apa yang disam-
paikan oleh para mahasiswa 
sebagai dasar untuk tinda-
kan selanjutnya. “Penyam-
paian aspirasi merupakan 
hak seluruh masyarakat, 
termasuk mahasiwa selama 
masih sesuai aturan yang 
berlaku. Adapun tentang 
poin tuntutan yang disam-
paikan oleh para pengunjuk 
rasa bakal dipelajari terlebih 
dahulu,” terangnya. (cr15/t)

Mahasiswa Demo Kejaksaansaya beli ke pasar, ternyata 
si bapak (Syahrial) naik ke 
atas,” kata Istri korban, Mili-
yati (65).  

 Sebenarnya, ia juga sudah 
menugaskan tukang untuk 
memperbaiki kabel antena 
itu. Namun entah mengapa, 

korban malah naik ke atap 
hingga akhirnya terperosok 
ke bawah antara dinding dua 
bangunan itu.  

 Mengetahui korban ada 
di antara tembok, Maryati 
pun menugaskan tukang 
ojek untuk meminta ban-
tuan kepada pemadam 
kebakaran (damkar). Tak 

menunggu lama, tim Dam-
kar pun datang membawa 
perlengkapan.  

 Awalnya, korban diberikan 
tambang agar naik. Namun, 
kedua dinding yang menj-
epit badan pria tua itu mem-
buat nafasnya sesak dan tak 
bisa berbuat apa-apa. Tim 
Damkar pun menggunakan 

cara lain untuk mengelu-
arkan korban dari jebakan 
tembok. Akhirnya, dinding 
tembok itu pun terpaksa di-
bongkar. Setelah berhasil di-
jebol, korban dievakuasi ke 
Rumah Sakit Korpri. “Bapak 
tidak mengalami luka, tetapi 
hanya mengalami sesak 
nafas saja,” singkatnya. (ryl)

Perbaiki Antena, Syahrial Terjepit Bangunan

 Kapolsek Cisolok, AKP 
Situmorang menjelaskan, 
yang diundang itu hanya 
dua orang, Dulmain (50) 
dan Apsari (65). Namun 
warga yang datang nyaris 
satu kampung. “Kita ingin 
meminta keterangan soal 
dugaan pencemaran nama 
baik yang diadukan Kades 
Pasirbaru. Tapi yang datang 
malah banyakan,” jelasnya. 

 Dua orang itu dituduh 
telah melakukan pencema-
ran nama baik Kades. Sebe-
lumnya, warga memergoki 
Kades masuk ke wilayah RT 
1/7 pada pukul 20.00 WIB, 
Jumat (24/11). Warga juga 
melihat Kades ke luar dari 
kampung itu pada pukul 
02.00 WIB, Sabtu (26/11).

 “Tapi perbuatan yang di-
tudingkan oleh warga kan 
belum jelas, tidak ada yang 
melihat Kades itu masuk 
rumah istri orang, memeluk 

dan seterusnya. Makanya 
Kades mengadukan pence-
maran nama baiknya,” be-
bernya.  

  Dadan (47), kakaknya 
Budi mengatakan, meski 
yang dipanggil polisi itu 
hanya dua orang, namun 
mereka datang banyak se-
bagai wujud kekompakan. 
Ia membantah jika sauda-
ranya itu telah melakukan 
pencemaran nama baik.  
Justru yang melakukan 
pencemaran nama baik 
itu adalah Kades sendiri. 
“Kades dipergoki masuk 
RT 1/7 itu pukul 20.00 WIB. 
Sembilan warga menong-
krongi rumah Aay, karena 
diduga di dalam rumah Aay 
ada Kades,” akunya.

 Ia juga mengaku me-
mang warga tidak men-
getahui apa yang dilaku-
kan jaro (sebutan untuk 
Kades) di dalam rumah, 
namun warga hanya mena-
ruh curiga karena sudah 

diintai sejak setahun tera-
khir ini. “Pas pukul dua 
malam, ada orang meng-
gunakan sarung ke luar 
dari  rumah Aay,  warga 
melakukan pengejaran 
bahkan meneriaki maling.  
Pas disenter ternyata jaro. 
Karena sudah tahu Jaro, 
warga pun membiarkan-
nya,” beber Dadan.  

 Ahdar diduga masuk 
rumah istri temannya yang 
bekerja sebagai tukang pen-
gobatan di Jawa itu setelah 
mengisi sambutan diaca-
ra Maulid Nabi. Makanya 
menggunakan sarung.  

 Ketua RT 01/07, Kam-
pung Cisalak, Rahman (38) 
menyebutkan, sebenarnya 
masalah ini sudah diang-
gap selesai melalui jalur 
kekeluargaan. Bahkan ia 
juga sudah mengingatkan 
kepada jaro. “Tapi kenapa 
dia datang lagi.  Bahkan 
warga ditakut-takuti akan 
dicomot polisi. Jelas warga 

juga marah,” kata Boim sa-
paan akrab Rahman.  

 Ia juga membenarkan 
jika jaro ini sudah dicurigai 
ada hubungan terlarang 
dengan istri orang lain yang 
tinggal di lingkungannya. 
Makanya, setiap gerak gerik 
yang mencurigakan selalu 
diintai warga. Sebelum-
nya, Jaro Ahdar ini juga 
sempat tergiring kasus se-
rupa. Perempuannya masih 
hubungan keluarga dengan 
perempuan yang sekarang.  

 “Masalah ini yang ked-
ua kali. Dulu selesai di-
musyawarahkan, sekarang 
malah jaro yang melapor-
kan warga,”  tambahnya.  

 Pihak kepolisian juga 
berupaya memangil Ahdar 
melalui telpon selulernya, 
namun hingga berita ini 
ditulis belum datang juga. 
Dulmain dan Apsari juga 
belum bisa diwawancara, 
lantaran masih dimintai 
keterangan oleh polisi. (ryl) 

melakukan operasi itu. Han-
ya saja, untuk titiknya kami 
belum mengetahui di mana 
akan di selenggarakannya. 
Nanti akan kita bahas lagi, 
karena operasi gas elpiji di 
pasar ini harus bergerak te-
pat sasaran. Jangan sampai 
nanti kita melakukan opera-
si pasar di daerah yang tidak 
langka terkait gas elpiji-nya,” 
ujarnya. 

 Ketika ditanya,  men-
ganai  stok akhir  tahun 
saat ini, ia menjelaskan 
berdasarkan koordinasi 
dengan pihak PT Pertam-
ina, bahwa stok gas elpiji 
jelang pergantian tahun 
ini dapat dipastikan aman. 

“ U n t u k  m e n ja g a  d a r i 
aksi  oknum yang t idak 
bertanggung jawab, kami 
akan melakukan operasi 
pasar.  Setelah i tu,  kita 

akan fokus di Desember 
2017 ini, supaya stoknya 
aman. Karena diakhir ta-
hun ini, kita dihadapkan 

d e n ga n  l i b u r  p a n ja n g , 
seperti Natal dan Tahun 
Baru 2018.  Apalagi  un-
tuk kuota di  Desember 
i n i  b e l u m  d i t u r u n k a n 
nilainya berapa. Biasanya 
di tanggal 10 Desember 
nanti, kuota gas LPG baru 
datang,” pungkasnya. 

 Sementara itu, Kepala 
S eksi  Distr ibusi  Ter t ib 
Niaga dan Pemberdayaan 
Ko n s u m e n  D i na s  Ko p -
erasi  Perdagangan dan 
Usaha Kecil  Menengah 
( D K P U K M )  Ka b u p at e n 
Sukabumi, Iwan Wirawan 
mengaku belum mener-
ima keluhan kelangkaan 
gas elpiji ukuran tiga ki-
logram. 

“Sejauh ini masih belum 
ada informasi, setiap agen 
m a s i h  b i s a  m e m e n u h i 
kebutuhan masyarakat di 
setiap wilayahnya,” pung-
kasnya. (cr13/cr15/t) 

Kades Pasirbaru Diduga ‘Nyerong’

Dua Wilayah Langka Gas Subsidi

Tiga Pelajar Diciduk BNN

CISAAT - Badan Amil Za-
kat Nasional (BAZNAS) Ka-
bupaten Sukabumi meng-
gulirkan program Sukabumi 
peduli dengan menyeleng-
garakan khitanan massal, 
akhir pekan lalu. 

 Khitananan massal dis-
elenggarakan ditujuh lo-
kasi. Yakni dua tempat di 
Kecamatan Palabuhanratu, 
Jampangtengah, Sukaraja, 
Nyalindung, Nagrak dan 
Kecamatan Sagaranten.

 Ketua BAZNAS Kabu-
paten Sukabumi, U Royani 
menjelaskan, kegiatan ini 
merupakan program tahu-

nan BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi. Prioritas khita-
nan masal tersebut yakni 
keluarga yang tidak mampu 
atau keluarga pra sejahtera. 
“Terakhir kami lakukan khi-
tanan massal di Kecamatan 
Sagaranten. Ada 175 anak 
yang menjadi pesertanya,” 
jelasnya Kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (6/12). 

 Program ini dilaksanakan 
berdasarkan pengajuan dari 
masyarakat yang diakomo-
dir oleh UPZ kecamatan. 
Selain bantuan medis yaitu 
khitanan, para peserta yang 
dikhitan juga mendapatkan 

paket bingkisan. 
“Jumlah peserta khitanan 

masal seluruhnya berjum-
lah 515 orang, pihak peny-
elenggara panitia setempat 
yaitu UPZ (Unit Pengumpul 
ZIS) kecamatan di lokasi 
masing-masing, kerjasama 
dengan Muspika, lemba-
ga keagamaan dan forum 
pemuda,” terangnya. 

 Selain itu, kegiatan meru-
pakan bentuk pendristibu-
sian, pertanggungjawaban 
kepada para muzaki dan 
pelayanan kepada para 
mustahik sekaligus syiar 
atau dakwah bahwa dana 

zakat, infaq, sedekah dan 
sosial keagamaan lainnya  
yang berbasis masyarakat. 
“Manakala dikumpulkan 
melalui lembaga resmi BA-
ZNAS banyak yang bisa di-
lakukan untuk masyarakat 
bukan hanya untuk khita-
nan masal, akan tetapi per-
masalahan kemiskinan dan 
sosial yang ada di masyara-
kat, melalui lima program 
yakni, Sukabumi Taqwa, 
Sukabumi Sehat, Sukabu-
mi Cerdas dan Sukabumi 
Makmur melalui delapan 
ashnaf sebagai mustahik,” 
pungkasnya. (cr15/d) 

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi, U Ruyani tengah memberikan sambutan pada acara khitanan massal di 
Kecamatan Surade, akhir pekan lalu.

TERUSAN SUKABUMI EKSPRES

DIGIRING: Petugas menggiring pelajar yang diduga mengantongi batang ganja,  kemarin (6/12).

Sejauh ini masih 
belum ada 

informasi, setiap 
agen masih 

bisa memenuhi 
kebutuhan 

masyarakat di setiap 
wilayahnya,” 

IWAN WIRAWAN
Kepala Seksi Distribusi Tertib 

Niaga dan Pemberdayaan 
Konsumen Dinas Koperasi 
Perdagangan dan Usaha 

Kecil Menengah (DKPUKM) 
Kabupaten Sukabumi

IWAN WIRAWAN

PALABUHANRATU - Tiga 
pelajar yang menghuni 
kos-kosan di  Kampung 
Cangehgar II, RT 4/3, Kelu-
rahan/Kecamatan Palabu-
hanratu terpaksa digiring 
tim terpadu yang terdiri 
dari Badan Narkotika Nasi-
onal (BNN)  Provinsi Jabar, 
BNN Kabupaten Sukabumi, 
Sat Narkoba Polres Suka-
bumi, Satpol PP Kabupaten 
Sukabumi dan petugas 

Imigrasi Sukabumi.  
 Satu diantara tiga pela-

jar itu dicurigai memiliki 
narkoba jenis ganja. Untuk 
memastikannya, petugas 
akan melakukan pemer-
iksaan. 

 “Untuk memastikannya 
kita periksa lebih lanjut di 
BNN. Inisial remaja itu be-
lum ada karena kita masih 
butuh pemeriksaan,” kata 
Yus Danial di sela-sela op-

erasi kos-kosan, kemarin 
petang (6/12).

 Para petugas gabungan 
itu menemukan barang 
yang dicurigai narkoba 
d i  s a ku  c e l a na.  Ka ma r 
dan seisi lemari pun di-
geledah. Sedangkan dua 
pelajar  lainnya dibawa 
untuk dimintai keteran-
gan, lantaran saat peng-
gerebekan, mereka ada 
dalam satu kosan.  

 R a z i a  m e n d a d a k  i t u 
menjadi bahan perhatian 
warga sekitar. Tak sedikit 
warga mencibir kos-kosan 
dan pelajar tersebut. Hing-
ga berita ini ditulis, tim 
gabungan pemberantasan 
narkoba masih melan-
jukan razia ke tempat-
tempat hiburan. Penghuni 
kosan dan pengunjung 
tempat hiburan itu dites 
urine. (ryl) 
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Undian Cash Back Puluhan JutaUndian Cash Back Puluhan Juta

HOT PROMOHOT PROMO

TANPA 
UANG 
MUKA

TYPE 36/72TYPE 36/72

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

FASILITAS : FASILITAS : 

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

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

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

Kades Pasirbaru Diduga ‘Nyerong’

Dua Wilayah Langka Gas Subsidi
SUKABUMI - Menyikapi 

kelangkaan gas elpiji 3 Kg 
di Kabupaten Sukabumi, 
khusunya di wilayah Suka-
bumi Selatan, Ketua Hiswa-
na Migas Sukabumi Yudha 
Sukmagara berencana akan 
melakukan operasi ke se-
jumlah titik yang dianggap 
langka oleh masyarakat. 

 Menur utnya,  selama 
beberapa pekan terkahir 

terdapat libur panjang se-
hingga telah mempengaruhi 
kelangkaan gas elpiji. “May-
oritas kebutuhan warga ban-
yak pemakaian gas melon 
tersebut dari biasanya. Se-
hingga terjadi kelangkaan di 
beberapa daerah. Untuk itu, 
kita berkonsentrasi dalam 
menghilangkan kelangkaan 
itu, kita akan melakukan op-
erasi ke setiap pasar. Hal ini, 

sengaja kami lakukan agar ti-
dak ada oknum-oknum yang 
dapat melonjakan harga gas 
melon dari harga biasanya,” 
jelas Yudha kepada Radar 
Sukabumi, Rabu (6/12).

 Saat ini, sambung Yudha, 
tim dari Hiswama Migas 
Sukabumi tengah terjun 
kelapangan untuk mengam-
bil data dari daerah mana 
saja yang langka terkait ke-

beradaan gas elpiji. “Setelah 
dapat informasinya, kita 
akan langsung melakukan 
operasi pasar. Kemarin saya 
dapat laporannya, bahwa 
gas elpiji kelangkaannya di 
wilayah Pajampangan dan 
wilayah Palabuhanratu Ci-
bangban,” bebernya. 

 Untuk itu, pihaknya beren-
cana akan melakukan oprasi 
gas elpiji tersebut pada tang-

gal 8 sampai 9 Desember 
2017 mendatang. “Nanti 
kita akan melakukan ker-
jasama dengan pemerintah 
daerah baik kota maupun 
Kabupaten Sukabumi. Tadi 
pagi saya sudah melakukan 
rapat konferensi dengan PT 
Pertamina. Dan hasilnya, 
mereka sudah siap akan 

PALABUHANRATU - Seki-
tar 50 warga Kampung Cis-
alak, RT 1 dan 2/7, Desa Pa-
sirbaru, Kecamatan Cisolok, 

menggeruduk Mako Polsek 
Cisolok, kemarin (6/12).

Kedatangan mereka untuk 
mendampingi dua sauda-

ranya yang dipanggil polisi 
untuk dimintai keterangan 
terkait dugaan pencemaran 
nama baik yang diadukan 

Kades Pasirbaru, Ahdar 
Tauhid.  

MENUNGGU KEPASTIAN: Warga Cisalak, RW 07, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi saat berkerumun di depan gerbang Mako Polsek Cisolok,  kemarin (6/12).

Dua Warga 
Dipanggil Polisi

Mahasiswa Demo Kejaksaan

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

AKSI: Solidaritas Mahasiswa Sukabumi (SOMASI) dan Pengurus Besar Himpunan 
Mahasiswa Sukabumi (PB HIMASI) saat melakukan unjuk rasa di halaman kantor 
Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi. 

CIBADAK - Solidaritas 
Mahasiswa Sukabumi (SO-
MASI) dan Pengurus Besar 
Himpunan Mahasiswa Suk-
abumi (PB HIMASI) melaku-

kan unjuk rasa ke Kejaksaan 
Negeri Cibadak Kabupaten 
Sukabumi, kemarin. Dalam 
aksinya, mereka menuntut 
agar lembaga adhyaksa ini 

menuntaskan tindak pidana 
korupsi yang sebelumnya 
digarap kejaksaan.

Tiga Siswa SMP Diamankan

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

PEMERIKSAAN : Tiga siswa dari SMPN I Cikembar tengah diberikan pembinaan oleh petugas Polsek Cikembar

CIKEMBAR  - Tawuran 
antar pelajar kerap terjadi 
di Kabupaten Sukabumi. 
Kali ini, kawanan pelajar 
dari MTs Negeri I Cikembar 
bentrok dengan SMPN I 
Cikembar, di Jalan Pelabu-
han II, Desa/Kecamatan 
Cikembar, Rabu (6/12). 

 Berdasarkan informasi 
yang dihimpun Radar Suka-

bumi, peristiwa keributan 
pelajar tersebut bermula 
saat kawanan pelajar dari 
MTs Negeri I Cikembar 
tengah melintas dari arah 
Cikembang menggunakan 
angkutan perkotaan (Ang-
kot) trayek 19. Namun tiba-
tiba, mobil yang ditump-
angi pelajar MTS I Negeri 
Cikembar ini, berhenti tepat 

di petigaan jalan masuk ke 
SMPN I Cikembar. “Saat itu 
saya melihat seorang siswa 
dari dalam angkot ke luar 
dan mengayuh-ngayuh se-
buah gear motor yang sudah 
diikat oleh sabuk pinggang. 
Kebetulan, saat itu banyak 
siswa dari SMPN I Cikembar, 
karena waktu jam pulang 
sekolah,” jelas Apep (35) 

warga Kampung Babakan, 
Desa kertaraharja, Keca-
matan Cikembar kepada 
Radar Sukabumi.

 Saat kejadian, ia mengaku 
tengah menunggu penum-
pang yang lokasinya tidak 
jauh dengan lokasi kejadian. 
“Saat itu saya lagi di dalam 

Perbaiki Antena, 
Syahrial Terjepit 
Bangunan

PALABUHANRATU - Nasib nahas menim-
pa Syahrial Syarif (67), warga Jalan Siliwangi, 
Kecamatan/Kelurahan Palabuhanratu. Ia ter-
jebak di antara dinding bangunan rumahnya 
dengan bangunan Rumah Sakit Korpri, 
kemarin (06/12). 

 Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, 
sekitar pukul 16.00 WIB, Syahrial memperbai-
ki kabel antena TV di atap rumahnya. “Kabel 
antena TV-nya memang sudah lapuk. Saat 

Jaga Erat 
Ukhuwah Islamiyah

MENGENANG wafatnya Mama KH Muham-
mad Holil ke-43 jamaah Masjid Al Holiliah 
bersama ulama setempat turut mendoakan 
kepergian salah satu sosok ulama terbesar di 
Kabupaten Sukabumi. Selain berdo’a, jamaah 
juga bershawalat kepada Rasulullah Shalal-
lahu ‘Alaihi Wassalam dan dzikir bersama. “ 
Kemudian, diakhiri tausiyah agama,”terang 
Pimpinan Pondok Pesantren Al Holiliah Ust, 
Oman Saepurohman. Do’a bersama ini di-
laksanakan di Kampung Cikadu RT 03/ RW 
05 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak. 
Pada tausiyah yang disampaikan alim  ulama  
juga mengajak agar sesama muslim saling 
menjaga hubungan ukhuwah islamiyah. “Jan-
gan sampai berpecah belah dalam memper-
satukan agama Islam,”anjurnya singkat. (*) 

FOTO:IST

DO’A BERSAMA: Jamaah Masjid Al Holiliah saat mengikuti 
do’a bersama dan mendengarkan tausiyah yang diberikan. 
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Yudha Sukmagara, Ketua Hiswana Migas Sukabumi
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