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Indeks Hari Ini 

Karena Headset, 
Biker Ditabrak Kereta

Kadishub Meradang

*Tah matakan, lamun make motor 
teh kudu fokus atuh, tong make 
headset sagala*

*Salaku pajabat mah lain kudu kitu, 
cobi damelkeun kabijakan atuh, 

Aya-aya wae

 LEMARI...Baca Hal 4

 LIMA...Baca Hal 4

 9 JENAZAH...Baca Hal 4

 PEMBAKAR...Baca Hal 4

 SUKABUMI...Baca Hal 4

 MARQUEZ...Baca Hal 4

 PPP...Baca Hal 4

 SEBAIKNYA...Baca Hal 4

Kisah Mbah Tukiran, Pejuang Kemerdekaan Spesialis Pembuat Bom

Lemari Dibuka, Duar…Duar….Bom Meledak
Dia tak menghitung berapa 
bom yang dibuatnya. Yang 

ada dalam benaknya, saat itu, 
adalah membunuh tentara Be-

landa sebanyak-banyaknya. Tak 
peduli meski nyawanya sendiri 

menjadi taruhan.

PUSPITORINI DIAN H

SAAT itu, usianya belum genap 20 ta-
hun. Tukiran muda hanyalah pemuda 
desa yang direkrut menjadi tentara. 

Tergabung dalam Batalyon Seni 

JASA TANPA 
PAMRIH: 
Mbah Tukiran 
(peci kuning) 
saat mendapat 
kunjungan 
Bupati Kediri 
Haryanti 
Sutrisno. 

(PUSPITORINI DIAN - RADARKEDIRI/JAWAPOS.COM)

9 Jenazah Terkubur 
Bertahun-tahun Masih Utuh

PEMBANGUNAN jalan tol Pasuruan-
Probolinggo (Paspro) di Desa Muneng 

AJAIB: Salah satu jenazah masih utuh saat diangkat dari 
makamnya untuk dipindahkan. 

Sukabumi Langka Petani 

Pembakar Mapolres Ditembak Mati

DIBAKAR: Kondisi terakhir Mapolres Dharmasraya, Sumatera Barat yang dibakar oleh teroris, Minggu (12/11) dini hari. 

 Pelaku M Ibnu Dar nekat masuk 
ke Mapolres Banyumas menggu-
nakan motor. Dia menyerang polisi 
menggunakan pedang. Akibatnya 
dua anggota Satreskrim Polres 
Banyumas terluka akibat sabetan 
pedang.

 Bom bunuh d i r i 
ini terjadi di masjid 
di Mapolresta Cirebon 
(2011). Bom itu meledak saat akan 
hendak salat jumat pada pukul 12.15 
WIB. Yang luka luka sebanyak 25 
orang, diantaranya Kapolres Cire-
bon AKBP Herukoco, Kasatlantas, 
Kasubag SDM, 2 anggota provoost 
dan beberapa anggota Polres.  

1.  SERANGAN DI MAPOLRES 
BANYUMAS PADA APRIL 2017 

 LIMA...Baca Hal 4

Dar nekat masuk 
anyumas menggu-
a menyerang polisi 
pedang. Akibatnya 
Satreskrim Polres
uka akibat sabetan 

d i r i 
masjid 

 Cirebon 
meledak saat akan 

mat pada pukul 12.15
a luka sebanyak 25 
nya Kapolres Cire-
koco, Kasatlantas,
2 anggota provoost
anggota Polres.  

I MAPOLRES I MAPOLRES
ADA APRIL 2017 

LIMA REENTETAAN 
SERANGGAN TERRORIS 
KE KANNTOR POLISI

PADANG - Kapolda Sumatera Barat 
(Sumbar) Irjen Pol Fakhrizal menegaskan 
pelaku penyerangan dan pembakaran 
Mapolres Dharmasraya, diidentifikasi 
sebagai teroris. Aksi itu dilakukan dua 
orang yang berasal dari Jambi. “Jadi saya 
tegaskan jika pada pemberitaan pagi tadi 
pelaku empat orang dan duanya masih 
dalam pengejaran, itu tidak benar. Pelaku 
hanya dua orang,” kata Fakhrizal dalam 
jumpa pers  di Padang, Minggu, (12/11).

 Pihak Kepolisian sudah mengantongi 
identitas kedua pelaku. Pertama, Eka 
Fitr ia Akbar,  dengan Alamat Kabu-
paten Bungo, Provinsi Jambi.

2.  BOM BUNUH DIRI DI 
 MAPOLRESTA CIREBON
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SUKABUMI- Sejak empat tahun terakhir ini 
Sukabumi mengalami penurunan luas lahan 
pertanian akibat alih fungsi sebagai dampak dari 
pembangunan. Masalah itu belum sepenuhnya 

teratasi, kini pemerintah daerah harus diha-
dapkan pada persoalan baru yakni kelangkaan 
petani.  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, 

dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi Kardina 
Karsoedi mengakui saat ini jumlah petani yang 
secara aktif melakukan garapan area persawahan 

PPP ‘Selingkuh’ 
dari Masagi

SUKABUMI - Koalisi Masagi yang dihuni 
oleh PPP dan PAN benar-benar diambang per-
pisahan. Betapa tidak, dengan PPP yang getol 
melakukan konsolidasi dengan partai politik 
(parpol) lain menunjukan adanya ketidakhar-
monisan di tubuh koalisi Masagi. Bahkan baru-
baru ini PPP melontarkan komentar bahwa 
PPP bersiap diri untuk berkoalisi dengan partai 
politik (parpol) lain di luar Masagi. 

Sebaiknya 
Setnov Lengser
JAKARTA - Pengamat politik dari Universi-

tas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing 
menyatakan, Setya Novanto yang kini me-
nyandang status tersangka korupsi sebaiknya 
mundur dari posisi ketua DPR dan ketua umum 
Golkar. Tujuannya agar politikus yang beken 
disapa dengan panggilan Setnov itu bisa fokus 
menghadapi proses hukum kasus e-KTP.

Setya Novanto

IST/RADARSUKABUMI

PETANI TUA: Dua petani tua di Sukabumi saat sedang mengerjakan lahan sawahnya. Setelah luas lahan pertanian menyempit, kini Sukabumi hadapi persoalan baru berupa kelangkaan tenaga petani.

Marquez Juara 
Dunia MotoGP

VALENCIA - Rider Spanyol berusia 
24 tahun, Marc Marquez me-

mastikan gelar juara dunia 
MotoGP untuk keempat 

kalinya, dalam balapan 
MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo 

Tormo, Minggu (12/11) malam WIB.



NASIONAL

ILUSTRASI WAHYU KOKKANG/JAWA POS

Sentimen SARA 
Pulau Reklamasi

SENTIMEN anti-Tionghoa yang membara selama 
perhelatan pilgub DKI Jakarta beberapa bulan lalu masih 
laris untuk dimanfaatkan menjadi bahan hoax. Berbekal 
blog gratisan, mereka menyebar informasi palsu untuk 
memicu disintegrasi bangsa.

Salah satu hoax itu disebarkan lewat blog liputan-harian-
berita.blogspot.com. Blog itu membuat beberapa artikel 
clickbait tentang isu reklamasi. Di antaranya berjudul Kapal 
Perang Cina Mulai Berdatangan ke Pulau Reklamasi (di-
posting 27 Oktober 2017).

Artikel lainnya, Ratusan Kapal Cina Mulai Berdatangan ke 
Pulau Indonesia, Cina Akan Serang Indonesia dalam Waktu 
Dekat (di-posting 28 Oktober 2017) dan Presiden Cina 
Perintahkan Militernya untuk Habibi Indonesia (di-posting 27 
Oktober 2017, mungkin maksud kata Habibi adalah Habisi).

Judul artikel-artikel itu sebenarnya hanya tipuan. Tak ada 
tulisan apa pun di dalamnya. Pembuat artikel-artikel itu, 
sepertinya, sengaja membidik netizen tipe sumbu pendek. 
Cirinya, enggan membaca berita secara utuh serta mudah 
terhasut hanya dengan membaca sebuah judul tulisan. Karena 
itu, judul artikel-artikel tersebut sengaja dibuat hanya untuk 
di-share ke media sosial. 

Salah satu tukang share artikel-artikel di atas adalah akun Facebook 
Ustadz Abdul Somad (https://www.facebook.com/ustadz.abdul.
somad.real). Tampaknya, itu hanyalah akun palsu yang mencomot 
nama orang. Sebab, isi fanpage tersebut seperti kebanyakan ulah 
peternak akun Facebook. Hanya minta like, komen, dan share.

Yang lucu lagi dari artikel-artikel hoax itu adalah foto pelengkap 
yang digunakan. Mereka mengunggah foto yang menggambarkan 
deretan kapal perang sedang berlayar. Berdasar penelusuran di 
Google Image, ternyata foto tersebut merupakan armada Ang-
katan Laut Jepang. Kapal paling depan tersebut bernama Kurama. 
Foto diambil ketika ada kegiatan kemaritiman di Jepang pada 
Oktober 2015. (gun/eko/c10/fat)

Bikin Resah Pengguna 
Panci Aluminium 

URUSAN dapur kerap men-
jadi bahan bagi para pembuat 
hoax untuk menyebar kere-
sahan. Salah satu contohnya 
adalah peringatan bahaya 
penggunaan alat-alat dapur 
yang berbahan aluminium. 
Pesan seperti itu banyak ter-
sebar di grup-grup WhatsApp 
dan media sosial. 

”Suka sedih saja kalau lihat 
teman-teman memasak pa-
kai piranti yang tidak sehat. 
Murah bukan satu-satunya 
alasan kita membeli alat-
alat ini. Mari simak dan pe-
lajari agar kita lebih paham 
memilih-milih bagi ke-
luarga kita.” Begitu kalimat 
pembuka pesan hoax 
tersebut.

Menurut si pembuat 
hoax, partikel dari per-
alatan berbahan alumi-
nium bisa larut dan terse-
rap ke dalam makanan 
saat proses memasak. 
Makanan yang dimasak 
dengan aluminium akan 
menyebabkan partikel 
bebas bisa masuk ke 
aliran darah. ”Dan ter-
akumulasi di dalam 
organ tubuh kita sehing-
ga menyebabkan efek 
buruk pada kesehatan,” 
tulis pesan itu.

Alat-alat masak ber-
bahan aluminium juga 
disebut bisa menim-
bulkan reaksi yang tidak 
sehat jika bersen tuhan 
dengan bahan pangan. 

FAKTA

Paparan oral dari 
aluminium cookware 
hanya 1–2 mg sekali 
masak. Jadi, masih 

dalam rentang 
yang aman.
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”Namun tahukah An da, apa 
reaksinya pada masakan kita? 
Panci dan wajan alumi nium ini 
dapat larut ke dalam makanan 
Anda. Ketika ditelan, dapat me-
rusak ginjal dan hati, serta me-
lemahkan tulang. Ma kin banyak 
peneliti yang me nya takan 
bahwa logam ini da pat menye-
babkan alzheimer, bah kan 
kanker,” tulis pesan itu.

Pembuat pesan juga menye but-
kan bahwa alat-alat masak ber  ba-

han aluminium bisa ber pe ngaruh 
pada penderita autis. ”Jadi gam-
pang tantrum. Tam ba han in-
formasi dari Indryesti Wu kir Sari 
Kriswanto,” ujar pesan itu. 

Berdasar penelusuran Jawa Pos, 
nama yang disebutkan itu me-
mang beberapa kali mem-posting 
soal bahaya penggunaan alat 
masak. Tapi, dia juga sering ber-
promosi produk suplemen ke-
sehatan brand Amerika Serikat.

Pembuat pesan juga menakut-
nakuti pembaca dengan me-
nga takan bahwa peralatan ma-
sak berbahan aluminium ber-
bahaya jika bersentuhan de-
ngan bahan makanan mengan-
dung asam dan garam. Padahal, 
banyak masakan yang tidak 
bisa menghindari bahan-bahan 
yang mengandung garam 
ataupun asam.

”Dengan tomat saja, logam 

aluminium ini sudah bereaksi. 
Jadi nggak kebayang kalau bikin 
saus tomat yang kita pikir sehat 
karena bikinan sendiri, pasti 
tanpa pengawet, pewarna dan 
perasa. Namun saus tomat ini 
kita rebus pakai panci, bahkan 
sutilnya juga aluminium. 
Hiiii……… seyem,” tulis pesan 
itu menakut-nakuti.

Jika Anda mendapatkan pesan 
seperti itu, jangan percaya. 
Apa lagi sampai membuang 
per alatan dapur yang berbahan 
aluminium. Menurut Ketua Pu-
sat Penelitian Kimia Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) Agus Haryono, pesan itu 
sungguh tidak benar. Agus 
men jelaskan, mengon sum si 
aluminium secara ber lebihan 
memang berbahaya bagi kese-
hatan. Menurut WHO, manusia 
dewasa bisa menerima paparan 
oral maksimal 50 mg per hari. 
Sementara itu, partikel alumi-
nium yang terkikis dan ter kon-
sumsi ke manusia hanya 1–2 
mg. ”Paparan oral dari alu-
minium cookware hanya dalam 
kisaran 1–2 mg sekali masak. 
Jadi, masih dalam rentang yang 
aman,” katanya. 

Mengenai reaksi kimia alat 
masak berbahan aluminium 
dan asam serta garam, Agus 
menjelaskan, hal itu justru me-
nyebabkan terbentuknya lapis-
an aluminium teranodisasi. 
”Lapisan ini justru membantu 
mengurangi kikisan aluminium 
terhadap makanan,” terangnya. 
(wan/gun/eko/c10/fat)

HOAX ATAU BUKAN

CATHY SHARON
FIGUR

SENIN, 13 NOVEMBER 20172

DEA Goesti Rizkita mem-
perlakukan tiga kardus itu 
dengan begitu hati-hati. 
Membukanya pun pelan-
-pelan sekali. Itu dilakukan 
agar ’’barang berharga’’ di 
dalamnya bisa tetap sem-
purna.

Barang berharga tersebut 
berupa kostum seberat 27 
kilo gram. Dengan kostum 
nasional yang diberi nama 
Ibu Pertiwi alias Mother-
land itulah asanya di Miss 
Grand International (MGI) 
2017 di Quang Binh, Viet-
nam, digantungkan.

Kehati-hatian pun kem-
bali diperlihatkan Pute-
ri Indonesia Perdamaian 

2017 itu saat memakai gaun 
karya Morphacio dan Maya 
Ratih tersebut. Jangan sam-
pai

ada bagian yang rusak. 
Karena kostum yang di-
pakai cukup ribet, untuk 
sesi national costume atau 
kostum nasional, Dea bah-
kan sudah mengatur agar 
sejak pukul 17.00 waktu 
setempat dirinya tidak per-
gi ke kamar kecil. Caranya, 
dia pun mengerem makan 
maupun minum. Selama 
menunggu di  belakang 
panggung pun,

perempuan 24 tahun itu 
harus rela tidak bisa ba-
nyak bergerak. Semua per-

juangannya tersebut akhir-
nya tak sia-sia. Pada malam 
fi nal (25/10), Dea berhasil 
menyabet Best National 
Costume.

Mahasiswi S-2 Psikologi 
Universitas Katolik Soegi-
japranata Semarang itu juga 
dinobatkan sebagai Miss 
Popular Vote. Keberhasilan 

di kategori national costume 
itu mengulangi kesuksesan 
wakil Indonesia dalam ajang 
serupa tahun lalu, Ariska 
Putri Pertiwi. Ariska menang 
lewat gaun karya Dynand 
Fariz yang diberi nama Royal 
Sigokh. ’’Di balik Ibu Perti-
wi, bukan hanya saya yang 
menang, tapi semua orang 

Indonesia,’’ kata Dea ketika 
ditemui di Jakarta pada Sab-
tu lalu (28/10).

Bahkan, sebelum pengu-
muman, kostum Dea sudah 
menarik perhatian kontes-
tan lain. Berkali-kali pe-
rempuan yang meraih gelar 
S-1 psikologi di kampus 
yang sama itu diajak berfoto 
bareng. Banyak pula yang 
bertanya tentang corak kain 
tradisional Indonesia di 
Ibu Pertiwi maupun ukiran 
Jepara dan Bali. Dea juga 
menjelaskan tentang Pan-
casila yang tecermin dari 
lima kristal biru dalam Ibu 
Pertiwi. Yang paling banyak 
mengundang kekaguman 
adalah miniatur candi di 
ekor gaun. Selesai dengan 
national costume, Dea dan 
ke-76 kontestan mengi-
kuti sesi swimsuit dengan 
mengenakan two-pieces 
swimsuit yang disediakan 

pihak MGI sehari kemudian 
(17/10).

Tantangan lain muncul. 
’’Sesi swimsuit memang un-
tuk menilai fi sik. Saya sudah 
mempersiapkan mental saya 
sejak awal dan syukurlah 
bisa saya lakukan dengan 
baik,’’ ungkapnya. Perjuang-
an Dea lantas berlanjut ke 
babak preliminary. Dalam 
sesi yang berlangsung pada 
23 Oktober di Vinpearl Phu 
Quoc Resort & Villas itu, dia 
mengenakan gaun malam 
bertajuk MaisonMet karya 
Mety Choa dan platform 
heels setinggi 15 cm. Dea 
pun sukses masuk Top 20. 
Pengagum fi lsuf Inggris John 
Locke

itu juga meraih predikat 
Miss Popular Vote karena 
memuncaki perolehan suara 
dari vote berbayar. Dengan 
predikat Miss Popular Vote, 
Dea pun masuk Top 10 se-

cara otomatis. Tapi sayang, 
langkahnya terhenti di ba-
bak tersebut. ’’Mungkin 
belum rezeki ya. Tapi, dua 
piala itu sudah luar biasa,’’ 
kata Dea.

Kini, sepulang dari MGI 
2017, Dea siap berkontri-
busi sebagai Puteri Indo-
nesia Perdamaian 2017. 
Dia pun sudah mendapat 
tawaran untuk terlibat da-
lam berbagai acara sosial 
dan kemanusiaan. Kelak 
jika tugasnya sebagai Pu-
teri telah berakhir, Dea 
akan menyelesaikan studi 
S-2-nya di bidang psiko-
logi anak. Lantas, jika ada 
kesempatan, dia ingin ter-
jun ke dunia penyiaran. 
’’Bukan sebagai presenter 
atau entertainer, namun 
membuat program televisi 
yang membahas psikologi

anak,’’ tegasnya. (*/c5/
ttg)

Dea Goesti Rizkita dan Cerita Kesuksesan Boyong Dua Gelar dari MGI 2017

Saat Sesi Kostum Nasional, Kurangi Makan-Minum agar Tak Perlu ke Kamar Kecil

FT:FACEBOOK MISS GRAND INTERNATIONAL

BANGGA: Dea Goesti Rizkita saat tampil di sesi kostum 
nasional MGI 2017 di Quang Binh, Vietnam.

Di belakang panggung, para peserta lain 
ramai bertanya kepada Dea Goesti Rizkita 

tentang kain, motif ukiran, dan miniatur 
candi di gaun yang dikenakannya.

GLANDY BURNAMA, Jakarta

Fokus Anak dan Bisnis
WALAUPUN masih berstatus suami 

istri, Cathy Sharon kini tak lagi seru-
mah dengan Eka Kusuma. Masalah 
rumah tangga mereka belum me-
nemukan titik temu. Perempuan 
35 tahun mantan VJ MTV itu pun 
hanya tinggal bersama anak-
-anaknya, Jacob dan Carla. 
”Saya sekarang jadi single 
mom buat anak-anak. 
Saya juga mompreneur 
alias ibu pengusaha,” 
kata Cathy saat ditemui 
di kawasan Kuningan, 
Jakarta Selatan, (8/11).

Cathy punya sejumlah bis-
nis. Salah satu yang sedang di-
kembangkannya adalah rilisan 
lipstik Cathy Sharon X Urban Lips. 
Produk itu baru diluncurkan pada 
September lalu. Cathy pun sibuk 
mempromosikannya. Jacob dan Carla 
menjadi motivasi terbesarnya dalam bekerja.

Menurut kakak Julie Estelle itu, ketika lelah 
dan melihat wajah anak-anaknya, dia merasa 
bersemangat lagi. ”Jacob sekarang sudah masuk 
TK dan aktif, Carla sekarang sudah mulai pinter 
ngomong,” ujarnya.

Meski sibuk, Cathy tetap menyediakan waktu 
khusus untuk dua buah hatinya. Setiap hari aktris 
fi lm horor Bangku Kosong tersebut menemani 
Jacob dan Carla makan pagi bersama. Lantas, 
malamnya, mereka biasa menonton kartun di 
rumah. ”Itu quality time saya bareng mereka 
sebagai keluarga,” ujar Cathy.

Dengan segala aktivitas itu, Cathy belum be-
rencana kembali total ke dunia hiburan. Dia 
hanya mau menerima tawaran sebagai bintang 
tamu. Bagi Cathy, produk kosmetiknya ibarat 
bayi baru yang membutuhkan perhatian besar. 
(len/c7/ayi)
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Anggaran Besar Lagi?
K e m e n d a g r i 
Rubah Format 
Blanko E-KTP

JAKARTA - Dengan kelu-
arnya putusan Mahkamah 
Konstitusi tentang aliran 
kepercayaan, pemerintah 
harus merubah format blan-
ko perekaman e-KTP. Ini 
untuk mengakomodir warga 
yang menganut aliran keper-
cayaan.

Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Dalam Negeri, Hadi 
Prabowo, di Jakarta, kemarin. 
Hadi berharap, masyarakat 
pro aktif melaporkan, misal-
nya memberitahu pihak ke-
lurahan atau desa, bahwa dia 
itu penganut kepercayaan. 
Pihak dinas kependudukan 
tentu akan mencatat itu.

“Kalau kemarin kan dia 
harus mengambil salah satu 
agama yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Nah, sekarang 
ini diberikan kelonggaran 
kalau dia menganut keper-
cayaan cukup ditulis saya 
mengikuti kepercayaan, ” 
kata Hadi.

Pencatatan warga penganut 
kepercayaan, menurut Hadi, 
otomatis dilakukan, begitu 
putusan MK keluar. Tapi, 
untuk tindaklanjut misalnya 
format blanko, segera dila-

kukan perubahan. Format 
blanko perekaman tentu 
harus dirubah. Tidak lagi, 
seperti dulu.

“Karena itu Dukcapil segera 
revisi format blanko dan se-
bagainya,” ujar Hadi.

Yang pasti, lanjut Hadi, 
perlu waktu untuk mela-
kukan perubahan. Harus 
ada proses transisi, karena 
ini menyangkut perubahan 
pendataan. Termasuk juga 
perubahan format blanko. 

Prinsipnya, keputusan MK 
akan dilaksanakan. Karena 
bersifat fi nal dan mengikat.

“Karena keputusan mengi-
kat kan dilaksanakan. Enggak 
masalah sekarang belum 
bisa nunggu waktu penyesu-

aian. Ini kan otomatis butuh 
waktu transisi tapi tidak ter-
lalu lama karena ini sudah 
ketetapan. Kita rubah kan 
lama. Nanti teknisnya tanya 
Pak Dirjen Dukcapil,” ujar-
nya.(sms/pojoksatu)

FT:IST

ILUSTRASI: E-KTP



KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

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

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

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Polsek Surade 0266) 490295

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

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

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

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

RUMAH SAKIT

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

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

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

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

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

OPINI

Oleh :
Dudung Nurullah Koswara

Ketua PGRI Kota Sukabumi

Civitas Akademika STIKESMI 
Kota SukabumiKota Sukabumi

MengucapkanMengucapkan

Selamat Hari Selamat Hari 
Kesehatan Nasional 
12 November 2017

Ketua STIKESMIKetua STIKESMI
H. Iwan Permana, S.Kep.,M.KepH. Iwan Permana, S.Kep.,M.Kep

ESMI ESMI

nalnal 
017017

Be Active
Be Healthy
Be Happy
Selamat
Hari Kesehatan Nasional

DIREKTUR,,

dr. HeriHeriyanto, MM

S
H

Harusnya Malu Sama Belanda
MELEPASKAN diri dari 

penjajahan Belanda dan ke-
mudian menjajah bangsa 
sendiri bisa terjadi di negeri 
kita ini. Kanibalisme lebih 
sadis dibanding  kolonial-
isme. Mengapa demikian? 
Ya karena bila bangsa lain 
mengeksploitasi bangsa kita 
itu wajar dalam era kolonial-
isme saat itu. Kini ketakwa-
jaran adalah “menganiaya”  
saudara sebangsa dengan 
beragam  modus kejahatan.

Bung Karno mengatakan 
“Perjuanganku lebih mudah 
karena melawan penjajah. 
Tapi perjuangan kalian akan 
lebih berat, karena melawan 
saudara sendiri.” 

Bertengkar sesama sauda-
ra, saling menghujat, saling 
mengkafirkan, merasa ke-
lompok dan agama paling 
benar membuat bangsa ini 
sulit bangkit dari mentalitas 
masa lalu.

Bangsa kita minus mental 
saling menghargai saat ini. 
Idealanya setiap orang, ke-
lompok, penganut agama dan 
bahkan partai  politik berlom-
ba-lomba dalam akhlak dan 
keteladanan terbaik.  Upaya 
saling menghormati, memu-
liakan “orang lain” yang ber-
beda dan penghormatan atas 
keberadaan orang lain harus 
diutamakan. Kita akan besar 
bila mentalitas saling memu-
liakan lebih mengemuka 
dibanding saling menghujat 
dan saling suudhon.

Dahulu bangsa penjajah 
mengapa mampu menguasai 
tanah air Indonesia padahal 
jumlah mereka sedikit se-
mentara Bangsa Indonesia 
adalah bangsa yang besar dan 
kepulauan begitu luas?  Dari 
beberapa kelemahan bangsa 
kita yang menjadi pintu masuk 
para penjajah adalah potensi 
senang bertengkar. Kekuatan 
bangsa kita dilemahkan dan 
kelemahan bangsa kita di-
kuatkan.

Kekuatan jumlah dan lu-
asnya wilayah Indonesia 
dilemahkan dengan terus 
diadu domba.  Kelemahan 
bangsa kita yang senang 
bertengkar, berebut tahta, 
memuja harta dan pandai 
menjilat terus disuburkan 
oleh Belanda. Pejabat dijilat 
pantatnya, rakyat diinjak mu-
kanya.  Menguatkan sisi lemah 
mentalitas bangsa kita adalah 
senjata andalan Belanda men-
guasai rakyat bangsa kita.

Kejahatan bangsa kita terla-
hir dari mentalitas dan kara-
kter yang masih jauh dari be-
radab. Mari kita lihat bagaima-
na saat ini kita melihat sampah 
berserakan di tengah kota. 
Pengendara motor dan mobil 
yang tidak tertib. 

Rumah dibangun ditanah 
PJKA.  Jualan di trotoar. Pejabat 
minta upeti pada bawahan. 
Ratusan proyek menipu rakyat 
bertipe Hambalang dan E-
KTP. Pilkada yang identik den-
gan saling menghujat sesama 
pemilih. Partai politik saling 
menjelekan. Dunia usaha 
masih banyak mafi oso. 

Di negeri Belanda saat ini 
“kekurangan” orang jahat. 
Banyak bangunan penjara 
tidak bermanfaat lagi karena 
kosong tiada penghuninya. 
Kejahatan menurun dan ma-
syarakatnya mulai lebih baik 
dan terhindar dari beragam 
mentalitas yang buruk. Di In-
donesia saat ini penjara masih 
tetap menjadi tempat “favorit” 
yakni selalu penuh.

Penjara kita bahkan di-
penuhi para pejabat yang 
konon katanya pernah meng-
enyam pendidikan tinggi, 
beragama terbaik, disumpah 
jabatan dan melalui pit and 
proper test. 

  Ini sebuah realitas bangsa 
kita yang masih harus terus 
diperbaiki. Revolusi mental 
nampaknya harus menjadi 
prioritas bangsa kita.

Sampai kapan bangsa kita 

akan terus gaduh dan ber-
mimpi menjadi negara yang 
besar dan maju? Sampai 
semuanya sadar bahwa kita 
sudah mengontrak di negeri 
sendiri. Ketika tanah air, ke-
daulatan, politk, ekonomi, 
kedamaian, kesejahteraan su-
dah menjadi milik bangsa lain. 
Karena bangsa lain lebih cer-
das, cerdik dan waras dalam 
berkehidupan. 

Bisa terjadi suatu saat pen-
duduk asli Indonesia  han-
ya menjadi buruh di negeri 
sendiri. Sementara bangsa 
lain menjadi pemilik negeri 
ini. Era investasi, era MEA, 
era globalisasi akan meming-
girkan  eksistensi bangsa kita 
bila mentalitasnya jalan di-
tempat atau terus mundur 
ke belakang.  Karakter adalah 
kunci utama kemajauan se-

buah peradaban bangsa.
Sampai detik ini negara 

sekuler masih mendominasi 
kemajuan dibanding negara-
negara non sekuler. Belanda 
negara sekuler, mengapa lebih 
maju dibanding negera In-
donesia yang mengaku pen-
ganut agama terbesar di du-
nia? Mengapa negara sekuler 
kriminalitasnya menurun 
drastis sementara kita negara 
mayoritas beragama krimnali-
tasnya terus naik.  

Ada yang salah  dengan ma-
syarakat di negeri kita. Bukan 
kepercayaan dan agama yang 
membuat sebuah masyarakat 
berkembang baik melainkan 
mentalitas dan karakterlah 
kuncinya.  Kepercayaan apa-
pun kalau karakternya “mal-
ing” ya malinglah hasilnya. 
Akhlak menjadi kunci utama. 
Para nabi diutus untuk mem-
perbaiki akhlak.

Alangkah indahnya bila ma-
syarakat kita berkahlak baik 
beragama yang baik. San-
gat disayangkan bila teriak 
menyebut nama Tuhan be-
gitu keras menggelegar tetapi 
mentalitas dan kekuatan be-
lajarnya lemah. Teriakan ter-
kadang tidak lebih baik dari 
tindakan nyata yang prestatif. 
Semua orang bisa teriak na-
mun tidak semua orang bisa 
berprestasi.

Hasil survai Hossein Askari, 
seorang guru besar politik dan 
bisnis internasional di Uni-
versitas George Washington, 

AS, melakukan sebuah studi 
yang unik. Askari melakukan 
studi untuk mengetahui di 
negara manakah di dunia ini 
nilai-nilai Islam paling banyak 
diaplikasikan. Hasil peneli-
tian Askari yang meliputi 208 
negara itu ternyata sangat 
mengejutkan karena tak satu 
pun negara Islam menduduki 
peringkat 25 besar.

Hasil penelitian Askari se-
baiknya menjadi pelajaran 
bagi kita. Bahkan Safi i Antonio 
mengatakan di negeri tertentu 
bila kita lupa atau hilang se-
buah barang maka barang itu 
akan kembali dan aman pada 
tempatnya dimana kita lupa. 
Namun di negeri tertentu pula 
ada perilaku dimana barang 
bahkan dicuri dari tempatnya. 
Dinegeri yang lain barang 
berhari-hari aman. Dinegeri 
tertentu baru dua menit ba-
rang raib entah kemana.

Ungkapan bangsa Belanda 
ketika mau menjajah Indo-
nesia mengatakn bahwa mer-
eka mau “memberadabkan” 
bangsa kita. Ungkapan itu da-
hulu sangat diplomatis politis 
dan alibi. 

  Melihat realitas bangsa kita 
hari ini mungkin ungkapan 
itu ada benarnya atau sangat 
benar.  Sungguh memalukan 
bila bangsa penjajah lebih 
tertib dibanding bangsa yang 
pernah dijajahnya. Ungkapan 
merdeka! Bukan ungkapan 
yang identik dengan bebas 
dan liar.(*)

Kenapa Laki-Laki 
Gak Bisa Kerja Pabrik 

ASSAL AMUAL AIKUM, 
kepada yang terhormat pak 
Bupati Sukabumi Marwan 
Hamami dan Walikota Suka-
bumi M Muraz, dalam be-
berapa tahun kebelakang in-
vestor berdatangan mendiri-
kan pabrik garment atau 
pabrik lainnya. 

Kita sebagai warga kabu-

paten dan Kota cukup bangga 
dengan perkembangan ini, 
namun yang saya miris ke-
napa pabrik pabrik ini lebih 
memilih perempuan un-
tuk bekerja, padahal dalam 
agama tidak wajib hukumnya 
perempuan bekerja yang wa-
jib itu laki-laki, nah jika aturan 
dan regulasi pabrik seperti 

ini apakah bapak sebagai 
pemimpin tidak merasa ber-
dosa membiarkan fenomena 
seperti ini, laki-laki banyak 
yang menganggur, istrinya 
bekerja. Akibatnya, dera-
jat lelaki berada dibawah 
perempuan karena tidak 
bisa menafkahi keluarganya 
akibat kurangnya lapangan 

pekerjaan bagi laki-laki, 
kalau boleh saya minta bisa 
gak regulasi pabrik pabrik 
ditekan untuk tidak men-
gutamakan perempuan se-
bagai buruh. 

Biarkan yang bekerja laki-
laki bukan perempuan, jika 
seperti ini dibiarkan maka 
tunggulah berbagai masalah 

di masyarakat. Masalah be-
sar dan kecil yang timbul 
di masyarakat berawal dari 
perkembangan keluarganya 
masing-masing, terima kasih 
Radar Sukabumi, semoga 
pesan ini sampai kepada 
pimpinan kabupaten, salam

082110600201
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Lemari Dibuka, Duar…Duar….Bom Meledak

9 Jenazah Terkubur Bertahun-tahun Masih Utuh

Pembakar Mapolres Ditembak Mati

Marquez Juara Dunia MotoGPSukabumi 
Langka Petani 

PPP ‘Selingkuh’ dari Masagi

Sebaiknya Setnov Lengser

sambungan dari Hal  1

 Tempur nomor 46. Oleh ko-
mandannya, Slamet, Tukiran 
mendapat tugas penting. Yaitu 
membuat bom.

 Menggunakan bahan-bahan 
sederhana. Terdiri dari pecahan 
besi, kayu, malam atau lilin, dan 
tentu saja bubuk mesiu. Tugas 
itu diselesaikannya dengan baik. 
Setelah itu dibawanya bom-bom 
ke tempat yang ditentukan. Di 
desa-desa yang suwung.

 Suwung dalam bahasa Jawa 
artinya kosong. Desa yang disa-
sar Tukiran adalah desa yang 
sudah ditinggalkan penduduknya 
karena menghindari Belanda. 
Tukiran tinggal di Dusun Jagung, 
Desa/Kecamatan Kras.  Berada 
tak jauh dari markas Belanda. 

Beberapa desa sekitar kediaman-
nya memang menjadi sasaran 
kedatangan Belanda. Mereka 
biasanya menggeledah rumah-
rumah yang ditinggalkan. Inilah 
yang dimanfaatkan Tukiran.

 Bersama temannya sesama 
prajurit Tukiran memasang bom-
bom itu. Di dalam lemari-lemari 
yang terhubung dengan kunci. 
“Jadi..saat kuncinya diputar..
duarrrr...bom meledak, banyak 
yang kena,” kenang Tukiran yang 
kini sudah berusia 89 tahun itu 
dengan suara terpatah-patah.

 Mbah Tukiran-dia biasa disapa- 
mengaku sudah tidak ingat lagi 
berapa tentara Belanda yang 
sudah dijatuhkannya. Termasuk 
berapa jumlah bom yang sudah 
dibuatnya. Tetapi, jika ditanya 
bagaimana cara membuat bom, 

Tukiran dengan lancar bercerita. 
Meski dengan suara cadel, Mbah 
Ran menuturkan tahap demi ta-
hap membuat senjata mematikan 
tersebut.  Tidak takut kena bom? 
“Tidak,” jawabnya dengan cepat. 
Mbah Ran mengaku kalau sejak 
dirinya ditunjuk sebagai prajurit, 
ada semacam kontrak tak tertu-
lis yaitu ‘tidak takut mati’. “Hu-
jan peluru sudah biasa, apalagi 
dilempar bom,” tuturnya.

 Untunglah, nasib baik selalu 
menyertainya. Selama berjuang 
dia tidak pernah mengalami luka 
yang berarti.  Kini, di usianya yang 
senja, ayah delapan anak ini hidup 
sangat sederhana. Berdua dengan 
istri tercintanya Darmi yang kini 
berusia 80 tahun. Rumah yang 
ditinggalinya sejak 1950 itu tidak 
pernah berubah. Tetap berdind-

ing anyaman bambu. Hanya lantai 
yang dulunya tanah sekarang 
sudah disemen. Meski di sana-
sini terlihat sudah terkelupas. Tak 
cukup ventilasi udara. Hanya ada 
dua dipan yang diletakkannya 
di ruang tamu. Satu dipan jadi 
tempat tidurnya bersama istri. 
Satu lagi disiapkannya untuk cucu 
yang datang berkunjung. Saking 
banyaknya cucu yang dimilikinya, 
dia mengaku tidak bisa lagi meng-
hitungnya. “Kalau canggah, saya 
punya tiga,” tuturnya. Canggah tak 
lain adalah cicit, anak dari cucu-
nya.  Kesederhanaan juga terlihat 
dari dapur rumahnya yang hanya 
memiliki luweng, semacam pem-
bakaran yang menggunakan kayu. 
Bukan karena tak ada bantuan 
kompor gas, istrinya-Mbah Darmi- 
yang biasa memasak mengaku 

takut kena ledakan.  Tepat di samp-
ing rumahnya berdiri kandang 
kambing. Harta sekaligus sumber 
pendapatannya sehari-hari. Mes-
ki sudah hampir menginjak usia 
90 tahun, Mbah Ran memelihara 
sendiri kambingnya. Termasuk 
menyediakan pakan. Kebiasaan 
inilah yang menjadi resep sehat 
di usia tua.  “Biasa jalan-jalan, dan 
jaga makanan,” tutur pria yang 
pantang menyantap daging ini. 
Hanya saja, makanan yang paling 
disukainya tak lain olahan sayur 
pepaya muda dari sang istri.

 Tepat di peringatan hari Pahla-
wan, ada sedikit kesedihan yang 
dirasakan Tukiran. Sebab, teman-
temannya sudah terus berkurang. 
Bahkan, pembuat bom seperti 
dirinya pun sudah tidak ada lagi. 
Selanjutnya, harapan sederhana 

yang diucapkan Mbah Tukiran. 
“Semoga Indonesia tetap damai. 
Sandang pangan tercukupi,” ha-
rapnya seraya tersenyum.

 Perjuangan merebut  ke-
merdekaan yang dilalui Tukiran 
rupanya memantik kepedulian 
Bupati Kediri Haryanti Sutrisno. 
Sabtu pagi (11/11), Haryanti 
sengaja berkunjung ke kedia-
man Tukiran.  “Beliau ini sudah 
berjuang, kalau tidak sekarang 
membalas jasa-jasa beliau, ka-
pan lagi,” ucap bupati dan juga 
dokter ini.

 Tidak butuh waktu lama, Hary-
anti berjanji akan membantu 
memperbaiki kediaman Tukiran 
agar lebih layak huni. Termasuk 
memberi sejumlah perlengkapan 
lainnya. “Semoga bantuan ini ber-
manfaat,” harapnya.(rk/die/JPR)

Kidul, Kecamatan Sumberasih, 
Kabupaten Probolinggo, Jawa 
Timur melahirkan cerita baru. 
Karena proyek itu melintasi peku-
buran, maka makam yang dilewati 
terpaksa dibongkar.

 Anehnya, dari sekian banyak 
makam yang dibongkar, ada 9 
jenazah yang teridentifi kasi masih 
utuh. Padahal jasadnya sudah ada 

yang berpuluh tahun dikubur. 
Radar Bromo (Radar Sukabumi 
Group) melaporkan, 9 jenazah 
yang masih utuh itu masing-
masing, Martina yang meninggal 
pada 1993, Pak Jono (meninggal 
2002); Pak Jalal (meninggal 1980); 
Pak Marsup (meninggal 2009); Bu 
Notu Jalal (istri Pak Jalal/mening-
gal 2014).

 Kemudian, ada Pak Nurhasan 
(meninggal 2011); Bu Gentari 

(meninggal 1985); Bu Misna (me-
ninggal 2002); dan Pak Arti yang 
sejauh ini belum diketahui kapan 
meninggal.

 “Total ada 9 jenazah yang masih 
utuh. Tiga di antaranya ditemu-
kan Jumat (10/11) dan enam 
ditemukan hari ini (Sabtu),” ujar 
Ketua Panitia Pelaksana Pemin-
dahan Makam, Sujariyanto sep-
erti yang dilansir Radar Bromo, 
Minggu (12/11). (jpnn/JPR)
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di tujuh kecamatan, sangat tidak 
sebanding dengan luas lahan per-
tanian yang ada saat ini mencapai 
1.486 Hektar. 

 Berdasarkan data dihimpun 
hingga Oktober 2017 silam jumlah 
petani saat ini tercatat  sebanyak 
4.340 orang.”Kalau dibandingkan 
luas lahan pertanian dengan 
jumlah petani saat ini, tentu tidak 
ideal. Sebab jika diperhitungkan, 
maka satu orang petani hanya 
menggarap lahan pertanian se-
luas kurang lebih 0.3 hektar,” 
ungkap Kardina kepada Radar 
Sukabumi, Minggu (12/11).

 Anggota Komisi IX Bidang Ke-
tenagakerjaan DPR RI Ribka Tjip-
taning mengemukakan terjadinya 
kelangkaan tenaga petani lebih 
disebabkan proses regenerasi 
yang tidak lagi menganut faktor 
tradisi keluarga. Kalangan anak 
muda saat ini lebih cenderung 
memilih untuk bekerja di industri 
maupun perkantoran, paling ti-
dak menempuh usaha berdagang. 

 “Dulu terdapat tradisi, jika 
orang tuanya bekerja sebagai 
petani, maka akan dilanjutkan 
oleh anaknya. tapi hal itu sudah 

bergeser, kini mayoritas anak 
muda lebih banyak memilih un-
tuk bekerja di perusahaan. hal 
tersebut bisa dimaklumi karena 
terjadinya pergeseran tuntutan 
tingkat hidup,” ujar Tjiptaning 
saat berkunjung ke Sukabumi, 
kemarin.

 Sementara itu terkait dengan 
masalah penurunan luas lahan 
pertanian di wilayah Kota Suka-
bumi ini, pemerintah daerah telah 
menerbitkan Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 1 tahun 2016 ten-
tang Perlindungan Lahan Pangan 
Berkelanjutan (PLP2B). Dalam 
payung hukum itu, telah ditetap-
kan dari luas lahan pertanian 
yang tersisa saat ini 1.486 Hektar, 
sekitar 321 Hektar diantaranya 
menjadi lahan pertanian abadi. 

 Berkurangnya lahan perta-
nian yang umumnya berupa 
areal persawahan itu dipicu aki-
bat alih fungsi menjadi kawasan 
pemukiman penduduk, perto-
koan hingga infrastruktur jalan. 
Hal ini merupakan dampak dari 
pembangunan, salah satunya 
pembuatan Jalan Lingkar Selatan 
yang menjadi penghubung antara 
wilayah kota dan kabupaten.

 “Peraturan daerahnya baru 

diberlakukan satu tahun ini. 
Sekarang tengah disiapkan per-
aturan turunannya. Kita lihat 
saja, semoga saja keberadaan 
perda tersebut bisa efektif dalam 
melindungi lahan pertanian yang 
tersisa dari tindakan alih fungsi,” 
ungkap Kardina Karsoedi.

 Data menunjukan pada tahun 
2011 luas lahan pertanian yang 
tersebar di tujuh kecamatan di 
wilayah Kota Sukabumi mencapai 
1.848 Hektar. Memasuki tahun 
2012, luasnya menjadi 1.752 Hek-
tar atau berkurang sekitar 96 Hek-
tar. Selang dua tahun kemudian, 
areal bercocok tanam tersebut 
menurun menjadi 1.543 Hektar. 
Kini luas lahan pertanian hanya 
tersisa 1.486 Hektar. 

 Sebelumnya Walikota Suka-
bumi M Muraz mengutarakan 
hampir pada umumnya wilayah 
pemerintahan kota memiliki lah-
an pertanian yang sangat terbatas. 
“Namanya juga kota, sudah pasti 
tidak ada lahan pertanian yang 
luas,” jelas Muraz, belum lama ini. 
Dengan sisa lahan pertanian yang 
ada saat ini, produksi padi yang 
dihasilkan pun hanya cukup un-
tuk memenuhi kebutuhan beras 
daerah selama satu bulan. (ton) 
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 Sedangkan pelaku satunya 
lagi  diidentif ikasi  bernama 
Engria Sudarmadi, 25, Alamat 
Kabupaten Merangin, Provinsi 
Jambi.  “Kami akan dalami kepa-
da pihak keluarganya bagaimana 
keseharian dan aktivitas pelaku,” 
ujarnya.

 Terkait keduanya diidentifi kasi 
sebagai teroris, setelah pihaknya 
melakukan koordinasi dengan 
Densus 88 dan BNPT (Badan 
Nasional Penanggulangan Ter-
orisme) 

 ‘’keduanya memang terindikasi 
dengan jaringan teroris.  Saat ini 
jenazah dua pelaku dibawa ke RS 
Bhayangkara Padang untuk di-
identifi kasi lebih lanjut,’’ jelasnya.

 Sekitar pukul 17.30 Wib, jenazah 
kedua pelaku yang diduga teroris 
pembakaran Mapolres Dharmas-
raya tiba di Rumah Sakit Bhay-
angkara Polda Sumbar, Minggu 
(12/11). Jenazah pelaku sampai 
di RS Bhayangkara di antar dua 
unit mobil ambulan plus kawalan 
ketat mobil patroli petugas. Pulu-
han anggota Brimob bersenjata 
lengkap dengan pakaian lengkat 
berjaga di setiap sudut Rumah 
Sakit Bhayangkara Polda Sumbar.

 Menurut Kapolda, aksi yang 
dilakukan kedua pelaku sudah 
mengarah pada terorisme. Hal 
ini mengacu pada temuan barang 
bukti berupa surat jihad di salah 
satu kantung baju pelaku. Meski 
begitu, kepolisian belum bisa 
memastikan jaringan mana yang 

berkaitan dengan kedua pelaku.  
“Masih kami dalami. Yang jelas 
indikasinya memang serangan 
dari teroris Meski begitu kami 
masih dalami,” katanya.

 Kondisi Mapolres Dharmasraya 
saat ini terlihat sisa-sisa keba-
karan. Sejumlah petugas melaku-

kan pembersihan di sejumlah 
tempat. Namun, untuk pelayanan 
masyarakat, Kapolda memastikan 
tidak akan terganggu. Saat Jawa-
pos.com berada di lokasi, masih 
ada beberapa lokal ruangan di 
luar gedung utama yang tidak 
sampai terbakar. Gedung utama 
sendiri sudah hancur bagian 
atapnya.

 Sekadar diketahui, pembakaran 
di Polres Dharmasraya yang di-
lakukan pada Minggu (12/11) dini 
hari sekitar pukul 02.45 WIB. Aki-
batnya, seluruh bangunan utama 
Polres tersebut hangus terbakar 
diduga dilakukan oleh dua orang 
mencurigakan. Keduanya bah-
kan sempat menyerang petugas 
dengan busur panah yang telah 
disiapkan.

 Karena memberikan ancaman 
kepada petugas, akhirnya dua 
orang itu ditembak mati oleh 
petugas. Kepala Biro Penerangan 
Masyarakat Divisi Humas Polri 
Brigjen Rikwanto mengatakan, 
petugas terpaksa memberikan 
tindakan tegas karena pelaku tak 
mengindahkan peringatan.

 “Ketika hendak ditangkap, 
pelaku malah memberikan se-
rangan. Petugas sudah sempat 
melepaskan tembakan ke udara, 
tapi pelaku tetap menyerang,” 
kata dia, Minggu (12/11).

Atas hal itu, kedua pelaku di-
berikan tembakan terukur hingga 
akhirnya tewas di lokasi. Rikwan-
to menambahkan, kini pemerik-
saan mendalam terus dilakukan 
di lokasi. (elf/JPC)

Termasuk, bergabung dengan 
koalisi Gotong Royong yang diisi 
oleh PDI Perjuangan dan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Gabung dengan koalisi mana 
saja, kita (PPP,red) mah mantap,” 
ungkap Ketua DPC PPP Kota Suk-
abumi, Ima Slamet kepada Radar 
Sukabumi, Kemarin (12/11).

  Menurut Ima, saat ini dirinya 
sedang memikirkan untuk bisa 
bergabung dengan koalisi gotong 
royong di Pilwalkot nanti. Pasal-
nya, hal itu menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan untuk  meraih 
kesuksesan di pesta demokrasi 
lima tahunan tersebut. “Kita se-
dang berfi kir,” ungkapnya.

  Ima mengaku, mengenai den-
gan kesamaan visi dan misi den-
gan koalisi gotong royong, untuk 

mewujudkan sukabumi baru 
kedepan, diakuinya sejauh ini 
sudah satu visi. Hanya saja menu-
rutnya, dirinya beserta dengan ja-
jarannya saat ini masih menunggu 
waktu yang tepat saja.

“Sudah, sudah itu mah. Tinggal 
kita tunggu waktu yang tepat saja 
dan perkembangan kedepannya 
seperti apa,” katanya.

  Menanggapi hal tersebut, Sek-
retaris DPC PDI Perjuangan Kota 
Sukabumi, Tedi Untara men-
gungkapkan, meskipun partai 
berlambang ka’bah itu sudah 
menyatakan kemantapannya 
untuk berkoalisi dengan partai 
manapun. Termasuk bergabung 
dengan koalisi gotong royong yang 
sudah dibentuknya bersama den-
gan PKB itu, dinilai oleh dirinya 
menjadi peluang politik yang 
positif. “Kita (Gotong Royong,red) 

akan menyambutnya. Karena, kita 
(PDIP,red) dengan PPP itu sudah 
punya sejarah. Mudah-mudahan 
kita bisa mengulang koalisi kem-
bali di Pilwalkot yang sekarang,” 
terangnya.  Terpisah, Ketua DPD 
Partai Nasional Demokrat (Nas-
Dem) Kota Sukabumi, H Mulyono 
yang juga Bakal Calon (Balon) Wa-
likota Sukabumi yang berencana 
bakal diusung oleh koalisi Masagi 
dengan partainya itu menilai, ko-
alisi Masagi sampai saat ini masih 
terbilang solid untuk mengusung 
dirinya di Pilwalkot Sukabumi 
nanti. Pasalnya, sampai saat ini 
komunikasi dirinya bersama den-
gan kedua partai itu masih lancar.

“Masih solid. Belum ada peruba-
han apapun. Doakan saja, semoga 
berjalan lancar,” kata mantan 
Wakil Walikota Sukabumi periode 
2008-2013 ini. (sep/hnd/t)

 “Walaupun itu hak pribadi be-
liau, sebagai negarawan sejatinya 
SN (Setya Novanto, red) legawa 
mundur dari ketua DPR RI dan 
Ketum Golkar,” kata Emrus kepada 
JPNN (Radar Sukabumi Group), 
Minggu (12/11).

 Selain itu, kata Emrus, Golkar 
sebaiknya juga segera menen-
tukan posisi Novanto melalui 
musyawarah nasional luar biasa 
(munaslub). Menurutnya, sebai-
knya Golkar melengserkan poli-
tikus yang pernah terseret kasus 
Papa Minta Saham itu dari kursi 
ketua umum.  “Saya kira demikian 
(harus munaslub),” tegas Emrus.  
Lantas, siapa nama potensial 
yang layak mengganti Novanto? 
Direktur Eksekutif EmrusCorner 
itu mengatakan, setidaknya ada 
empat nama yang disebut-sebut 
layak menjadi ketua umum Gol-
kar menggantikan Novanto.  Ke-
empat nama itu adalah Menteri 

Perindustrian Airlangga Hartarto, 
Gubernur Sulawesi Selatan Syah-
rul Yasin Limpo, tokoh senior PG 
Indra Bambang Utoyo dan Bam-
bang Sadono. 

 Sedangkan Novanto, kata Em-
rus menambahkan, sebaiknya 
fokus menghadapi proses hukum 
karena dijerat Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK). “Semoga 
SN selalu dalam keadaan sehat,” 
imbuh Emrus.

 Sementara itu, Ketua Dewan 
Pembina Partai Golkar Aburizal 
Bakrie menyerahkan sepenuh-
nya kasus yang menjerat Setya 
Novanto pada proses hukum. Ical 
-panggilan Aburizal- mengatakan, 
hukum yang akan memutuskan 
apakah ketua umum Golkar yang 
menjadi tersangka korupsi e-KTP 
itu bersalah atau tidak.

 “Serahkan kepada masalah 
hukum, kan gitu. Kalau hukum 
memutuskan enggak bersalah, 
ya enggak bersalah,” ujar Ical saat 
menghadiri acara topping off  kan-

tor DPP Partai Golkar yang baru 
di Slipi, Jakarta Barat, Minggu, 
(12/11).

 Namun, Ical yang juga pernah 
memimpin Golkar menegas-
kan bahwa Novanto masih bisa 
melakukan upaya hukum untuk 
mempersoalkan status tersangka 
korupsi e-KTP. “Saya kira masih 
ada upaya hukum,” imbuhnya. 

 Seperti diketahui, KPK pada 
akhir Oktober lalu telah mene-
tapkan Setnov sebagai tersangka 
korupsi e-KTP. KPK menduga Set-
nov bersama-sama bos PT Quadra 
Solution Anang Sugiana, pen-
gusaha Andi Agustinus alias Andi 
Narogong, Irman selaku Dirjen 
Dukcapil Kemendagri dan anak 
buahnya, Sugiharto melakukan 
patgulipat dapam perencanaan 
dan realisasi e-KTP 2011-2012.

 Negara menggelontorkan dana 
Rp 5,9 triliun dalam proyek e-KTP. 
Sedangkan kerugian negara akibat 
korupsi e-KTP mencapai Rp 2,3 
triliun(boy/jpnn)
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 Marquez fi nis ketiga di be-
lakang Johann Zarco dan rekan 
satu timnya Dani Pedrosa yang 
menjadi pemenang di seri tera-
khir musim ini.  Dalam bala-
pan 30 lap di Ricardo Tormo, 
Marquez yang start terdepan 
memimpin lap pertama di-
tempel rekan satu timnya Dani 
Pedrosa. Namun memasuki lap 
kedua, Johann Zarco menyalip 
Pedrosa. Sementara Dovizioso 
mulai panas, berada di per-
ingkat kelima.  Zarco terus 
menekan Marquez, sedangkan 
Dovizioso berusaha menyalip 
rekan satu timnya Jorge Lo-
renzo. Zarco memimpin bala-
pan, menyalip Marquez di lap 
ketiga saat Marquez menoleh 
ke belakang

 Posisinya hingga 25 lap bala-
pan tersisa, Zarco memimpin, 
Marquez kedua, Pedrosa ketiga, 
Lorenzo dan Dovizioso di po-
sisi kelima.  Lorenzo sepertinya 
belum mau memberi jalan den-
gan mudah untuk Dovizioso. 
Sedangkan Pedrosa juga ter-
kesan menahan duo Ducati di 
belakangnya. Sedikit di belakang 
lima rider, Andrea Iannone dan 

Valentino Rossi berebut po-
sisi keenam. 21 laps to go! Zarco 
masih memimpin, Marquez 
kedua, Pedrosa ketiga dan duo 
Ducati bertarung sengit, Lorenzo 
masih di depan Dovizioso, tidak 
terlihat team order.  Setengah 
balapan di Valencia yang cerah, 
Zarco masih paling depan, na-
mun mulai dapat tekanan dari 
Marquez. Sementara Pedrosa 
seperti mengawal rekan satu 
timnya dari kejaran duo Ducati 
di belakang. Di belakang lima 
pembalap, Rossi berhasil meny-
alip Iannone.  Marquez sempat 
menyalip satu tikungan di lap 
20, namun Zarco kembali men-
gambil posisi pertama.  Marquez 
memimpin saat tujuh lap tersisa. 
Namun drama terjadi, Marquez 
melebar hampir jatuh dan ajaib 
bisa selamat. Marquez kembali 
ke lintasan di posisi kelima. Di 
belakang Dovizioso.

 Delapan lap lagi, Lorenzo 
jatuh! Dovizioso juga jatuh! 
Duo Ducati out! Awak Ducati 
pun berpelukan di garasi. Na-
mun tak ada air mata, hanya 
senyum haru dari semua awak 
Ducati. Kerja yang luar biasa 
musim ini.  Di depan kini ting-
gal duel sengit Zarco versus 

Pedrosa. Marquez jauh terting-
gal, di posisi ketiga. Di awal lap 
terakhir, Pedrosa sukses meny-
alip Zarco dan akhirnya fi nis 
pertama, mengubur mimpi 
Zarco mengecap kemenanga 
pertama musim ini. 

 Juara dunia MotoGP 2017, 
Marc Marquez tak bisa melu-
pakan rivalnya musim ini, An-
drea Dovizioso (Ducati). Usai 
balapan MotoGP Valencia di 
Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu 
(12/11) malam WIB, Marquez 
mengucapkan pesan khusus 
buat Dovizioso.

 “Ini perasaan yang luar biasa 
(juara dunia). Race ini juga 
menguras semua konsentrasi 
saya. Benar-benar luar biasa,” 
kata Marquez kepada awak tv 
motogp.  Pembalap yang juga 
menjadi juara pada 2013, 2014 
dan 2016 itu mengaku sempat 
kehilangan konsentrasi karena 
tekanan di balapan terakhir 
dan menentukan.

 “Saya ingin mengontrol bala-
pan, sempat kehilangan kon-
setrasi. Namun saya kembali. 
Saya juga ingin mengucapkan 
selamat buat Dovizioso dan tim 
Ducati. Benar-benar luar biasa,” 
pungkas Marquez. (adk/jpnn) 

3.  BOM BUNUH DIRI 
 DI MAPOLRESTA SOLO

 Serangan terjadi di Mapolresta Solo, Jateng 
(2016). Pelaku menerobos halaman Mapol-
resta menggunakan sepeda motor. Pelaku 
sempat dicegat oleh anggota Provos Bripka 
BA. Beberapa saat kemudian pelaku mele-
dakkan bom yang dibawa di halaman SPKT 
Mapolresta. Akibatnya, anggota provos 
tersebut terluka. Sementara pelaku bom 
bunuh diri langsung tewas. 

4.  SERANGAN KE APARAT 
 DI POS POLISI TUBAN 

 To ta l  ada  enam orang melakukan 
 penyerangan dengan menembaki anggota 
Sat Lantas Polres Tuban di wilayah Jenu, 
Tuban, Sabtu (8/4). Mereka menumpang 
mobil Daihatsu Terios nopol H 9037 BZ yang 
disewa dari Semarang. Setelah dilakukan 
pengejaran dan penghadangan, mobil itu 
ditinggalkan pelaku di tepi jalan. Seluruh 
penumpang dan sopirnya kabur ke kebun di 
sekitar perkampungan Desa Beji, Kecamatan 
Jenu. Brimob dan Densus Antiteror 88 
melakukan pengepungan dan menewaskan 
6 orang tersebut. 

5.  PENYERANGAN TERORIS 
 DI POSLANTAS CIKOKOL

 Penyerangan dilakukan seorang pria ber-
golok menyerang Kapolsek Tangerang Kota 
Kompol Effendi dan empat anggotanya di Ja-
lan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang. 
Penyerangan dilakukan saat Kompol Ef-
fendi dan empat anggotanya melakukan 
pengamanan demo. Pelaku yang diketahui 
bernama Sultan Azianzah (22) datang dan 
menyerang kelima korban dengan senjata 
tajam jenis golok. Keempatnya terluka se-
belum akhirnya pelaku ditembak kakinya. 
Penyerang diduga adalah teroris. (elf/JPC)

Lima Rentetan Serangan .....

sambungan dari Hal  1
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Ngeri, Anak 'Bantai' Ayah Kandung
PURWAKARTA  -  Seo-

rang pria tewas dibantai 
anak kandungnya sendiri 
di Kampung Bongas Ngora 
RT06 RW03 Desa Cilandak 
Kecamatan Cibatu, Purwa-
karta, Minggu(12/11). Usai 
melakukan aksinya, pelaku 
Jarkasih (39) langsung me-
larikan diri. Informasi yang 
dihimpun, kejadian ini ter-
jadi sekira pukul 9.30 pagi. 
Korban Toha Bin Sukarya 
meninggal dunia di lokasi 
akibat luka bacokan yang 
dilakukan anaknya secara 
membabi buta ke arah ke-
palanya. "Pelaku melarikan 
diri, kejadin ini diketahui 
pertama kali oleh adik kan-
dung pelaku, Ahmad Nur-
hadi, Saepul Barkah dan 
Nandang," ujar Kapolsek 
Cibatu AKP Hikmat Wibawa 
dalam keterangannya, Ming-
gu (12/11).

 Saat ini, rumah yang men-
jadi peristiwa pembunuh-
an itu sudah di police line. 
Hingga saat ini polisi masih 
melakukan pengejaran ter-
hadap pelaku pembunuhan 

yang melarikan diri ke arah 
hutan yang terdapat di keca-
matan tersebut.

 Sementara, Ketua RT 
setempat, Soib mengung-
kapkan, bahwa peristiwa 
pembunuhan ini tidak di-
ketahui secara pasti karena 
istri korban tengah berada 
diluar rumah. Korban ketika 
kejadian tengah bersama pe-
laku serta anak bungsunya 
yang tengah tidur.

 "Kerabatnya yang berada 
disamping rumah korban, 
telah mendengar suara ga-
duh dari dalam rumah kor-
ban, namun sebelum masuk 
untuk mencari suara itu 
tiba-tiba keluar pelaku de-
ngan membawa kapak yang 
telah berlumuran darah," 
tutur Soib.

 Menurut Soib pelaku sela-
ma ini menderita gangguan 
jiwa, namun masih diragu-
kan karena setelah melihat 
polisi ke lokasi pembunuhan 
itu langsung melarikan diri.
Jenazah korban dibawa ke 
Rumah Sakit, guna dilaku-
kan autopsi. [nif]

Ketua Komisi IV DPRD Diusir
BANDUNG - Ketua Ko-

misi IV DPRD Kabupaten 
Bandung Barat Ida Wida-
ningsih, mendapat perla-
kuan tak menyenangkan 
saat mencoba melakukan 
mediasi dengan koperasi 
simpan pinjam Artha Jaya 
Mandiri (AJM) di Komplek 
Cimareme Indah Ruko blok 
C1 No 1 Cimareme Kabu-
paten Bandung Barat, yang 
diduga menahan ijazah asli 
karyawannya. "Kami da-
tang secara baik-baik untuk 
melakukan mediasi. Tetapi 
malah mendapat  perlaku-
an tidak menyenangkan 
bahkan diusir," cetus Ida 
usai mendatangi koperasi 

tersebut, Sabtu(11/11).
 Ida menuturkan, awalnya 

seorang karyawan ber-
nama Andi Rinaldi warga 
Blok Ahad Rt1 Rw1 Kelu-
rahan Heuleut Kecamat-
an Kadipaten Kabupaten 
Majalengka masuk ber-
kerja di Koperasi Artha 
Jaya Mandiri sejak bulan 
Desember 2013 sebagai su-
rveyor (mantri) di cabang 
Majalengka.

 Maret 2015 Andi dimutasi 
ke cabang Garut. Namun 
baru beberapa bulan be-
kerja, tepatnya Juni 2015, 
Agus sakit tipes selama 1 
bulan. "Besar kemungkin-
an yang bersangkutan sakit 

lantaran terlalu diforsir 
bekerja. Akhirnya Andi 
tidak dapat melanjutkan 
pekerjaannya," cetus Ida.

 Ida menambahkan, se-
lama sakit 1 bulan tidak 
ada satupun dari pihak 
koperasi yang datang untuk 
mengetahui keadaannya, 
bahkan uang untuk bero-
bat juga tidak ada. Setelah 
sembuh dari sakit, kata 
Ida, Andi datang ke kantor 
koperasi cabang Majaleng-
ka untuk meminta ijazah 
namun informasi petugas 
dari kantor cabang Maja-
lengka. Namun diperoleh 
keterangan bahwa ijazah 
dari awal dikirim ke kantor 

cabang Bandung di Kom-
plek Cimareme Indah Ruko 
Blok C1 No1 Kabupaten 
Bandung Barat. "Ketika 
mendatangi kantor cabang 
Bandung, yang bersang-
kutan dimintai uang se-
besar Rp 27.800.000. Uang 
tersebut adalah uang na-
sabah yang menunggak ke 
koperasi dan harus dibayar 
oleh mantan karyawan. Se-
belum dibayar, ijazah bakal 
ditahan," kata Ida.

 Mendapat laporan ter-
sebut, Ida berinisiatif un-
tuk datang ke koperasi 
tersebut dengan tujuan 
menjembatani dan me-
lakukan mediasi antara 

kedua belah pihak. Na-
mun, yang terjadi malah 
berdebat kusir tak ada titik 
temu. Bahkan Ida sem-
pat mendapat kekerasan 
secara psikis dari oknum 
keamanan di koperasi 
tersebut. "Ironis, karya-
wan yang ingin resign atau 
berhenti bekerja dari ko-
perasi tersebut, dimintai 
uang hingga puluhan juta 
rupiah untuk menebus 
ijazah yang ditahan ko-
perasi tersebut sejak awal 
bekerja. Saya tak akan 
berdiam  diri ini akan 
terus saya perkarakan 
hingga tuntas," tandas-
nya. [nif ]

Warga Maroko Minta 
Jalan Diperbaiki

BANDUNG - Warga Kampung Maroko, Desa 
Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) meminta pemerintah 
daerah segera menganggarkan perbaikan jalan 
sepanjang dua kilometer yang rusak parah se-
jak lama. Sebagai bentuk protes warga sempat 
menggelar aksi memancing ikan di tengah jalan 
yang berlubang penuh dengan air hujan. Mereka 
sengaja mengisi lubang jalan selebar lebih dua 
meter dengan kedalaman 10 centimeter dengan 
ikan.

 "Sampai saat ini belum ada tanggapan, baik 
dari pemerintah desa maupun KBB," ujar 
Ramdhani (30) warga Kampung Maroko saat 
dihubungi, Sabtu (11/11) sore. Dia mengatakan,  
jalan rusak tersebut lebih dari lima tahun rusak 
dan sama sekali belum ada upaya perbaikan dari 
pemerintah desa, kecamatan maupun Kabupa-
ten. Padahal jalan ini setiap hari ramai lalu lalang 
kendaraam roda dua maupun empat dan akses 
utama ekonomi masyarakat.

 "Malahan dari depan desa sudah rusa, kurang 
lebih lima tahun kondisi ini terjadi bahkan ka-
dang ada pemgendara terjatuh," sebutnya.

 Protes warga kepada pihak desa pun seakan 
tidak digubris, bahkan belum ada kejelasan ka-
pan akan diperbaiki. "Keluhan masyarakat udah 
banyak tapi belum ada tanggapan dari pihak 
desa," tandasnya [gus]

Begal Berkedok Debt 
Collector di Karawang

KARAWANG - Sejumlah masyarakat di Kabu-
paten Karawang dibuat resah dengan maraknya 
begal berkedok debt collector yang berani me-
rampas kendaraan bermotor milik warga karena 
nunggak pembayaran. Anehnya, kondisi ini 
terkesan dibiarkan oleh aparat setempat meski 
sudah membuat resah warga. Melihat masa-
lah itu, Ketua DPD Baja Karawang, Ferry Alexi 
Dharmawan mengaku siap melakukan sweeping 
jika aparat kepolisian tidak segera mengambil 
tindakan.

 Baja yang tercatat sebagai salah satu lembaga 
kemasyarakatan yang ada di Karawang ini meng-
aku sudah sangat geram dengan maraknya aksi 
kejahatan oleh tindakan debt collector. "Kami 
siap membantu warga yang memang membu-
tuhkan pertolongan dalam hal memperjuangkan 
kebenaran," ujar Ferry, kepada RMOLJabar, 
Minggu (12/11).

 Menurut Ferry, kredit macet adalah perkara 
perdata yang mekanismenya harus berakhir 
di Pengadilan sesuai dengan UU Fiducia.  Tapi  
justru banyak perusahaan pembiayaan menye-
wa orang lain atau pihak ketiga untuk menyita 
kendaraan nasabah kredit macet. "Menurut saya 
itu adalah persoalan pidana. Kepolisian bisa ber-
tindak. Jika ada Debt Collector yang merampas 
mobil atau motor Kredit laporkan dengan pasal 
pencurian dan perampasan," tandasnya.

 Sebelumnya, aksi perampasan kendaraan di ja-
lan oleh debt collector dari FIF Group Karawang, 
menimpa seorang warga bernama Kusdiman 
(22). Kusdiman merupakan warga Desa Sukah-
arja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten 
Karawang. Motor miliknya dirampas paksa oleh 
dua orang yang mengaku pegawai FIF karena 
motor miliknya nunggak pembayaran selama 
tiga bulan. "Saya dicegat paksa di sekitar kawasan 
Galuh Mas," ujarnya.

 Akibat aksi rampas paksa itu dia mengaku 
sangat dirugikan. Dia bersama keluarga beren-
cana melaporkan aksi perampasan itu ke pihak 
kepolisian setempat. [nif]

Jabar Gelorakan Tiga Gerakan 
Masyarakat Sehat

BANDUNG  -  Pemerin-
tah Provinsi Jawa Barat 
melalui Dinas Kesehatan 
menggelar berbagai ke-
giatan dalam rangka Hari 
Kesehatan Nasional (HKN) 
yang ke 53 di  Halaman 
G edung Sate Bandung, 
Minggu (12/11). Kepala 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Jawa Barat Dodo Suhendar 
mengatakan, momentum 
Hari Kesehatan Nasional 
yang ke 53 ini, pihaknya 
ingin mengingatkan beta-
pa pentingnya kesehatan 
itu. "Jadi sehat merupakan 
modal utama yang perta-
ma, dengan sehat kita bisa 
beraktifitas, bisa berkarya, 
bisa produktif itu karena 
sehat, oleh karena itu sehat 
ini harus kita jaga," ungkap 
Dodo saat kepada awak 
media.

 Ia berharap, di momen-
tum ini semua komponen 
kesehatan, mulai dari Di-
nas Kesehatan,  Rumah 
Sakit, Organisasi Prrofe-
si  bersama-sama untuk 

menggelorakan gerakan 
masyarakat hidup sehat. 
"Intinya bagaimana kita 
menjaga kesehatan dan 
kalaupun sudah sakit se-
gera akan mendapatkan 
pelayanan," katanya.

 Di samping itu, dalam 
rangkaian kegiatan ini ada 
tiga kegiatan yang di ge-
lorakan,  yang per tama 
melakukan gerak bersama 
dengan senam, yang kedua 
memperbanyak mengkon-
sumsi buah-buahan dan 
sayuran, dan yang ketiga 
melakukan pemeriksaan 
kesehatan secara rutin. 
"Aktivitas tahun ini adalah 
pertama untuk bergerak 
yaitu aktivitas fisik, yang 
kedua tentu kita juga harus 
memperbanyak mengkon-
sumsi makanan dengan 
struktur serat, buah-buah-
an dan sayuran, karena 
hari ini juga ada pameran, 
ketiga kita harus secara 
rutin melakukan pemerik-
saan kesehatan fisik dan 
jiwa kita saat ini ada peme-

riksaan laboratorium, ada 
tensi darah, ada kolesterol, 
gula darah, termasuk juga 
yang lainnya, dan juga vak-
sin influenza untuk men-
cegah kita sakit," ujarnya.

 Sehingga,  dari  ketiga 
aspek ini sebagai upaya 
dalam menjaga kesehatan 
ki ta,  dalam kehiduoan 
sehari-hari. "Agar kalau 
kita sakit bisa segera ter-
tangani," imbuhnya.

 Karena lanjut Dodo, ke-
banyakan orang yang isti-
lahnya teledor dan merasa 
sehat ternyata tiba-tiba 
gula darahnya tinggi dan 
hipotensinya tinggi yang 
akhirnya menyebabkan 
struk atau gagal ginjal. 

" D a n  i n i  k i t a  h i n d a r i 
dengan adanya kegiatan 
f is ik,  makanan dengan 
konsumsi buah-buahan 
dan sayuran dan terakhur 
pemeriksaan kesehatan 
minimal sebulan sekali 
jadi kalau kawan-kawan 
tidak nunggu sakit," tan-
dasnya. [bon]

KNPI Jabar Gelar 
Musda Akhir November
BANDUNG - Dewan Pimpin-

an Daerah (DPD) Komite Nasi-
onal Pemuda Indonesia (KNPI) 
Jawa Barat akan menggelar 
Musyawarah Daerah (Musda) 
pada tanggal 26-27 November 
2017. Ketua DPD KNPI Jawa 
Barat Saca Suhendi menga-
takan, semua program yang 
telah dicanangkan oleh dirinya 
pada periode 2014-2017 sudah 
hampir dilaksanakan semu-
anya, sehingga Musda kali ini 
menjadi hajatan besar bagi 
organisasi-organisasi pemuda 
di Jawa Barat dalam memilih 
kepemimpinan selanjutnya.

 Bahkan kata dia, musda ini 
merupakan amanah yang harus 
dipertanggung jawabkan, kare-
na merupakan keputusan dari 
hasil rapat pimpinan daerah 
(Rapimda). "Periodesasi kita itu 
2014-2017 di KNPI Jawa Barat 
hasil musda lembang di masa 
lalu program yang kita laksana-
kan sudah hampir tuntas semua 
tinggal Musda yang menjadi 
hajat terbesar di KNPI Jawa 
Barat dari hasil rapimda, karena 
itu adalah keputusan tertinggi 
setelah musda bahwa rapimda 
mengamanahkan untuk melak-
sanakan musda menyusun ke-
panitiaan DPD KNPI Jawa Barat 
untuk melaksanakan musda itu 
sudah kami tidak lanjuti melalui 
rapat harian, pleno, menyusun 
komposisi kepanitiaan, insha 
allah kepanitiaan sudah kita SK 
kan dan pelaksanaan musda 
direncanakan sesuai dengan 
kesepakatan kita hasil dari ra-
pimda akan dilaksanakan pada 
tanggal 26 dan 27 November 
2017," ungkap Saca kepada 
RMOLJabar, Jumat (10/11).

 Senada, Sekretaris SC Ari 
Prianto mengatakan, pra syarat 

untuk melaksanakan musda 
adalah dilaksanakan rapimda 
terlebih dahulu, segala kepu-
tusan di dalam rapimda ke-
mudian ditindak lanjuti secara 
kepanitiaan. 

"Hanya kesepakatan kemarin 
rapimda itu memutuskan pe-
netapan tanggal musda, tempat 
musda,  kepada tim verifi kasi, 
tempat sendiri sudah di usulkan 
ke beberapa tempat dan akan 
di verifikasi juga diantaranya 
Karawang, Bekasi, Cirebon, 
tentu untuk menentukan siapa 
yang menjadi tuan rumah pa-
nitia akan bergerak melakukan 
pengecekan kesiapan," ungkap 
Ari.

 Selanjutnya ia mengatakan, 
semangat musda kali ini adalah 
kebersamaan artinya bagaima-
na musda ini menjadi suatu 
wadah dimana persoalan-per-
soalan pemuda dalam bentuk 
apapun dibahas, artinya ada 
tarik menarik yang sifatnya 
politik sosial kepentingan dan 
yang lainnya alangkah eloknya 
berumbuk di dalam musda ini. 
"Sejauh mana aspirasi-aspirasi 
yang berkembang dari pemuda 
dan itu kita krotalisasi disana, 
sehingga dasar pelaksaan mus-
da itu tidak terkonsentrasi pada 
estapet kepemimpinan, akan 
tetapi rangkaian musda ini ba-
nyak diantaranya mengkupas 
persoalan-persoalan pemuda 
di jawa barat baik yang nantinya 
akan menjadi konsumsi secara 
internal ataupun eksternal pe-
muda, adapun hasil keputus-
an menunjuk kepemimpinan 
selanjutnya, maka pemimpin 
tersebut merupakan represen-
tasi dari aspirasi-aspirasi dan 
persoalan pemuda," tandasnya.
[gun]

Belasan Pasangan Bukan 
Muhrim Diamankan

KARAWANG  -  Belasan 
pasangan bukan suami isteri 
diamankan petugas Satpol 
PP Karawang dari dalam 
kos-kosan yang ada di wila-
yah tersebut, Sabtu (11/11) 
malam. Selain tidak memi-
liki buku nikah, diketahui 
sebagian dari mereka tidak 

memiliki kartu tanda pen-
duduk (KTP). 

Bukan itu saja, pasangan 
tak resmi ini juga berhasil 
diamankan dari beberapa 
lokasi 'tempat pijat esek-
-esek' yang beroperasi di 
sepanjang Jalan Kosambi, 
Kecamatan Klari, Karawang.

 Informasi yang berhasil 
dihimpun, kegiatan razia 
ini dalam rangka kegiatan 
rutinitas operasi penertiban 
penyakit masyarakat dan 
berdasarkan surat perintah 
KasatPol PP No.800/263/
tribum dan dalmas Kara-
wang. [nif] 
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Pegal dari Kepala Sampai Pundaknya
Sekarang Sudah Teratasi

Sejak setahun lalu, ayah enam anak ini kolesterolnya tinggi. Dan akibatnya, bagian 
kepala belakang sampai pundaknya terasa pegal-pegal. Keluhan itu harus segera 
diakhiri, maka dari itu, menemui dokter pun adalah pilihan utama lelaki bernama 
Herman Suhermanto ini. Setelah berobat, apa reaksinya? “Sembuh tapi sementara 
saja,” jelasnya di awal pertemuan 20 Februari 2017 lalu. Mengingat kesembuhan 
sementara adalah bukan pilihannya, maka lelaki 55 tahun ini mencari cara lain. 
Mengingat obat kimia kurang berhasil, maka karyawan toko grosir sembako ini 
mencari obat herbal. Warga Perumahan Permata Galuh Blok B 13, RT 006 RW 025, 
Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ini berharap 
dengan obat herbal penyakitnya sembuh tanpa pakai sementara. Kebetulan, sekitar 
empat bulan lalu, ia menemukan tulisan tentang manfaat madu hitam dalam kemasan 
MADU BIMA 99. Karena tertarik, lelaki yang pernah kerja di terminal ini langsung 

minum madu pahit itu 3x sehari dua sendok takar. Dan kini, apa hasilnya? “Pegal-pegal itu hilang. Stamina meningkat. 
Sekarang sudah bisa berolahraga jalan kaki dan senam,” ungkapnya. “Istri pun saya rekomendasikan untuk minum 
madu itu,” imbuhnya kemudian.

Biasanya, begitu mendengar kata kolesterol, yang terbayang adalah zat yang jahat. Padahal, kolesterol itu sangat 
dibutuhkan. Dalam tubuh, kolesterol terdapat dalam lemak. Unsur-unsur lemak dalam darah terdiri atas HDL, LDL, 
trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas. Sekitar 75-80% dari kolesterol itu diproduksi sendiri oleh sel-sel lever, 
dan hanya sekitar 20-25% yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Di dalam tubuh manusia terdapat lima 
jenis kolesterol: HDL, LDL, VLDL, trigliserida, dan lipoprotein (a). Trigliserida adalah jenis lemak yang diproduksi oleh 
hati. Pada nutrisi manusia, lebih dari 95% lemak yang dikonsumsi untuk pencernaan berada dalam bentuk trigliserida. 
Kadar trigliserida yang tinggi biasanya disebabkan oleh kebiasaan makan malam dengan porsi yang cukup banyak. 
Dan meningkatnya kadar trigliserida ini bisa jadi disebabkan oleh kelebihan karbohidrat, lipid, atau yang lainnya. 
Akibatnya, terjadi penumpukan pada pembuluh darah. Tentu saja metabolisme, baik metabolisme lipid maupun 
metabolisme karbohidrat akan terganggu. Inilah barangkali yang membuat badan sering pegal dan tengkuk sakit. 
Dan ini juga bisa mengakibatkan munculnya penyakit lain.

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.

HERMAN SUHERMANTOHERMAN SUHERMANTO

Kekalahan di Luar Dugaan
BANDUNG-- Performa Persib Bandung pada kompe-

tisi 2017 benar-benar anti klimaks usai takluk dari Per-
seru Serui di laga pamungkasnya. Bermain di hadapan 
ribuan Bobotoh, anak asuh Emral Abus harus bertekuk 
lutut lewat skor 0-2 dan membuat Perseru dipastikan 
aman dari jeratan degradasi. Sang pelatih pun mengakui 
bahwa hasil yang diterima anak asuhnya sungguh di luar 
dugaan dan sangatlah menyakitkan. “Saya sedih hasil di 
luar dugaan tapi kami tidak salahkan anak-anak karena 
mereka juga sudah berusaha maksimal dan kalau kita 
mampu menang padahal bonusnya itu luar biasa dan 
sudah dijanjikan Pak Umuh dan Pak Mulyana,” jelas 
Emral dalam temu media usai laga di Si Jalak Harupat.

  Sebagai pria asal Padang, Emral pun makin kecewa 
karena dengan kekalahan Persib di laga tadi membuat 
Semen Padang terjun ke Liga 2. Perseru memang akan 
turun menuju kompetisi kasta kedua jika gagal petik 
tiga poin di laga pamungkas. Banyak faktor pula yang 
membuat performa Persib makin jauh dari kata ideal 
khususnya hujan deras yang membuat pasokan bola 
jadi tersendat. “Pastinya saya merasa sedih karena tadi 
Semen Padang sudah meraih kemenangan. Saya sudah 
ada janji pulang ke Padang, tapi hasil mengecewakan 
tadi dan hasilnya tidak maksimal. Barangkali karena tadi 
cuaca itu juga berubah strategi pagi karena itu alur bola 
berat dan kemarin kita strategi beda,” tuturnya.

  Kondisi lapangan yang becek selain buat aliran 
bola macet, pergerakan pemain pun menjadi terbatas. 
Kondisi yang licin cukup membuat pemain kerepotan 
dan terpeleset dan juga pergerakan mereka menjadi 
berat. Skema yang sudah dia siapkan pun buyar karena 
operan pendek yang menjadi dasar pola serangan tidak 
mengalir dengan baik. “Kita lihat di babak kedua me-
mang sama-sama cuaca tapi beda, kalau saja ga hujan 
akan main berbeda, kita punya Febri, Billy dan Zola 
yang punya kecepatan tapi hujan harus membuat kita 
mengandalkan power dan hanya main long passing 
saja,” tandas Emral.(*/sm)

FOTO: NET

DIHADANG: 
Gelandang Persib 

Febri Hariyadi pada 
saat dihadang oleh 

pemain Perseru Serui

Kirim Sinyal 
Perpisahan ke Persib?

BANDUNG-- Bek andalan Persib Bandung, 
Vladimir Vujovic, memberikan sinyal untuk 
mengakhiri kebersamaan dengan Tim Maung 
Bandung dalam empat tahun terakhir. Pemain 
jangkung yang akrab disapa Vlado itu seolah 
menyampaikan salam perpisahan dengan para 
penggawa Maung Bandung, julukan klubnya, 
pada sesi latihan Sabtu (11/11). Tidak seperti 
biasanya, Vujovic terlihat menyalami rekan satu 
timnya satu persatu. Pemain yang mengantongi 9 
kartu kuning dan 1 kartu merah pada Liga 1 2017 
itu, memang mengakhiri kiprahnya saat Persib 
menyisakan dua laga.

  Duel pantas kontra Persija Jakarta, 3 November 
2017, menjadi laga terakhir Vlado musim ini. Dia 
diganjar kartu merah dalam laga yang dimenangi 
Persija dengan skor 1-0 tersebut. Bahkan Vlado 
juga divonis lebih berat oleh Komdis PSSI, yakni 
larangan bermain sebanyak 5 laga. Penyebabnya, 
dia mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada 
wasit Evans Shaun Robert. Masa depan pemain 
berusia 35 tahun ini bersama Maung Bandung 
semakin tidak jelas. Terlebih lagi, Persib dika-
barkan sedang memburu bek asing untuk musim 
depan.(net)

Prestasi Persib Terpuruk 
karena Perombakan 

BANDUNG - Pada kompetisi Liga I Indonsia 2017, 
Persib Bandung hingga kini masih bertengger di 
posisi ke-12 dengan raihan 41 poin dari 33 laga 
yang telah dimainkan. Anjloknya tim berjuluk 
Maung Bandung ini menimbulkan kekecewaan 
yang mendalam bagi para bobotoh. Satu di antara 
bobotoh yang kecewa tentunya adalah Wali Kota 
Bandung Ridwan Kamil. 

Menurutnya anjloknya performa Persib lantaran 
perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh 
Manajemen Persib terhadap para pemainnya. 
"Sebagai bobotoh saya sangat kecewa dengan hasil 
yang diterima oleh Persib pada musim ini. Saya 
sudah memberi masukan kepada Persib sebagai 
warga biasa, bahwa jika sudah punya tim yang kuat 
jangan dibubarkan," ujar Ridwan Kamil di Kantor 
Dinas Kesehatan Kota Bandung, Minggu (12/11). 
Menurut Emil, sapaan Ridwan 
Kamil, tim terbaik Persib adalah 
skuat resmi Persib yang terdaf-
tar pada Liga Super Indonesia 
tahun 2014. Nama seperti Fer-
dinand Sinaga hingga Makan 
Konate sempat terucap dari 
mulut Ridwan Kamil sebagai 
pemain-pemain yang termasuk 
ke dalam skuat terbaik Persib 
tahun 2014. 

"Kalau sudah punya Winning 
Team, pertahankanlah sampai 
mati. Mudah-mudahan ma-
sukan dari warga ini bisa diper-
timbangkan oleh manajemen 
Persib sehingga menghasilkan 
ekspetasi yang luar biasa," ujar 
Ridwan Kamil.

 Ia juga menyesali pemain-
-pemain mahal yang dibeli 
Persib di awal musim, namun 
performa yang ditampilkan 
tidak sebesar ekspetasi publik. 
"Percuma pemain dibeli mahal-
-mahal tapi tidak menghasilkan 
ending performa yang luar bia-
sa," ujar Emil. (trb/net)

Emral Siap 
Tanggung Resiko 

Didepak Persib
BANDUNG-- Rataan keme-

nangan Persib Bandung pada 
rezim Emral Abus sangat bu-
ruk, sebab dari total 13 laga 
dia hanya menang 2 kali saja. 
Kekalahan terakhir pun terasa 
menyakitkan karena tercipta 
di kandang sendiri dari tim 
tamu Perseru Serui. Meskipun 
memang dia tidak seorang diri 
menanggung hasil buruk terse-
but karena Herrie Setyawan juga 
ikut memegang kendali tim. Na-
mun hasil yang diperoleh Persib 
di paruh kedua memang sangat 
di luar dugaan.

  Emral pun mengakui dirinya 
siap tanggung resiko diberhen-
tikan dari kursi kepelatihan 
Persib Bandung usai ditakluk-
kan Perseru di partai terakhir 
Liga 1 2017. Menurutnya itu 
adalah hukuman baginya yang 
tak mampu membawa Maung 
Bandung bangkit tempati pa-
pan atas klasemen sejak masuk 
mengisi jabatan head coach. 
Baginya tiap pelatih harus mau 
menanggung resiko dipecat dari 
jabatan pelatih. “Sudah (siap) 
lah karena itu resiko pelatih, 
kalau menang kita disanjung 

tapi kalau kita kalah harus siap 
untuk menerima resikonya. Ka-
lau tidak mau begitu ya jangan 
mau jadi pelatih,” jelas pelatih 
berusia 60 tahun itu di jumpa 
pers usai laga di Si Jalak Harupat, 
Minggu (12/11).

  Emral sudah siap jika dia 
tidak diteruskan pekerjaannya 
di skuat Persib. 

Meski begitu dia mengaku 
sudah berusaha maksimal di 
setiap laga Persib untuk meraih 
poin penuh selama kompetisi 
berlangsung. Walaupun dia juga 
disibukkan dengan aktivitas do-
sen serta kewajiban dia menjadi 
instruktur dari kursus kepelatih-
an AFC. Dia pun meminta maaf 
kepada Bobotoh karena gagal 
bawa Persib berjaya di musim 
ini dan jadi bulan-bulanan tim 
lawan. 

“Saya sudah siap kalau engga 
dipakai lagi dan saya merasa su-
dah berusaha maksimal sesuai 
dengan kemampuan saya. Hasil 
ini saya minta maaf karena tidak 
bisa berikan hasil yang maksi-
mal untuk Persib Bandung di 
musim ini,” tutup pelatih asal 
Padang ini.(*/sm)

Dilema Akibat Jarang 
Dimainkan

BANDUNG-- Gian Zola 
Nasr ul lah masih  gagal 
menjadi  pil ihan utama 
musim ini. Memiliki peran 
natural sebagai playmaker 
namun Zola kalah saing 
dengan Michael Essien 
juga Raphael Maitimo di 
‘posisi nomor 10’ Persib. 
Meski begitu dia masih 
menghormati kontraknya 
yang baru akan bera-
khir pada 2020 nanti 
bersama skuat Maung 
Bandung. “Saya belum 
tahu tapi masih ada 
kontrak de-
n g a n 
P e r -
s i b 

jadi yang jelas saya ingin 
fokus dulu beresin per-
tandingan terakhir. Buat 
depan saya  masih  ada 
kontrak sama Persib dua 
tahun lagi,” jelas Zola ke-
tika diwawancara belum 
lama ini.

  Meski begitu 
dia mengaku 

j e d a  a n t a r 
musim men-
jadi sebuah 

d i l e m a  k a -
rena di  satu 

sisi dia butuh 
j a m  t e r b a n g . 

Sebagai pemain 
belia yang pu-

nya potensi, 
Z o l a  m e -
mang ha-

rus sering 
berma-

i n 

guna terus kembangkan 
bakatnya. Dia pun berha-
rap jika masih di Persib, 
tim pelatih bisa lebih se-
ring memberinya menit 
bermain. “Mungkin ada, 
tapi kan saya ada kontrak 
sama Persib, saya tetap 
hormati kontrak tapi kalau 
tetap di Persib, saya berha-
rap dapat jam terbang le-
bih,” jelas gelandang yang 
masih berusia 19 tahun ini.

  Zola juga tidak menam-
pik bahwa sudah ada klub 
lain yang menaruh minat 
padanya dari tim sesama 
kontestan Liga 1. Dia pun 
mengaku belum bisa ber-
buat apapun karena masih 
terikat kontrak di skuat 
Maung Bandung. Namun 
kans untuk pindah masih 
terbuka jika pihak pemi-
nat dan Persib bisa duduk 
bersama mencari solusi 
terbaik.

 “Kalau yang nawarin ada 
dari tim Liga 1 tapi saya fo-
kus dulu di Persib. Mung-

kin ini kan masih ada 
kontrak belum berpi-
kir kesitu selesaikan 

Liga tanggung satu 
pertandingan lagi dan 

nanti kalau udah beres 
itu kan ada obrolan,” jelas 
pemain kidal ini.(*/net)
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SOLVE the riddle! Ada suatu 
pembunuhan dan polisi memiliki 
tiga tersangka. Pelaku 
pembunuhan yang asli adalah 
seorang pengidap internet 
persona. Bisakah kamu 
menemukan dia yang mana? Yuk, 
coba tebak!

DUNIA bisnis emang penuh 
persaingan. Namun, kadang 
persaingan itu bisa kelihatan lucu kalau 
setiap pihak saling serang lewat iklan. 
Apalagi, konsep iklan yang dikemas 
dijamin bikin ngakak. Apa aja sih?

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

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

’’Menciptakan’’ Kepribadian Lain 
lewat Internet Persona.

MAKIN ke sini, update di dunia 
maya emang jadi kebutuhan. Ada 
banyak orang yang kehidupannya 
kelihatan superfun karena 
Instagram Stories-nya selalu diisi 
hal-hal seru dan kekinian. Ada juga 
yang dapat banyak pujian lantaran 
tulisan dan kritiknya tentang suatu 
isu jadi superviral. Eits tapi, yang 
tampak di dunia maya belum tentu 
menggambarkan kenyataan. 
Faktanya, ada loh orang-orang 
yang ternyata sengaja 
menciptakan internet persona 
alias kepribadian baru yang beda 
banget dari kepribadian aslinya. 
Waduh! (irm/c14/nrm)

Update Momen Bareng untuk Ciptakan 
Image Banyak Teman

Zaman sekarang menciptakan ’’kepribadian’’ baru di dunia 
maya makin banyak ditemukan. Misalnya, yang dilakukan AM, 
cowok 17 tahun asal Surabaya. Demi menunjukkan kehidupan 
penuh kesenangan, AM sering sengaja update medsos saat 
lagi bareng banyak orang. Ironisnya, hal itu sering 
dilakukannya dengan teman-teman yang sebetulnya nggak 
akrab sama sekali di kehidupan nyata!

’’Kalau lagi kumpul banyak orang seperti waktu reuni, 
aku sengaja update dan seru-seruan. Padahal, aslinya 
aku juga nggak dekat banget sama teman-teman di 
update-anku,’’ ujarnya.

Yep, personality superseru yang ditunjukkan AM di medsos 
ternyata emang berbeda dengan kepribadian aslinya. ’’Kalau 
di dunia nyata, misalnya ke teman sekolah, aku sebenarnya 
malas berinteraksi,’’ ucap AM.

Hal tersebut diakui PJ, teman sekelas AM. ’’Dia  
anaknya pendiam dan kurang berteman. Tapi, di medsos, 
dia kelihatan seru,’’ jelas PJ.

Image serbaseru sengaja diperlihatkan AM buat 
menampilkan citra oke di depan para follower-nya. ’’Sehari-
hari aku kan nggak bisa bersosialisasi. Makanya, aku sengaja 
aktif di medsos biar orang tahu aku juga bisa seru,’’ tuturnya.

Nongki Sana-sini demi 
Terlihat Fancy

Kehidupan serba-fancy yang ditunjukkan di medsos 
ternyata nggak selamanya berbanding lurus sama 
ekonomi yang mumpuni loh. Faktanya, ada yang 
sengaja menampilkan kehidupan glamor cuma agar 
terlihat eksis dan berduit di medsos!

Misalnya OL, mahasiswi berumur 20 tahun. 
Menganggap medsos sebagai wadah untuk 
menunjukkan eksistensi, OL pun nggak segan 
membagikan momen-momen hedonnya di dunia 
maya. ’’Aku biasanya update pas lagi nongkrong di 
tempat mahal atau belanja. Soalnya, menurutku, 
tujuan main medsos emang buat show off,’’ kata 
mahasiswi salah satu universitas negeri di Jawa Timur 
tersebut.

Padahal, uang saku OL nggak lebih dari Rp 500 ribu 
sebulan. Demi menampilkan citra sebagai remaja 
dengan lingkup pergaulan sosialita, nggak jarang OL 
sampai kehabisan uang saku. ’’Pernah kehabisan duit. 
Kalau udah gitu, aku cari pinjaman ke teman-
temanku,’’ jelasnya.

Kebiasaan hidup fancy yang ditunjukkan OL di medsos 
ternyata nggak luput dari perhatian temannya. 
’’Sebenarnya OL penerima beasiswa bagi mahasiswa 
kurang mampu. Menurutku, dia terlalu memaksakkan diri 
terlihat tajir di medsos sih,’’ ucap salah seorang temannya.

Bersikap Kritis biar 
Dipandang Eksis

Satu lagi persona yang sering kita temui di medsos 
adalah persona anak muda yang kritis menanggapi 
fenomena yang lagi booming. Biasanya, mereka 
rajin berkomentar tentang isu-isu terkini. Entah 
berkomentar lewat status atau sengaja bikin 
tulisan-tulisan viral. Kayak yang dilakukan RT, 
mahasiswa ilmu komunikasi sebuah universitas 
negeri di Surabaya.

Di medsos, RT adalah orang yang aktif mengkritisi 
berbagai isu terkini. Termasuk isu-isu politik. ’’Aku 
bersikap kritis karena pengin orang lain notice dan 
memandangku sebagai orang cerdas. Khususnya di 
medsos,’’ ujar RT. Nggak jarang, dia dibilang sok 
kritis oleh teman-temannya. ’’Banyak yang bilang 
aku sok peka sama fenomena politik, tapi aku sih 
cuek,’’ kata RT.

Tapi, usut punya usut, omongan bernada menyindir 
dari teman-teman kuliah RT ternyata bukannya 
muncul tanpa alasan. Rupanya, di kehidupan 
sehari-hari, RT justru cenderung pasif dan nggak 
suka mengeluarkan pendapat. ’’Di kampus, dia diam 
aja, nggak pernah bersuara, dan nggak pernah 
tanya ke dosen,’’ ungkap DM, salah seorang teman 
sekelas RT.

Kamu punya teman yang kayak gitu juga nggak?

MESKI bisa memberikan segudang manfaat 
dan kemudahan, keberadaan internet juga bisa 
menimbulkan berbagai dampak tersendiri. Apalagi 
jika kita menggunakannya tanpa berhati-hati.

’’Bagi mereka yang melampaui batas, sering 
kali terjadi tiga permasalahan besar,’’ jelas Dr 
Rahkman Ardi MPsych. Permasalahan itu berupa 
rasa obsesi pada internet, mengabaikan aktivitas-
aktivitas noninternet, sampai sulit berhenti 
mengakses internet.

Nah, bagi orang-orang yang terlalu terobsesi 
dengan interaksi dunia maya, peluang terjebak di 
imajinasi yang mereka ciptakan sendiri makin besar. 

Demi terlihat sempurna di ranah online, mereka 
bahkan nggak segan menciptakan kepribadian 
baru yang berbeda dari kepribadian aslinya.

’’Internet persona sebenarnya merupakan 
sebuah identitas online. Sama dengan identitas 
sosial di dunia nyata, tapi kita lebih bisa 
bereksperimen dan melakukan rekayasa karena 
tidak ada tatap muka,’’ ujar Ardi.

Yep, derajat anonimitas yang terbentuk di internet 
membuat orang bisa menjadi apa pun yang dimau. 
Menurut Ardi, hal yang paling mudah dilakukan 
adalah membuat fake account dan mengisinya 
dengan identitas yang jauh berbeda dengan diri 

asli. ’’Atau, yang lebih besar bisa juga ditunjukkan 
dengan tampak sangat aktif di dunia maya, padahal 
tidak di dunia nyata,’’ kata dosen Psikologi 
Universitas Airlangga tersebut.

Menurut Ardi, kecenderungan seseorang lebih 
berani menunjukkan diri di dunia maya merupakan 
hal yang dapat dipahami. ’’Pada dasarnya, orang-
orang dengan self-esteem rendah cenderung 
sulit mempunyai nilai diri yang positif ketika 
bergaul secara tatap muka,’’ ungkap Ardi. Hal 
itu ditambah dengan berbagai motif dan dorongan 
lain. ’’Misalnya, kebutuhan berelasi sosial yang 
nggak didapat di dunia nyata dan kebutuhan 

untuk dikenal,’’ papar Ardi.
Internet persona sebenarnya merupakan 

mekanisme penyesuaian diri manusia. ’’Internet 
memungkinkan seseorang secara imajinatif 
memunculkan citra diri yang ideal. Ini wajar 
karena orang juga punya kebutuhan diakui 
dan dikenal secara positif,’’ tutur Ardi. Tapi, 
Ardi juga mewanti-wanti agar internet persona 
nggak dilakukan secara berlebihan. ’’Kalau 
berlebihan, orang bisa terjebak pada perilaku 
agresif, narsis, sampai manipulatif. Ini yang 
jelas nggak baik,’’ tandas Ardi. Jadi diri sendiri 
itu lebih baik, guys! (far/c14/nrm)

’’Aku punya teman, perilaku dia di 
kelas dan medsos beda banget. Di 

kehidupan nyata, dia pendiam. Tapi, 
pas aku lihat di akun medsosnya, 

ternyata dia eksis banget! Foto-
fotonya superkeren sampai-sampai 

aku nggak percaya bahwa itu dia. 
Jujur, aku kadang merasa dia 

mengejar eksistensi. Tapi, aku sih 
nggak masalah karena itu hidup dia. 
Selain itu, internet dan medsos kan 

media kebebasan. Terserah mau 
dipakai untuk apa. Tapi, aku sih lebih 

suka nampilin diri apa adanya aja 
di medsos, hehe.’’

’’Aku punya teman yang benar-benar 
beda banget di medsos. Ada yang 

aslinya diam, tapi suka pamer di 
medsos. Ada juga yang suka 

komentar kritis, padahal pasif di 
kelas. Menurutku, mereka ngelakuin 
itu karena beberapa faktor. Misalnya, 

di real-life mereka nggak terlalu 
dipedulikan lingkungan sekitar, jadi 

berusaha nyari perhatian di dunia 
maya. Sejujurnya aku merasa risi. 

Menurutku, kita harus menunjukkan 
diri kita sebenarnya di internet. Aku 

selalu berusaha negur supaya 
mereka juga bisa sama nyamannya 

dan beneran aktif di dunia nyata.’’

Diego Armando 
Lokollo, SMKN 

1 Sorong, Papua 
Barat

Intan Yunila, 
SMAN 2 Kuta, 

Bali

Internet Adalah 
Wadah Kebebasan

Selalu Berusaha 
Negur

90 PERSEN 
Zetizen pernah 
menemukan 
fenomena internet 
persona di dunia 
maya.

BENTUK INTERNET PERSONA 
YANG PALING SERING DITEMUI 
ZETIZEN 
(3 tertinggi):

Orang yang di dunia nyata pendiam, 
tapi di internet ramai dan asyik 57%

Mereka yang sehari-hari nggak 
punya banyak teman, tapi banyak 
teman online-nya 15%

Orang yang ekonominya biasa aja, 
tapi selalu menunjukkan gaya hidup 
fancy 13%
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ILUSTRASI & LAYOUT:  SIW/ZETIZEN TEAM

DOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI

  RADAR SUKABUMI

HALAMAN 7SENIN, 13 NOVEMBER TAHUN 2017    



EKONOMI8 SENIN, 13 NOVEMBER 2017 

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATAMAT :: JLJ SELABLALABINTIN ANANAA KMKM 7 UKSUKKABUAABUMM

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 180 ribuNet 180 ribu

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

PROMOPROMO  

AKHIR TAHUN
AKHIR TAHUN

MARCH MARCH 
TDP Mulai TDP Mulai 1515  Jt-anJt-an

X -TRAIL X -TRAIL 
TDP Mulai TDP Mulai 
60 Jt-an60 Jt-an

GRAND LIVINA GRAND LIVINA 
TDP Mulai TDP Mulai 17 Jt-an17 Jt-an

DATSUNDATSUN  
TDP MulaiTDP Mulai
12 Jt-an12 Jt-an

NISSAN
- Free Sound Sistem*
- Pesta Disc.
  Puluhan Juta Rupiah
- Free Jasa Service 4 Th

DATSUN
- FreeAksesoris Velg, 
   Electrik Mirror, Fog 

Lamp.

- Voucher Jutaan rupiah
HUBUNGI: 
VITRI
0858.6346.1023
0815.4657.3805

SUKABUMI
Jalan Jalur Lingkar Selatan

PROMO AKHIR TAHUNPROMO AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

Mobilio 
Dp 11 Jtan

Hrv 
Dp 30 Jtaan

aaaaaajjujuujjuujjjujjujujj lililiiiliilll aanananannnnaannnaa aaaaaaaaaa
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Brio 
Dp 14 Jtan

TYPE ASOKA 
Uang Muka Rp. 6.500.000,-
Angsuran : (5thn 2.377.116) 
 (10thn 1.332.818)
                 (15thn 991.523)  
 (20thn 825.830)

Keterangan : SUBSIDI
Alamat : Kp. Palasari, Desa Sudajaya 

 Girang, Kecamatan Sukabumi
 Kabupaten Sukabumi

Hubungi : 
Ndink > 0857 2495 9666 
Arief   > 0812 2244 4466 
Fitrie  > 0857 9893 8000

TYPE ASOKA 
Uang Muka Rp. 6.500.000,-
Angsuran : (5thn 2.377.116) 
 (10thn 1.332.818)
                 (15thn 991.523)  
 (20thn 825.830)

Keterangan : SUBSIDI

Alamat : Jl. Nangela, Kelurahan Baros, 
Kecamatan Baros Kota Sukabumi

Hubungi : 
Ndink > 0857 2495 9666 
Arief   > 0812 2244 4466 
Fitrie  > 0857 9893 8000
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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

BRI Cibadak Tebar Hadiah 
Ratusan Juta Rupiah

SUKABUMI - Puluhan 
hadiah bergengsi senilai to-
tal Rp411.875.000 dibagikan 
kepada nasabah setia Bank 
Rakyat Indonesia (BRI), me-
lalui Panen Hadiah Simpedes 
(PHS) Semester I/2017 (Maret-
Agustus 2017) yang dihelat BRI 
Cabang Cibadak. 

Undian yang memperebut-
kan grand prize berupa satu 
unit mobil Toyota Avanza 
ini dipusatkan di Hotel and 
Restaurant Augusta di Jalan 
Raya Cikukulu, Cicantayan, 
Kabupaten Sukabumi, Sabtu 
(11/11). Selain hadiah utama 
mobil, bank plat merah yang 
kini dinakhodai Harminto 
tersebut juga membagikan tiga 
unit motor Honda New Vario, 
tiga unit motor Yamaha Mio, 
sembilan TV LED Samsung 
43 inch, 13 lemari es Sharp, 13 
mesin cuci dua tabung Sharp, 
20 TV LED Samsung 32 inch 
dan puluhan hadiah doorprize 
menarik lainnya. 

Pemimpin Cabang (Pinca) 
BRI Cibadak Harminto men-
egaskan, PHS ini cukup efektif 
untuk menggaet nasabah.

“Undian Simpedes ini sebagai 
ungkapan rasa terima kasih 
dan penghargaan kami kepada 
seluruh nasabah yang dengan 
setia menempatkan dananya 
di BRI,”tutur Harminto yang 
diamini Manajer Bisnis Mikro 
(MBM)-nya Nanda Ardigoanto 

kepada Radar Sukabumi.
Dana yang disimpan na-

sabah, lanjut pria murah 
senyum itu kemudian dis-
alurkan kembali dalam 
bentuk kredit yang tentu-
nya sangat  membantu 
pertumbuhan ekonomi di 
Sukabumi.”Menabung di 
BRI secara tidak langsung 
telah ikut berkonstribusi bagi 
pembangunan di daerah,” 
ucapnya.

Hingga kini, nasabah Tabun-
gan Simpedes menempati 
posisi teratas. “Tercatat hingga 
September 2017 jumlah na-
sabah simpanan Simpedes 
sebanyak 188.471 rekening, be-

lum lagi setiap bulan jumlahn-
ya terus meningkat,”katanya.

Kali ini, keberuntungan ber-
pihak pada nasabah BRI Unit 
Cisande bernama Mimah 
Mutaaminah. Ia berhasil 
mendapkan hadiah termahal 
PHS Semester I/2017 berupa 
satu unit mobil Toyota Avanza. 
Secara simbolis hadiah dis-
erahkan Pinca BRI Cibadak 
kepada Kepala Unit (Ka.Unit) 
BRI Cisande Asep Akhmad Da-
rajat, dan dalam waktu dekat 
akan diserahterimakan kepada 
pemenang.

Kembali ditegaskan Har-
minto, BRI tidak stagnan 
sampai di situ saja. Banyak 

program unggulan lain yang 
ditawarkan demi meman-
jakan nasabah. Tidak tang-
gung-tanggung di hadapan 
para tamu undangan PHS 
dirinya menawarkan hadiah 
sejumlah motor plus plus plus 
tanpa diundi. “Bagi nasabah 
yang ingin motor cepat tanpa 
diundi caranya gampang, ikut 
saja program Lelang Hadiah 
Lokal yang dipersembahkan 
BRI Kanca Cibadak. Nasa-
bah cukup menabung fresh 
money senilai Rp750 juta-Rp1 
miliar dan dana tersebut di 
hold untuk beberapa bulan 
sesuai perjanjian,”tuturnya 
yang juga menyebut program 

Lelang Hadiah Lokal tersebut 
berlaku di seluruh kantor 
unit yang tersebar di bawah 
naungan BRI Kanca Cibadak.

Harminto juga mengajak para 
nasabahnya untuk menjadi 
Agen BRILink dan BRILink Mo-
bile (BRIMob). Karena keun-
tungan yang didapat lumayan 
besar, jika dibandingkan pro-
gram lain yang ditawarkan 
kompetitor. “Ke depan, layanan 
perbankan khususnya BRI ada 
di rumah masing-masing nasa-
bah. Jangan tunda kesempatan 
ini, bennefi t-nya sangat banyak 
dan Alhamdulillah peminat 
BRILink maupun BRIMob cu-
kup banyak, meski baru tahun 

ini diberlakukan jumlah Agen 
BRILink yang memakan EDC 
sebanyak 152 agen, dan 250 
BRIMob,”paparnya.

Sementara itu mewakili na-
sabahnya, Ka.Unit BRI Cis-
ande Asep Akhmad Dara-
jat mengaku sangat senang 
nasabahnya memenangkan 
hadiah yang paling dinantikan 
satu 1mobil Toyota Avanza 
dari PHS Semester I/2017. 
PHS menurutnya adalah nilai 
lebihnya BRI. “Alhamdulillah 
dan segera akan kami hubungi 
pemenangnya untuk selanjut-
nya diserahkan hadiah ini. Dari 
tiga kecamatan yang menjadi 
cakupan wilayah kerja kami 

(Caringin. Cicantayan dan 
Cibadak,red) dan mayoritas 
nasabahnya dari kalangan 
petani sayuran dan ikan koi 
banyak yang terpincut oleh 
yang namanya Simpedes ini. 
Selain dijamin keamanannya 
jika menabung di BRI, juga 
siapapun nasabah BRI pu-
nya peluang yang sama untuk 
menang termasuk masyarakat 
yang ingin menjadi nasabah 
baru. Semakin banyak saldo 
tabungannya, kesempatan 
untuk mendapatkan hadiah 
kian besar, sebab kupon yang 
diberikan untuk nasabah per 
kelipatan Rp100 ribu,”tandas 
pria berkacama ini.(sri) 

BERI NILAI LEBIH: 
Pinca BRI Cibadak Harminto 

(tiga kiri) secara simbolis 
menyerahkan hadiah grand 
prize satu unit mobil Toyota 

Avanza kepada pemenang yang 
diwakili Ka.Unit BRI Cisande 

Asep Akhmad Darajat dalam PHS 
Semester I/2017 di Hotel and 

Restaurant Augusta Kabupaten 
Sukabumi, Sabtu (11/11). 

Sementara itu foto bersama 
panitia, notaris, unsur kepolisian, 
dan Dinsos Kabupaten Sukabumi 

(insert).

Nasabah 
Simpedes 
Tempati Posisi 
Teratas

100 Jamaah Umrah Dallas Travel Diberangkatkan
SUKABUMI - Sebanyak 100 

jamaah umrah dari Dallas 
Tour and Travel Sukabumi 
mulai diberangkatkan, pukul 
02.00 WIB kemarin (12/11).

Seluruh jamaah mulai 
berkumpul di kantor travel 
yang berada di Jalan Jen-
dral Sudirman No.64, Kota 
Sukabumi yang kemudian 

diberangkatkan menuju ban-
dara. Namun sebelum ke 
Jeddah Arab Saudi, rombon-
gan terlebih dahulu akan 
diberangkat ke Turki untuk 
menikmati liburan selama 
tiga hari.

“Perjalanan umrah selama 
12 hari, tiga hari kita ber-
wisata ke Turki baru sisanya 

kita melaksanakan umrah di 
Jeddah,” ujar Manager Mar-
keting Dallas Tour and Trav-
el Cabang Sukabumi Ahmad 
Solehuddin Ridwanullah 
kepada Radar Sukabumi.

Wawan begitu sapaan 
akrabnya itu menuturkan, 
keberangkatan para ja-
maah tersebut merupakan 

keberangkatan umrah ke 
empat selama travel ini 
membuka kantor cabang-
nya di Sukabumi. Kali ini 
keberangkatan jamaah um-
rahnya dirasa begitu istime-
wa, lantaran dari ratusan 
jamaah yang berangkat tiga 
orang jamaah diantaranya 
merupakan tokoh istimewa 

dari Kota maupun Kabu-
paten Sukabumi 

yaitu Wakil Walikota Suka-
bumi Achmad Fahmi, Pimp-
inan Pesantren Al fath KH. M 
Fajar Laksana dan Pimpinan 
Pesantren Assaidah, Carin-
gin Kabupaten Sukabumi 
yaitu KH. Wawan Sopwan.

“Sangat bangga sekali dan 

saya ucapkan banyak teri-
makasih, karena tiga tokoh 
tersebut sudah mempercay-
akan ibadah umrahnya di 
travel kami,” ucapnya.

PT Delta Laras Wisata (Dal-
las Tour and Travel) sendiri 
membuka cabang di Suka-
bumi, sejak Januari 2017 
lalu. Meski terbilang baru 

namun travel tersebut su-
dah berpengalaman dalam 
pengelolaan penyelengga-
raan ibadah haji dan umrah. 
Terbukti dari banyaknya 
warga Sukabumi yang dib-
erangkatkan. Bahkan untuk 
yang mendaftar umrah pun 
sudah mulai terisi penuh 
setiap bulan. (wdy)
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SEMENTARA ITU Karena Headset, 
Biker Ditabrak Kereta 

SUKABUMI - Dinas Ke-
sehatan Kota Sukabumi 
memperingati Hari Kes-
ehatan Nasional (HKN) 
ke-53 dengan mengajak 
masyarakat Sukabumi jalan 
sehat Fun Run sejauh lima 
kilometer serta senam di 
sekitar area Car Free Day 
di Jalan Syamsudin Kota 
Sukabumi, Minggu (12/11).

 Dalam gelaran tersebut 
dinas kesehatan bekerjasa-
ma dengan BPJS Kesehatan, 
Bank Jabar Banten serta se-
jumlah rumah sakit sep-
erti diantaranya Rumah Sakit  
(RSI) Islam Assyifa , RS Katika 
Kasih, Rs Syamsudin SH, dan 
RS Secapa Lemdikpol. 

 Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Sukabumi, Ritanenny 
menyebutkan rangkaian 
kegiatan ini sudah mulai 
digelar sejak bulan Oktober 
2017 lalu. Namun acara pun-
caknya, peringatan HKN ini 
lebih merujuk pada petunjuk 
teknis kegiatan pada tingkat 
nasional melalui Kement-
erian Kesehatan (Kemekes). 
“Dalam peringatan HKN ini, 
semua elemen kita libatkan 
baik itu pemerintah, swasta 
maupun masyarakat. Ini juga 
bentuk sosialisasi gerakan 
masyarakat hidup sehat. 
Hari kesehatan adalah milik 
 masyarakat. 

Fun Run Ala Dinkes Peringati HKN

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

ANTUSIAS: Warga mengikuti Fun Run Lima Kilometer dalam rangkaian HKN yang diadakan oleh Dinkes Kota Sukabumi, diarea car free day Balai Kota Sukabumi, kemarin (12/11).

W A R U D O Y O N G  - 
Seorang pengendara 
motor yang diketahui 
bernama Wendi Noviana, 
Minggu (12/11) siang, 
mengalami luka berat 
akibat tertabrak loko-
motif kereta api di pintu 
perlintasan yang berada 
di Jalan Raya Sani’in, 
Kelurahan Nyomplong, 
Kecamatan Warudoyong, 
Kota Sukabumi.

 Diduga kecelakaan ini 
dipicu akibat kelalaian 
korban yang mengenda-
rai motor dengan kondisi 
kedua telinganya tertu-
tup headset. Akibat peris-
tiwa tersebut korban yang 
merupakan warga Gang 
Cikole Dalam II RT 02/07 
Kelurahan/Kecamatan 
Cikole itu terpaksa dilari-
kan ke RS Kartika Kasih.

RAWAN : 
Perlintasan 
kereta api 
yang berada di 
Jalan Sani'in, 
Kecamatan 
Warudoyong, 
Kota Sukabumi, 
rawan terjadi 
kecelakaan 
akibat tidak 
tersedianya 
palang pintu

FOTO:SUBHAN/RADARSUKABUMI

Pemilik Konter 
Keluhkan Kebijakan 
Registrasi Ulang 

CIKOLE - Kebijakan Kementrian Komunikasi 
dan Informasi (Kominfo) yang mewajibkan reg-
istrasi ulang bagi para pengguna kartu prabayar 
telah menimbulkan kekhawatiran bagi kalan-
gan pemilik konter.  Mereka resah kebijakan 
tersebut menurunkan tingkat penjualan kartu 
perdana, khusunya kartu berisi kuota internet. 

 Terlebih lagi syarat yang harus dipenuhi 
dalam melakukan registrasi ulang, bisa mem-
batasi penggunaan kartu telepon lebih dari 
satu. Seperti diketahui, Kominfo member-
lakukan persyaratan registrasi ulang dengan 
dilandasi kelengkapan identitas kependudu-
kan, mulai dari KTP hingga kartu keluarga. 
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PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 
KECAMATAN BAROS 

 
PENGUMUMAN 

No. 006/PPK-Brs/XI/2017 
 

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TERPILIH 
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT 

SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018 
 

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Baros No. 
005/PPK-Brs/XI/2017 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 
Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Walikota dan Wakil Walikota  
Sukabumi Tahun 2018. 
 
Dengan ini diumumkan nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih diwilayah Kelurahan yang berada di 
Kecamatan Baros pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Walikota dan Wakil 
Walikota  Sukabumi Tahun 2018 sebagai berikut : 

 
KELURAHAN NAMA *) NO. PENDAFTARAN

BAROS ATEN SETIAWAN 04/PPS-BAROS

DANIEL AZIZ 10/PPS-BAROS

DEDE HOLIKIN 01/PPS-BAROS

JAYAMEKAR BIKI BARKIL HOTIPI 05/PPS-JAYAMEKAR

BUKHORI MUSLIM 02/PPS-JAYAMEKAR

RANI HANDAYANI 01/PPS-JAYAMEKAR

JAYARAKSA FEBBY ANDAYANTI 05/PPS-JAYARAKSA

ISMI YANDI 03/PPS-JAYARAKSA

WAHIDIN 01/PPS-JAYARAKSA

SUDAJAYAHILIR ADI SUPYAN 03/PPS-SUDAJAYAHILIR

LILI KUSWARA 02/PPS-SUDAJAYAHILIR

TATI MARTINAH 01/PPS-SUDAJAYAHILIR
*)Disusun berdasarkan alfabet 

Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Jawa Barat, Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi  Tahun 2018 akan dilaksanakan 
pada : 
 
Hari  : S A B T U 
Tanggal : 11 November 2017 
Tempat  : Resort Pangrango Sukabumi 
    Jl. Selabintana Km. 7 Sukabumi 
 
Catatan  1. Pakaian 

- Pria, memakai Batik lengan Panjang dan Peci Nasional 
- Wanita, memaiaki Kebaya Nasional / menyesuaikan 

2. Dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara pelantikan dimulai untuk  
    dilaksanakan Gladi Bersih. 

 
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. 

 
 
 

 
Sukabumi, 08 November 2017 
     Ketua, 
 
      TTD 
 
       NANA SUKANA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK) CIBEUREUM

KOTA SUKABUMI

PENGUMUMAN
NO : 010/PP.05.3-Peng/327207/PPK.Cbm/XI/2017

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TERPILIH PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2018

Berdasarkan berita acara rapat pleno PPK Cibeureum Kota Sukabumi No. 09/PP.05.3-
BA/327207/PPK.Cbm/XI/2017 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil
Walikota Sukabumi Tahun 2018.

Dengan ini di umumkan nama-nama Anggota PPS Terpilih Penyelenggara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018,
sebagai berikut :

NO NAMA KELURAHAN KET

1 IPAH MASRIPAH Cibeureum Hilir

2 MUHTAR BUDIMAN Cibeureum Hilir

3 URIP MULYA Cibeureum Hilir

1 AGUS MUHAJIR Babakan

2 DADEN SUPRIATNA Babakan

3 RIDWAN Babakan

1 ARI MULYADI Limusnunggal

2 DUDUH ABDULAH Limusnunggal

3 ERHAN HERIYAWAN Limusnunggal

1 AMRY HARY ADHA Sindang Palay

2 DENIE NURDZADAENI Sindang Palay

3 SUPARMIN Sindang Palay
* Nama diurut berdasarkan alfabet

Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih penyelenggaraan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun
2018 akan dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 11 November 2017
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Resort Pangrango Sukabumi Jl. Selabintana Km. 7 Sukabumi

Catatan :
1. Pakaian :

- Pria, memakai Pakaian Batik Lengan Panjang dan Peci nasional warna hitam
- Wanita, memakai Kebaya Nasional/menyesuaikan

2. Mohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara pelantikan di mulai
untuk diadakan Gladi bersih

Sukabumi, 08 November 2017
Ketua PPK Cibeureum

IMAN RAMDANI

 
 
 
 
 
 
 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) CIKOLE  
KOTA SUKABUMI 

 
 
 

PENGUMUMAN  
Nomor : 006/PP.05.03-Peng/327202/PPK-Cikole/XI/2017 

 
 
 
 

TENTANG 
 

HASIL TES WAWANCARA CALON PANTIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-

KECAMATAN CIKOLE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 

 
Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

Cikole Kota Sukabumi Nomor : 005/PP.05.03-Peng/327202/PPK-Cikole/XI/2017 

tentang pemeriksaan hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS Penyelenggara 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 se-Kecamatan Cikole. 

Dengan ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota PPS yang LULUS tes 

wawancara, yaitu sebagai berikut : 
  

NO. NAMA CALON KELURAHAN NOMOR KET. 
ANGGOTA PPS PENDAFTARAN 

     

1. ADRIAN DESTANDI CIKOLE 01/PPS-Cikole LULUS 
     

2. ASEP SUHENDI CIKOLE 02/PPS-Cikole LULUS 
     

3. LINDA RUSNIAWATI CIKOLE 03/PPS-Cikole LULUS 
     

     

4. AKHMAD HIDAYAT SUBANGJAYA 02/PPS-Sb. Jaya LULUS 
     

5. BUDI SETIAWAN SUBANGJAYA 08/PPS-Sb. Jaya LULUS 
     

6. ERNA SUMINAR SUBANGJAYA 01/PPS-Sb. Jaya LULUS 
     

     

7. DEDI ISMANTO GUNUNG PARANG 05/PPS-Gn.Parang LULUS 
     

8. DETI SULASTRI GUNUNG PARANG 03/PPS-Gn.Parang LULUS 
     

9. INDAH WIDYA PUSPITA GUNUNG PARANG 04/PPS-Gn.Parang LULUS 
     

     

10. ARFFIAN SUWANDI SELABATU 05/PPS-Selabatu LULUS 
     

 
11. RISMANSYAH SELABATU 03/PPS-Selabatu LULUS 

     

12. SRI ROHMAH SELABATU 01/PPS-Selabatu LULUS 
     

     

13. 
FAHMI FAHRIZAL 

KEBONJATI 03/PPS-Kebonjati LULUS MUTAQIN 

14. FUAD SUJANA KEBONJATI 04/PPS-Kebonjati LULUS 
     

15. UJANG GUNAWAN KEBONJATI 01/PPS-Kebonjati LULUS 
     

     

16. GARNIWA CISARUA 001/PPS-Cisarua LULUS 
     

17. NANANG SUDRAJAT CISARUA 002/PPS-Cisarua LULUS 
     

18. SONY NURDIANSAH CISARUA 003/PPS-Cisarua LULUS  
*) nama disusun berdasarkan alphabet 
 

Selanjutnya untuk nama-nama tersaebut diatas harap hadir untuk mengikuti 
pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pada :  

H a r i : Sabtu  
Tanggal : 11 November 2017  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Hotel Resort Pangrango Selabintana Sukabumi 

 
Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Catatan :  

1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara pelantikan dimulai untuk diadakan 
gladi resik; 

2. Menggunakan pakaian Batik Lengan Panjang + Peci Hitam untuk laki-laki, 
perempuan menggunakan kebaya/menyesuaikan; 

 
 

Sukabumi, 07 November 2017 
 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) CIKOLE  
K e t u a 

 
 
 
 
 
 

ASEP SAEPUDIN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 
LEMBURSITU 

 
PENGUMUMAN 

NOMOR : 006/Peng/PPK.LBS/XI/2017 
 

HASIL SELEKSI WAWANCARA 

CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  

WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT 

SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018 

 

Berdasarkan berita acara rapat pleno PPK Lembursitu Nomor 005/B.A/PPK.LBS/XI/2017 
Tanggal 7 November 2017 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS pada 
penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan 
Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 
 
Dengan ini di umumkan nama-nama Calon Anggota PPS pada penyelenggaraan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 
2018 yang lulus seleksi wawancara, sebagai berikut: 
 

No NO. PENDAFTARAN NAMA CALON ANGGOTA PPS 

1 04/PPS Lembursitu DEDE RUSLI THOLIB 

2 01/PPS Lembursitu GILANG JUNIAR PRATAMA 

3 05/PPS Lembursitu YUSUF MAULANA 

   

1 07/PPS Cipanengah ADE EDWARD HERMANTO 

2 06/PPS Cipanengah KUSNADI NATOR 

3 04/PPS Cipanengah RESTU PUTRIANA 

   

1 01/PPS Situmekar BARA FAUZI HERDIANA 

2 04/PPS Situmekar LULI MUNTAHAR 

3 03/PPS Situmekar SANDI MUHIFA 

1 03/PPS Sindangsari CEPI SUTRISNA PAJRIN 

2 05/PPS Sindangsari MOCH LATIEF 

3 02/PPS Sindangsari RUSWANDI 

   

1 03/PPS Cikundul ABDURRAHMAN SOLIHIN 

2 01/PPS Cikundul HENDRAYANA 

3 04/PPS Cikundul NURHADI SUHERMAN 

 

Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih pada penyelenggaraan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 
2018, akan dilaksankan pada:  
 
Hari   : SABTU 
Tanggal  : 11 November 2017 
Waktu   : 13.00 WIB s.d Selesai 
Tempat  : HOTEL RESORT PANGRANGO 
     Jalan Selabintana KM. 7 Kab. Sukabumi 
 
Catatan 
1. Pakaian 

Laki-laki  : Batik Lengan Panjang dan Peci Nasional 
Perempuan : Kebaya Nasional / Menyesuaikan 

2. Dimohon hadir 30 Menit sebelum acara pelantikan dimulai untuk dilaksanakan Gladi 
Bersih.  
 
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. 

 

Sukabumi, 8 November 2017 

Ketua, 

 

 

 

 

NURWENDA JUNIARTA 

 

 

 

 
 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) 
KECAMATAN WARUDOYONG 

KOTA SUKABUMI 
 

PENGUMUMAN 
NOMOR : 03/BA-PPK.Wrd/XI/2017 

 
TENTANG 

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS ) TERPILIH DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT 

SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018 
 
 

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPK Warudoyong Nomor 04/BA-PPK.Wrd/XI/2017 
tentang Usulan Hasil Seleksi Wawancara calon Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Sukabumi tahun 2018. 
Dengan ini diumumkan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Terpilih dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Sukabumi tahun 2018 sebagai berikut : 
 
 

NO KELURAHAN NOMOR 
PENDAFTARAN 

NAMA PESERTA 

1 WARUDOYONG 04/PPS-Warudoyong AHMAD SYAUKANDI 
2  05/PPS-Warudoyong RIZAL PATURAHMAN 
3  02/PPS-Warudoyong SENDI MUHAMAD A 
4 BENTENG 02/PPS-Benteng AHMAD SUBARKAH 
5  03/PPS-Benteng HENDRA SUNANDAR 
6  05/PPS-Benteng YULIANTO 
7 DAYEUHLUHUR 04/PPS-Dyh Luhur AGUNG PRASTIYO 
8  02/PPS-Dyh Luhur ANGGI GILANG 
9  05/PPS-Dyh Luhur PUPU PURNAWATI 
10 NYOMPLONG 02/PPS-Nyomplong DHANNY RAMDHANY 
11  01/PPS-Nyomplong ERI RIDWAN FIRMANSYAH 
12  03/PPS-Nyomplong YEDI SUSANDI 

13 SUKAKARYA 03/PPS-Sukakarya ANDES SUPRIATNA 
14  05/PPS-Sukakarya ASEP PRIANA 
15  04/PPS-Sukakarya YAYI SRI REZEKI 

Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubenur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2018 
akan dilaksanakan pada : 
Hari  : Sabtu 
Tanggal : 11 Nopember 2017 
Waktu  : Pukul 13.00 WIB s/d Selesai 
Tempat : Hotel Resort Pangrango Sukabumi 
    Jalan Selabintana Km. 7 Sukabumi 
 
 
Catatan : 1. Pakaian : 

- Pria memakai Batik Lengan Panjang dan Peci Nasional 
- Wanita memakai Batik  

  2. Dimohon hadir 30 ( tiga puluh ) menit sebelum acara pelantikan dimulai  
      untuk dilaksanakan Gladi Bersih. 

 
 
 
 
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. 
 
 
 
                                                             Sukabumi, 8 Nopember 2017 
                                                                 Ketua PPK Warudoyong, 
 
 
                                                                                                                            TTD 
 
 
                                                        Taufik Kurochman 

  
 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 
KECAMATAN GUNUNG PUYUH KOTA SUKABUMI 

 
PENGUMUMAN 

Nomor : 005/PP.03.3.Peng/327201/PPK-GP/XI/2017 
 

TENTANG 
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TERPILIH 

PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT 
SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI 

TAHUN 2018 
 

Berdasarkan berita acara rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Puyuh 
Nomor : 004/PP.03.3.BA/327201/PPK-GP/XI/2017 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 
serta Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018. 
 
Dengan ini diumumkan nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih 
pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota 
dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sebagai berikut : 
 

NO KELURAHAN NAMA *) KET 
1. GUNUNG PUYUH 1. DEDEN JUANDA  

  2. IING SOLIHIN  
  3. YUDI ASTONO  
     
2. KARANG TENGAH 1. DEDI DARMADI  

  2. MOCHAMAD DENIS G.  
  3. SARIA  
     
3. KARAMAT 1. EKA MARYATI  

  2. INDRA FEBRIAWAN R.  
  3. KUSNADI  
     
4. SRIWIDARI 1. ASEP YUDI  

  2. DERI AGUSTIANA  
  3. RAMA MUNGGARAN  

*) Urutan berdasarkan alfabet 
 
Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 
2018 akan diselenggarakan pada : 
 
Hari   : Sabtu 
Tanggal  : 11 Nopember 2017 
Waktu   : Pukul 13.00 WIB 
Tempat  : Hotel Resort Pangrango 
     Jl. Selabintana Sukabumi  
Catatan 1 Pakaian 

- Pria 
- Wanita 

 
: Batik Lengan Panjang dan Peci Nasional 
: Kebaya Nasional / menyesuaikan 

 2 Dimohon hadir 1,5 jam (satu setengah jam) sebelum acara 
pelantikan dimulai untuk dilksanakan gladi bersih 

 
 
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. 
 
 
 
 

Sukabumi, 8 Nopember 2017 
Ketua PPK Gunung Puyuh 

 
 

ttd 
 

Fuad Zainuddin 

ualitas air ini 
a jika kondisi 
erupa hujan 
sabliknya se-

rjadi bencana 
aran mata air 
eristiwa alam 
ngaruhi ting-
r. 

ng identik den-
air keruh. Tapi 
teknologi kita 
uma khawatir 
ngsor karena 
ng membuat 

uh,” paparnya 
ukabumi, ke-

o longsoran 
ngkali men-

menjadi keruh 
pencemaran-

nya hingga pada debit 1000 
per detik. Hal ini sulit untuk 
ditanggulangi meski meng-
gunakan peralatan canggih. 
Pasalnya sejauh ini kapasitas 
porduksi air bersih baru men-
capai 250 liter per detik. 

 Tetapi selama pengolahan 
air berjalan dengan kapasi-
tasnya maka kondisi tersebut 
akan aman dan dijamin tidak 
akan mengeluhkan air kotor. 
Selain keterbatasan kapasitas, 
peralatan yang digunakan saat 
ini juga terbilang sudah lapuk 
akibat dimakan usia.

 “Idealnya diperlukan alat 
baru atau perbaikan, tapi terk-
endala dengan biaya yang 
cukup mahal. Solusi yang bisa 
ditempuh untuk saat ini ada-
lah membuat pengolahan 
mini resevoir back wash dan 
mengganti media filter serta 

pasir kwarsa, karena 
yang ada saat ini sudah 
mulai jenuh,” bebernya.

 Sebelumnya PDAM 
Tirta Bumi Wibawa 
(TBW) sempat kesulitan 
dalam memanfaatkan 
mata air yang sempat 
mengalami penurunan 
debit, pada awal bulan 
Oktober silam. Padahal, 
kala itu intensitas hu-
jan mulai mengguyur 
wilayah Kota Sukabumi. 
“Secara keseluruhan, 
penurunannya sekitar 
40 sampai 50 persen dari 
jumlah air yang biasan-
ya. Jadi pasokan airnya 
masih belum normal,” 
ungkap Direktur PDAM 
TBW Kota Sukabumi, 
Anton Rachman Sury-
ana (sbh/d)

M Jamin Kualitas Air Terjaga

Masyarakat harus lebih sehat 
daripada hari kemarin,” ujarnya 
kepada Radar Sukabumi.

 Rita kegiatan HKN ini akan 
membawa dampak terhadap 
upaya peningkatan kualitas ger-
akan hidup sehat bagi masyara-
kat. Berdasarkan survey Nasional, 
sebesar 85 persen masyarakat 
Indonesia termasuk di dalamnya 

Kota Sukabumi, dikategorikan 
sehat. 

“Ya, seiring dengan visi dan misi 
HKN. Kali ini Sehat Keluargaku, 
Sehat Indonesiaku, dari tahun ke 
tahun angka kesehatan masyara-
kat terus ditingkatkan. Bukan 
tidak mungkin dari 85 persen, 
tahun depan naik menjadi 90 
persen,” ungkap Rita. 

 Sementara itu Sekretaris Dae-
rah (Sekda) Kota Sukabumi, 

Hanafie Zain yang juga hadir 
dalam peringatan HKN ke-53 
tersebut menghimbau agar se-
luruh elemen masyarakat dapat 
menerapkan pola hidup sehat 
dengan diawali dari keluarga. 
Hal penting yang menjadi target 
dari peningkatan kualitas hidup 
adalah adalah keluarga sehat. 

 Karena jika keluarga sehat, 
maka warga Indonesia pun akan 
sehat. “Intinya, hari ini kita gelor-

akan bersama, bukan pemerintah 
saja, tapi dengan masyarakat 
sama-sama menjaga. 

Sehat fisik, sehat lingkungan, 
dan yang terpenting sehat ji-

wanya juga sehat pikirannya. 
Tidak suudzon dengan orang 
lain. Semua harus berbuat un-
tuk Indonesia yang lebih sehat,” 
ingatnya. (cr11/d) 

Fun Run Ala Dinkes Peringati HKN

 Berdasarkan keterangan sejum-
lah saksi menyebutkan musibah 
terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. 
Kala itu korban yang mengenda-
rai sepeda motor bernopol F 4123 
OB dari arah Degung menuju 
kawasan Benteng. Saat memasuki 
perlintasan rel kereta api, korban 
tidak sedikit pun memperlambat 
laju motornya. Dalam waktu 
yang bersamaan lokomotif MTT 

melintasi area yang sama. 
 Akibatnya kedua kendaraan 

berbeda jenis tersebut langsung 
bertabrakan. Tubuh pria berusia 
34 tahun itu langsung terpen-
tal bersamaan dengan sepeda 
motornya. Sebelum terhempas 
ke tepian rel kereta api, korban 
sempat terseret hingga radius 
lebih dari enam meter. 

 Salah seorang saksi Hana Supi-
an (30) mengaku sebelum peris-
tiwa terjadi sejumlah warga yang 

berada di sekitar lokasi kejadian 
telah berteriak mengingatkan 
korban untuk tidak menerobos 
perlintasan kereta api. Namun 
diduga kedua telinganya tertu-
tup headset sehingga korban 
sama sekali tidak mendengarnya. 
“Sepertinya korban mengenakan 
headset di telinganya sehingga 
teriakan warga maupun peng-
endara lainnya tidak digubris.

 Dikatakannya, peristiwa ta-
brakan ini bukan hanya dipicu 

oleh kelalaian pengendara sepeda 
motor saja, tetapi juga faktor tidak 
tersedianya palang pintu di kedua 
sisi perlintasan rel kereta api. Aki-
batnya lintasan itu menjadi daerah 
rawan kecelakaan. “Sudah lama 
lintasan itu tidak memiliki palang 
pintu, terlebih lagi jalan raya pada 
lintasan itu sedikit berbelok se-
hingga tidak sedikit pengendara 
yang akan melintas tidak menge-
tahui akan datangnya kereta api,” 
beber Hana. 

 Sementara itu Kanit Laka Lan-
tas Polres Sukabumi Ipda Agus 
Suherman menjelaskan akibat 
kecelakaan tersebut kondisi ko-
rban mengalami luka serius di 
sekujur tubuhnya sehingga harus 
dievakuasi ke rumah sakit ter-
dekat. “Saat dilarikan ke rumah 
sakit, korban dalam kondisi ping-
san karena terkena benturan yang 
cukup keras, apalagi tubuhnya 
sempat terseret beberapa meter,” 
ujarnya. (sbh/t)

sambungan dari Hal 9

Karena Headset, Biker Ditabrak Kereta

Salah seorang pemilik konter 
handphone, Akbar Ilham (25) 
mengaku kebijakan pemerintah 
dalam hal registrasi ulang ini 
dinilai sangat sepihak. Meski ber-
tujuan untuk mengurangi angka 
penipuan yang saat ini marak 
terjadi, namun kebijakan itu juga 
berpotensi memicu terjadinya 
penurunan kartu perdana.

“Sejauh ini belum ada atau be-
lum terasa dampak dari pember-
lakuan kebijakan tersebut. Tingkat 
penjualan kartu perdana masih 
terbilang normal. Tapi tidak me-
nutup kemungkinan, dalam waktu 
dekat ini seiring akan berakhirnya 
batas waktu registrasi ulang, situasi 
usaha akan berubah,” beber Akbar 
kepada Radar Sukabumi, Minggu 
(12/11).

Dia menjelaskan sejak me-
masuki era android, para pemi-
lik konter lebih mengandalkan 
penjualan pada kartu perdana 
berisi paket kuota internet. Pada 
umumnya, masyarakat lebih 
cenderung untuk membeli kartu 
perdana baru jika paket kuotanya 
telah habis terpakai. 

Namun setelah adanya ke-
bijakan registrasi ulang, maka 
dapat dipastikan masyarakat 
akan melakukan pembelian pulsa 
sebagai isi ulang kuota internet-
nya. “Masyarakat yang biasanya 
membeli kartu perdana kuota 
habis pakai, pada akhirnya nanti 
hanya akan membeli pulsa saja 
untuk menghidupkan kembali 
paket kuotanya,” ungkap Akbar. 
Hal senada diungkapkan Tini 
(36) pemilik konter handphone 
yang ada di kawasan Nyomplong. 
Menurutnya kebijakan pemerin-
tah yang mewajibkan registrasi 
membuat pelanggan dituntut 
untuk memiliki kartu prabayar 
maksimal tiga. Jika pelanggan 

hendak menambahkan kartu 
baru, maka harus melakukan 
pengurusan registrasi ke provider 
untuk menonaktifkan kartu sebe-
lumnya. 

“Kondisi itu, tentunya sulit 
bagi kita untuk menjual karena 
kemungkinan jika harus meng-
ganti, mereka (pelanggan) tidak 
akan membeli kartu di kami tapi 
langsung di provider,” keluhnya. 
Tak hanya itu, kartu prabayar 
khususnya kuota saat ini digan-
drungi masyarakat karena setiap 
provider berlomba memberikan 
pelayanan berupa kuota banyak 
namun dengan harga murah. 
Alhasil, hampir setiap bulannya 
masyarakat melakukan pergan-
tian kartu perdana kuota baru. 

Sementara itu Manager Corpo-
rate Communications Jabotabek 
Jabar Telkomsel Singue Kilatmaka  
menjelaskan, kebijakan yang me-
wajibkan pelanggan untuk reg-
istrasi ulang tidak berpengaruh 
terhadap penjulan. Karena itulah 
pihaknya terus mendorong agar 

pelanggan Telkomsel melakukan 
registrasi sesuai kebijakan pemer-
intah. “Saya kira tidak berpenga-
ruh pada penjualan karena saat 
ini masih normal seperti biasa. 
Kami juga terus sosialisasi kepada 
mitra outlet dan pelanggan untuk 
tetap melakukan registrasi sesuai 
yang telah ditetapkan pemerin-
tah,” bebernya.

Dikatakan,  Singue aturan 
pemerintah yang memberlaku-
kan kebijakan registrasi dinilai 
tepat, selain dapat menghadir-
kan kenyamanan dan kemanan 
bagi pemilik kartu. Bahkan, dari 
kebijakan tersebut pihaknya 
akan mendorong ragam produk 
sebagai solusi atas kebutuhan 
pelanggan. Prinsipnya Telkomsel 
mematuhi aturan yang diberlaku-
kan oleh pemerintah, termasuk 
tata cara resgistrasi yang telah 
ditetapkan. Untuk paket internet 
yang hari ini booming kami akan 
membuat harganya lebih ter-
jangkau dan kualitas terdepan,” 
pungkasnya. (sbh/t)

sambungan dari Hal 9

Pemilik Konter Keluhkan Kebijakan 
Registrasi Ulang

FOTO:SUBHAN/RADARSUKABUMI 

MELAYANI : Sejumlah pelanggan kartu prabayar tengah dilayani petugas untuk melakukan 
registrasi kartunya

Seminar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
STISIP Syamsul Ulum Kota Sukabumi 

menyelenggakan seminar Empat Pilar MPR 
RI di aula kampus STISIP Syamsul Ulum kota 
sukabumi, Rabu(11/17). Sebanyak 250 peserta 
yang sebagian besar mahasiswa STISIP 

Syamsul Ulum mengikuti seminar tersebut. 
Seminar Empat Pilar MPR RI dibuka langsung 
Ketua STISIP Syamsul Ulum, Prof. DR. Dedy 
Ismatullah dengan nara sumber menghadir-
kan pemateri anggota MPR RI Fraksi Golkar, 

Dewi Asmara. Menurut panitia pelaksana 
acara seminar ,Aang Ridwan Rahmatullah 
seminar tersebut bertujuan memberikan pen-
getahuan dan wawasan yang luas kepada se-
luruh mahasiswa/i STISIP tentang Empat Pilar 

MPR RI yang memberikan pemahaman em-
pat pilar kehidupan, berbangsa dan bernegara, 
dan untuk mencegah agar tidak terpengaruh/
tergelincir dalam kehidupan negatif. “Empat 
Pilar MPR RI hendaknya sebagai pegangan 

hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, yang harus dipegang teguh agar 
negara kasatuan tetap terpelihara, menum-
buhkan rasa patriotisme dan nasionalisme 
serta cinta tanah air,”ajaknya. (*/dit)

Ketua STISIP Syamsul Ulum Prof. DR. Dedy Ismatullah, 
membuka seminar.

Anggota DPR RI F-Golkar, Dewi Asmara, 
memberikan materi.Para peserta seminar mahasiswa/i STISIP Syamsul Ulum

Para peserta seminar foto bersama dengan anggota MPR RI Fraksi Golkar Dewi Asmara. Panitia seminar, Aang Ridwan Rahmatulloh memberikan sambutan.

Pemberian cindera mata dari anggota MPR RI Hj. Dewi Asmara kepada ketua 
STISIP Syamsul Ulum Prof. DR. Dedy Ismatullah.
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SEMENTARA ITU

FDMI STAI Al Masthuriyah Cetak Da’i Kompeten 

HG Salurkan Beasiswa 
Kepada 2.510 Siswa 

FOTO: IST

Anggota DPR RI, Heri Gunawan menyerahkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan 
Nasional (Kemendiknas) di RAI HG, kemarin. Foto:ikbal/radarsukabumi

   SUKABUMI  -- Sejum-
lah pelajar yang tergabung 
dalam Forum Dakwah Ma-
hasiswa Islam (FDMI) STAI 
Al-Masthuriyah mengikuti 
kajian retorika dalam dak-
wah. Hal itu, dilakukan un-
tuk mengasah kemampuan 
berkomunikasi baik secara 
lisan maupun tulisan. Pada 
kegiatan yang sudah men-
jadi  agenda r ut in  terse-
but, para peserta membuat 
komitmen atau targetan 
baik hafalan Alquran mau-
pun hadis dalam kurun wak-
tu yang sudah ditentukan. 
Misalnya, dalam tiga bulan 

peserta akan menghapal 
100 hadis yang nantinya se-
tiap petemuan para peserta 
ini diwajibkan memberikan 
hasil menghapalnya pada 
pembina.    “Sehingga kami 
dapat terus memantau para 
peserta ini  dari  hapalan 
yang disetorkan para pem-
bina, di sana ada perbaikan 
dan arahan selanjutnya dari 
pembina,” kata Ketua FDMI 
STAI Al-Masturiyah, Agung 
Ramadhan Hidayat kepada 
Radar  Sukabumi,  belum 
lama ini.

  Agung melanjutkan dalam 
kajian tersebut juga ada 

sharing, tanya jawab, dis-
kusi, praktek serta penugasan 
anggota kajian agar mem-
praktekan hasil penugasan 
yang diberikan narasumber. 
Menurutnya, para peserta 
antusias tarhadap kegiatan 
kajian retorika tersebut. “Se-
lain pembinaan penghafalan 
Alquran, kami juga memberi-
kan pembelajaran tatacara 
berdakwah. Mulai, pembu-
kaan/mukadimah sampai 
p e nu t u p n ya,”  p a p a r n ya. 
Dijelaskan dia, para peserta 
dituntut melakukan dakwah 
lisan dengan tulisan sehingga 
para peserta tidak hanya bisa 

dakwah secara lisan saja. 
Tetapi, dapat mengimple-
mentasikannya dalam tu-
lisan. “Hasil tulisannya nanti 
diserahkan kepada setiap 
pembina untuk diperiksa 
dan diperbaikinya. Sehing-
ga, mereka dapat langsung 
mengetahui kesalahan dan 
kekurangannya agar diper-
baiki,” ujarnya.

  Ia menambahkan, dengan 
terselenggaranya kegiatan 
itu para peserta didik dapat 
menerapkan hasil pembe-
lajarnnya dalam kehidupan 
sehari-hari sehingga menjadi 
suri teladan di kalangan ma-

syarakat. “Mudah-mudahan 
dengan upaya yang saat ini di-
gencarkan mampu mencetak 
da’i berkompeten ke depan,” 
imbuhnya. Agung optimis, 
dengan diadakannya perte-
muan setiap Minggu maka 
diharapkan meningkatkan 
kedisiplinan juga terhadap 
para pelajar. Sehingga, dapat 
mendapat semua tujuan dan 
harapan. “Kegiatan ini dis-
elenggarkaan setiap Minggun 
untuk terus mendidik para 
pelajar supaya lebih piawai 
berdakwah terutama mampu 
tampil  di  depan umum,” 
pungkasnya. (cr16/t)

CIKOLE- Komitmen Ang-
gota DPR RI Dapil Kota dan 
Kabupaten Sukabumi, Heri 
Gunawan dalam bidang pen-
didikan patut diacungi jempol. 
Pasalnya, sampai saat ini Heri 
Gunawan terus mencarikan 
anggaran beasiswa untuk dis-
alurakan kepada masyarakat 
Sukabumi. Dirinya berhasil 
menyalurkan beasiswa Pro-
gram Indonesia Pintar (PIP) 
dari Kementerian Pendidikan 
Nasional (Kemendiknas) se-
banyak 2.510 siswa dengan 
total 43 sekolah yang tersebar 
di Dapil Jabar IV itu. “ Ini 
sudah komitmen saya, ketika 
menjadi anggota DPR RI yang 
dipilih oleh rakyat. Tentunya 
harus berbuat untuk tanah 
kelahiran saya. Salah satunya 
ini mengucurkan anggaran 
beasiswa,” ujar pria akrab dis-
apa Heri Gunawan, kemarin.

 Adapun rincian beasiswa 
PIP tahap 1 Tahun Anggaran 
2017 yang disalurkan Heri Gu-
nawan, SD sebanyak 25 seko-
lah dengan 840 siswa, untuk  

SMP sebanyak  9 sekolah 
dengan total  546 siswa, 

SMA sebanyak 4 Sekolah 
dengan total  616 siswa

 dan untuk SMK sebanyak 

5 sekolah dengan total 508 
siswa. “ Semoga dengan ban-
tuan beasiswa ini memberikan 
kemudahan bagi masyarakat 
tidak mampu agar mereka 
tetap semangat untuk ber-
sekolah dan itu wajib mereka 
dapatkan pendidikan,” jelas-
nya.

   Politisi Partai Gerindara ini 
akan terus berupa memper-

juangkan untuk berbuat yang 
terbaik bagi masyarakat Kota 
dan Kabupaten Sukabumi.  
Bukan hanya di bidang pen-
didikan, tetapi semua bidang 
akan HG berikan untuk dae-
rah pemilihannya. “ Semoga 
tahun depan tetap stabil dan 
bisa lebih besar lagi untuk 
Sukabumi. Semoga beasiswa 
ini dapat mewujudkan sumber 

daya manusia (SDM) cerdas 
dan pintar,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala UPT 
Pendidikan Jampang Kulon, 
Nandang Daya mengatakan 
pihaknya mengapresiasi apa 
yang dilakukan Anggota DPR 
RI tersebut. “Dia (Heri Gu-
nawan) cukup responsif ter-
hadap masalah pendidikan di 
Kabupaten Sukabumi, dengan 

biaya pendidikan anak-anak 
yang memang masih banyak 
golongan ekonomi ke bawah 
sangat terbantu.  Kami cukup 
senang, dapat kucuran bea-
siswa ke wilayah Jampang Ku-
lon ini. Memang masih banyak 
keluarga dari kalanganm tidak 
mampu dan semoga kedepan-
nya beasiswa dari pemerintah 
pusat ini bisa terus bertam-
bah,” akunya semringah.

  Senada dikatakan Kepala 
SMAN 1 Jampang Kulon, 
Edi Yama. Menurutnya, ad-
anya beasiswa PIP mem-
b a n t u  s i s w a -s i s w a  y a n g 
kurang mampu. Siswa yang 
mendapatkan beasiswa se-
banyak 591 orang. 

 “  Alhamduli l lah,  kami 
cukup senang dengan bea-
siswa ini. Siswa yang tidak 
mampu sangat terbantu,” 
u c a p  s y u ku r n y a  k e p a d a 
Allah. Ia berharap Heri Gu-
nawan bisa kembali men-
gucurkan beasiswa lagi di 
tahun-tahun berikutnya. 
Pa s a l n y a  m a s i h  b a n y a k 
siswa yang kurang mampu 
di SMAN 1 ini. “ Ya mudah-
mudahan tahun depan bisa 
bertambah,” tuturnya seraya 
berharap. (bal/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

PEMBINAAN: Sejumlah pelajar saat mendapatkan pengarahan dari Ketua FDMI Sukabumi, Agung 

SMKN 2 Kotsi Juara Umum Gebyar SKB 
 SUKABUMI  --  SMKN 2 

Kota Sukabumi (Kotsi) kem-
bali menorehkan prestasi 
kembali.Ya, sekolah di Jalan 
Palabuhan 2 Kota Sukabumi 
itu mendulang sejumlah 
prestasi dalam gebyar Sang-
gar Kegiatan Belajar (SKB) 
Tingkat Kota Sukabumi yang 
diselenggarakan di Gedung 
Widaria Kencana (GWK) Jalur 
Lingkar Selatan (Lingsel), 
pada 10-11 November 2017. 
Beberapa kejuaraan berhasil 
ditoreh sekolah tersebut di 
antarannya, Juara I Acting, 
Juara I puisi, Juara II Acting, 
menyandang The Best Aktor 
dan The Best Aktris. 

  Pembina Seni SMKN 2 Kota 
Sukabumi, Dian Lidia Han-

dayani mengatakan, SMKN 
2 Kota Sukabumi mener-
junkan puluhan pelajar un-
tuk mengikuti perlombaan 
tersebut. “Berkat kerja sama 
yang baik anara pelajar dan 
guru, kami bisa menjadi 
juara umum pada ajang per-
lombaan kali ini,” kata Dian 
kepada Radar Sukabumi, 
belum lama ini. Lebih lanjut 
dia menjelaskan, sebelum 
mengekuti perlombaan. Pi-
haknya, sudah mempersiap-
kan latihan dari jauh-jauh 
hari  demi mematangkan 
kemampuan para pelajar 
agar tampil maksimal dalam 
perlombaan. “Kami melaku-
kan pelatihan dua kali dalam 
satu Minggu. Tetapi, jika 

waktu perlombaan sudah 
dekat pelatihan dilakukan 
lebih intens lagi,” paparnya.

   Menurut Dian, kejuaraan 
dalam bidang seni ini bukan 
kali pertamanya disandang 
s e k o l a h.  Na m u n ,  s e t i a p 
p e r l o m b aa n  s e k o l a h n y a 
selalu memparoleh juara 
b i d a n g  s e n i .  S e b a b,  k e -
seniaan di  SMKN 2 Kota 
Sukabumi menjadi salah 
satu bidang ekstrakulikuler 
unggulan. Tak heran jika 
sekolah tersebut memiliki 
segudang prestasi dalam ke-
seniaan. “Selain itu, dukun-
gan lebih dari kepala seko-
lah (Kepsek) dalam bidang 
seni menjadi atmosfer bagi 
pelajar dan pembina untuk 

terus mempertahankan dan 
meningkatkan prestasi ini,” 
tuturnya.

  Ia mengaku semringah 
dengan peraihan prestasi 
tersebut. Pasalnya, hal ini 
selain menjadi tolak ukur 
keberhasilan guru dalam 
membina peserta didik juga 
dapat mengangkat citra baik 
sekolah. Sehingga, berdam-
pak pada kepercayaan ma-
syarakat kepada sekolah. 
“Kami akan terus berupaya 
lebih giat  meningkatkan 
prestasi. Kami yakin, dengan 
pelatihan rutin dan menjalin 
kerjasama yang baik dengan 
samua elemen akan mampu 
mendongkrak prestasi ke 
depan,” pungkasnya. (cr16/t)
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BERPRESTASI: Sejumlah pelajar SMKN 2 Kota Sukabumi saat memperlihatkan piala penghargaan 
yang diperoleh, Sabtu, (11/11). 

Modul Pembelajaran 
Gratis di Malang  

  MALANG  - Para siswa SMP se-Kota 
Malang bakal mendapatkan e-modul 
pembelajaran gratis dari corporate so-
cial responsibility (CSR) sejumlah peru-
sahaan. Modul dari CSR ini dilengkapi 
dengan materi dan soal latihan, terutama 
soal latihan untuk ujian nasional. Total, 
ada sekitar 10.000 modul yang bakal bisa 
dinikmati siswa secara gratis.

  ”Ini seperti reward buat siswa, karena 
sistemnya juga diseleksi,” kata Sekretaris 
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang 
Totok Kasianto, seperti diberitakan Radar 
Malang (Jawa Pos Group). Menurutnya, 
modul tersebut dari lembaga independen 
yang menangani CSR untuk pendidikan. 
Namun, sifat dari kegiatan tersebut beru-
pa reward untuk siswa berprestasi. ”Nanti 
ada semacam tryout dari mereka untuk 
menentukan siapa yang layak mendapat-
kan itu,” ungkap pria asal Situbondo ini.

  Sementara itu,  Kabid Pengawasan 
SMP Disdik Kota Malang Siti Ratnawati 
menambahkan, program tersebut untuk 
memotivasi siswa yang bakal mengikuti 
ujian nasional. Sebab, para siswa juga di-
tuntut untuk terus berlatih dalam belajar. 
”Dengan modul, ini mereka akan lebih 
mudah cari literatur tambahan,” tambah 
dia. Dia mengimbuhkan, nantinya hal ini 
bakal di-launching terlebih dulu. Diperki-
rakan, program ini sudah bisa dinikmati 
siswa pada Desember mendatang. ”Kalau 
tanggal launching-nya masih nunggu,” 
tandas perempuan asal Kediri ini.

Ratnawati menyebutkan, jumlah siswa 
SMP yang akan mengikuti ujian nasional 
di Kota Malang mencapai sekitar 13 ribu 
siswa.

  Jumlah ini tersebar di SMP dan MTs. 
”Untuk yang ikut UN tahun depan to-
talnya sekitar 13 ribu siswa,” imbuh dia. 
Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Ke-
pala Sekolah (MKKS) SMPN Kota Malang 
Burhanuddin menyambut baik program 
disdik tersebut. Dia menilai, program itu 
bisa menambah wawasan siswa. Terutama 
dalam memperkaya literatur materi ujian 
nasional.

  ”Kami malah terbantu, karena literatur 
siswa tambah banyak lagi,” ujar pria yang 
juga kepala SMPN 5 Malang ini. Lebih lan-
jut, program tersebut juga bisa membuat 
siswa memiliki banyak pilihan. Sehingga, 
bahan ajar yang digunakan dalam pembe-
lajaran lebih variatif. ”Akhirnya, penge-
tahuan siswa lebih luas,” terang mantan 
kepala SMPN 3 Malang ini. (im/c1/lid)
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Ilustrasi siswa SMP saat belajar

Sekolah Anda
Punya Agenda
Kegiatan dan

Punya Prestasi
yang Ingin

Dipublikasikan?

Contact Person

(0266) 219204Kantor Redaksi :

Silahkan kirimkan
Foto/Rilis Kegiatannya

atau
 bisa menghubungi langsung

Wartawan kami

0856 5932 5959
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Saya sudah 
sampaikan saya 
tidak masalah 
(calon wakil) 

dengan siapapun, 
selama disepakati 

oleh koalisi 
selama punya jiwa 
kepemimpinan dan 
punya elektabilitas
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PDIP: Inginkan Gubernur 
Ramah Lingkungan

JAKARTA-- Partai De-
mokrasi Indonesia (PDI) 
Perjuangan akan memilih 
calon kepala daerah Jawa 
Barat ( Jabar) 2018 yang 
tidak menciptakan kebi-
jakan-kebijakan merusak 
tata ruang wilayah, ling-
kungan alam dan kebu-
dayaan. 

Sekretaris Jenderal PDI 
Perjuangan Hasto Kristi-
yanto menyatakan, berda-
sarkan pertemuan terakhir 
dengan sejumlah tokoh Ja-
bar, PDI Perjuangan masih 
harus menggodok dan me-
nyatukan diri dengan gam-
baran masa depan provinsi 
yang harus dipersiapkan 
dengan sebaik-baiknya. 

"Karena kami harus me-
lihat bagaimana tata ruang 
Jabar yang lebih baik agar 
tidak ada lagi kebijakan-
-kebijakan yang merusak 
tata ruang daerah yang 
terkenal sebagai daerah 
lumbung pangan itu," kata 
Hasto di kantor DPP PDI 
Perjuangan, pada Sabtu 
(11/11).

  Sekjen PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto menu-
turkan, ada sejumlah nama 
dari internal dan eksternal 
yang berkomunikasi inten-
sif dengan partainya.

 Misalnya, ada Wagub Ja-
bar Deddy Mizwar, Bupati 
Purwakarta Dedi Mulya-
di, istri Gubernur Jabar 
Ahmad Heryawan, Netty 
Prasetiyani dan mantan 
Kapolda Jabar Anton Char-

liyan.
  Sementara dari internal 

ada Wakil Ketua Komisi I 
DPR yang juga Ketua DPD 
PDI Perjuangan Jabar Tu-
bagus Hasanuddin. 

Hasto menuturkan, par-
tainya akan mencari sosok 
terbaik untuk Jawa Ba-
rat. PDI Perjuangan akan 
menentukannya tidak se-
mata-mata berdasarkan 
aspek survei saja. 

"Harus dilihat keteguhan 
dalam prinsip. 

Kemampuan untuk mem-
bawa Jabar kepada tata 
ruang yang baik, susunan 
keindahan alam rayanya, 
penataan wilayah lum-
bung pangannya, penata-
an pariwisatanya hingga 
transportasi publik," ujar 
Hasto.

  Dia mengatakan, pe-
mimpin yang ideologis 
a d a l a h  k e p e m i m p i n a n 
yang berangkat dari mem-
bangun martabat jati diri 
bangsa yang betul-betul 
daulat.  "Arah namanya 
sudah ada, nanti diumum-
kan," katanya. 

 Saat ini dialog dengan 
partai lain terus dilakukan, 
meski PDI Perjuangan bisa 
mengusung calon sendiri 
tanpa koalisi.

 "Tentu saja kami dengan 
kekuatan bisa mengajukan 
calon, ya kami berharap 
merupakan kombinasi dari 
internal maupun dari eks-
ternal,"  katanya.  (boy/
jpnn)

PELANTIKAN: Ketua KPU Kabupatan Sukabumi Dede Haryadi, saat melantik ribuan anggota PPS di Gedung Bazul Asyhab Komplek Pusbangdai 
Cikembang, Kecamatan Cikembar, Pada Sabtu (11/11).

KPU Kabsi Lantik 1.158 Anggota PPS
SUKABUMI-- Sebanyak 1.158 

orang anggota panitia pemu-
ngutan suara (PPS) di Kabupaten 
Sukabumi dilantik, pada Sabtu 
(11/11). Ribuan petugas tersebut 
nantinya akan berperan penting 
dalam penyelenggaraan Pilkada 
Jabar 27 Juni 2018 mendatang. 
Pelantikan ribuan anggota PPS 
ini dilakukan di Gedung Bazul 
Asyhab Komplek Pusbangdai Ci-
kembang Kecamatan Cikembar. 
Para anggota PPS ini terang dia 
diharapkan bisa bekerja dengan 
baik pada pelaksanaan pilkada 
Jabar 2018 nanti. "Jumlah anggota 

PPS yang dilantik sebanyak 1.158 
orang dari 381 desa dan lima 
kelurahan di Sukabumi," ujar 
Ketua Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Sukabumi Dede 
Haryadi kepada wartawan akhir 
pekan lalu. 

  Menurut Dede, sebelumnya 
KPU juga melantik anggota pani-
tia pemilihan kecamatan (PPK) 
pada 30 Oktober 2017 lalu. Jumlah 
anggota PPK untuk Pilgub Jabar di 
Kabupaten Sukabumi mencapai 
sebanyak 235 orang yang tersebar 
di 47 kecamatan. Dede menerang-
kan, setiap penyelenggara pilkada 

harus meningkatkan pemahaman 
mengenai tugas, wewenang dan 
tanggung jawabnya. Selain itu 
kata dia harus bersikap netral 
dan menghindari konfl ik kepen-
tingan yang dapat mengakibatkan 
rusaknya citra penyelenggaraan 
pemilihan.

  Lebih lanjut dirinya menga-
takan, para anggota PPS terpilih 
telah diambil sumpah janjinya 
dan dilantik oleh KPU Kabupa-
ten Sukabumi. Untuk itu, dirinya 
mengingatkan kepada para ang-
gota PPS, janji yang diucapkan 
merupakan sebuah janji yang 

diucapkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. "Kepada PPS yang 
sudah dilantik harus bekerja 
secara profesional, independen 
dan menjaga integritas serta 
memenuhi tugas dan tanggung 
jawab," katanya.

  Ia menambahkan, pelantikan 
PPS kali ini dilaksanakan secara 
serentak dengan jumlah ang-
gota sebanyak 1158 orang dari 
381 desa dan 5 kelurahan yang 
ada di Kabupaten Sukabumi. 
"Semoga Pilgub nanti, bisa ber-
jalan dengan aman dan baik," 
pungkasnya. (cr13/d)

Nelayan Jabar Ingin 
Susi Maju di Ajang 

Pilgub Jabar
BANDUNG-- Ditengah hiruk suasana politik 

Jawa Barat yang terus dinamis, muncul suara 
dari para nelayan untuk menyodorkan dua 
nama yang layak untuk maju pada pemilihan 
gubernur Jawa Barat 2018. Dua sosok tersebut 
yaitu Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan 
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono. “Kami 
masyarakat pesisir Jawa Barat yang mewakili 
keluarga besar nelayan Jawa Barat, gerakan 
koperasi perikanan, pembudidaya ikan dan 
komunitas pesisir lainnya di Jawa Barat, 
mendesak kepada partai politik yang belum 
menentukan calon gubernur dan wakil gu-
bernur Jawa Barat agar menghadirkan calon 
Gubernur atau Wakil Gubernur yang kami 
harapkan,” ujar Ketua Puskud Mina Jawa Ba-
rat, Nurodi dalam siaran pers yang diterima 
wartawan, pada Sabtu (11/11).

  Di mata Nelayan Jabar, kedua tokoh terse-
but memiliki modal untuk membangun Jabar 
ke depan. Susi Pudjiastuti, kata Nurodi, tegas 
dan berintegritas dalam membangun peri-
kanan RI, menteri yang lahir dan dibesarkan 
di pesisir selatan Jabar. Sepak terjangnya 
banyak diapresiasi rakyat Indonesia bahkan 
oleh dunia. 

“Dengan kinerja, pengalaman dan ketegas-
annya, sudah saatnya Susi Pudjiastuti ikut 
membangun Jawa Barat yang masih mempu-
nyai kompleksitas masalah,” tuturnya.

  Nurodi yang juga Ketua DPD HNSI Jawa 
Barat ini menambahkan, selain Susi ada Juga 
Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono. Me-
nurut Nurodi, di mata Nelayan pesisir Jabar, 
Ono dikenal lahir dan besar dari keluarga 
pesisir utara Indramayu Jabar. “Sosok muda 
yang sangat peduli terhadap masyarakat pe-
sisir, hampir seluruh aktifitasnya dicurahkan 
untuk membantu pembangunan masyarakat 
pesisir,” paparnya.

  Karena kepeduliannya itu, menurut Nurodi, 
Ono dipercayakan mampu memimpin bebe-
rapa lembaga/organisasi di bidang maritim, 
perikanan dan kelautan. “Oleh karenanya 
kami mendukung penuh dan menyiapkan 
energy untuk memenangkan Susi dan Ono 
pada pilkada 2018. Gubernur atau wakil gu-
bernur harus diisi oleh diantara dua tokoh 
penting tersebut,” pungkasnya.(nda/rls)

Waspada! 
Keislaman dan 
Keindonesiaan 
Dibenturkan 
di Pilkada

BANDUNG-- Sejak Pil-
kada DKI Jakarta 2017, isu 
agama kerap mencuat ke 
permukaan. Banyak ka-
langan khawatir isu SARA 
itu merambat ke daerah 
lain, terlebih isu politik 
menjelang Pilkada seren-
tak 2018 dan Pemilu 2019 
semakin dekat. Seorang 
pemikir muda, Fajar Riza 
Ul Haq kemudian menyu-
ratkan gagasannya guna 
menjaga ritme keutuhan 
NKRI jangan sampai go-
yah oleh isu SARA mela-
lui sebuah buku berjudul 
“Membela Islam Membela 
Kemanusiaan”.

  Aktivis Muhammadi-
yah tersebut meluncur-
kan bukunya di gedung 
dakwah Pengurus Wilayah 
Nahdatul Ulama (PWNU) 
Jawa Barat, Jalan Terusan 
Galunggung No. 09, Ban-
dung, Peluncuran buku ini 
dikemas dengan kegiatan 
diskusi seputar buku.

  Hadir dalam diskusi itu 
beberapa narasumber dari 
berbagai kalangan, yakni 
Luthfi Tomafi (Ketua PP 
GP Ansor), Hendar Riyadi 
(Cendekiawan Muham-
madiyah), Asep Salahudin 
(Cendekiawan NU), dan 
Abdi Yuhana (Cendekia-
wan GMNI). Dalam kesem-
patan itu Fajar memapar-
kan karya yang ditulisnya 
banyak membahas soal 
dinamika umat Islam di 
Indonesia baik sosial, ke-
agamaan, kenegaraan dan 
politik.

 Tulisan-tulisan buku ini 
merupakan kumpulan ar-
tikel yang telah dimuat di 
media massa nasional se-
jak masa reformasi sekitar 
15 tahun lalu. “Kemudian 
dibundel dalam satu buku. 

Buku ini lebih banyak me-
motret tentang dinamika 
umat Islam Indonesia da-
lam aspek sosial keagama-
an termasuk aspek politik 
sejak era reformasi,” kata 
Fajar, di sela diskusi.

  Menurutnya, sejak lama 
benturan antara komitmen 
keislaman dan keindone-
siaan sudah hampir tidak 
ada. Namun dalam 15 ta-
hun terakhir ini terkesan 
ada gejala untuk mence-
raikan NKRI dengan isu 
SARA. Padahal di antara 
keislaman dan kenegeraan 
di Indonesia terdapat kea-
rifan yang berjalan seiring-
an. “Belakangan ada gejala 
seolah terpisah,” katanya.

  Secara utuh, kata Fajar, 
Islam harusnya dipahami 
sebagai agama universal 
yang bisa diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-
-hari. Membela Islam tidak 
bisa dipisahkan dengan 
komitmen set iap umat 
untuk membela Indone-
sia. “Karena itu menjadi 
komitmen kita  sebagai 
Islam ramatan lilalamin,” 
tegasnya.

  Dengan demikian, demi 
menjaga keutuhan NKRI, 
kelompok sipil Islam harus 
diperkuat  untuk mem-
pertahankan kebinekaan 
dan kemajemukan Indo-
nesia. Dalam kesempat-
an itu,  Ketua PP Ansor 
Lutfhi Thomafi menilai, 
pemikiran Fajar relevan 
dengan keadaan saat ini. 
Buku tersebut mewakili 
pandangan Islam mode-
rat dalam mencari solusi 
yang dituju umat Islam. 
“Sebuah kritik teks aga-
ma terhadap konteks hari 
ini,” Luthfi menilai. (atp/
pojokbandung)

Ridwan Kamil Pastikan 
Tak Gabung Partai

K A R AWA N G  -  R i d w a n 
Kamil sudah mengantongi 
dukungan dari empat partai 
untuk maju sebagai calon 
gubernur di Pilkada Jawa 
Barat. Namun, sampai saat 
ini dia belum juga berga-
bung dengan salah satu 
partai  pendukung.  G ol-
kar, PKB, PPP dan Nasdem 
tampaknya harus siap-siap 
kecewa. Pasalnya, pria yang 
akrab disapa Kang Emil itu 
mengisyaratkan tak tertarik 
masuk partai politik. “Saya 
pastikan sampai proses pe-
milihan pilkada tidak akan 
masuk partai manapun,” 
ujar dia usai menghadiri 
acara jalan santai dalam 
rangka HU T ke-6 Partai 
Nasdem di Tugu Prokla-

masi Rengasdengklok, Ka-
rawang.

  Emil menjelaskan, dirinya 
tak merasa punya kewajiban 

menjadi anggota salah satu 
partai pengusung. Jangankan 
untuk jadi kader Golkar, kata 
Ridwan Kamil, dia sendiri 
komitmen untuk tidak men-
jadi kader Partai NasDem.Se-
mentara itu, saat disinggung 
perihal calon pendampingnya 
kelak, Ridwan Kamil menga-
jukan dua kriteria. Pertama, 
pendampingnya kelak harus 
memiliki jiwa kepemimpin-
an dan kedua mempunyai 
elektabilitas tinggi. “Saya 
sudah sampaikan saya tidak 
masalah (calon wakil) de-
ngan siapapun, selama di-
sepakati oleh koalisi selama 
punya jiwa kepemimpinan 
dan punya elektabilitas,” 
ujarnya. (mam/rmol/JPC/
pojokbandung)
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APA KATA MEREKA

Depril Lesmana
Ketua Appatis 

Sukabumi

Pemimpin Jangan 
Seperti Model

Perhelatan Pilwakot 
Sukabumi ditahun 2018 
nanti, diharapkan oleh 
Ketua Aliansi Peduli 
Pasar Pelita Sukabumi 
(Appatis), Depril Les-
mana tidak melahirkan 
pemimpin seperti mo-
del. Artinya, hanya bisa 
memberikan sambutan, 
pulang serta memimpin 
rapat saja atau hanya bisa 
berpoto-poto saja dengan 
masyarakat. Maka dari 
itu, masyarakat dituntut 
untuk memilih pemim-
pin yang bisa bekerja 
dan bisa menyelesaikan 

persoalan serta bisa membenahi kesemerawutan 
Kota Sukabumi. "Masyarakat jangan salah pilih, 
banyak persoalan kota yang harus diselesaikan. 
Jadi, jangan pilih pemimpin seperti model," 
kartanya kepada koran ini

 Soalnya, dirinya memahami betul wilayah Kota 
Sukabumi memperlukan penataan yang sipatnya 
segera dilakukan oleh orang yang mampu. Kon-
disi pedagang kaki lima (PKL) sudah menjamur 
dimana-mana. Kesenjangan sosial masih tinggi 
serta kemiskinan yang perlu direntaskan. Masa-
lah-masalah ini menurutnya, harus diselesaikan 
oleh orang yang bisa bekerja. "Kita butuh pemim-
pin yang bisa bekrja dan memiliki keterpihakan 
kepada masyarakat. Bukan kepada kelompoknya 
saja, atau kepada orang-orang tertentu. Ingat, 
APBD Kota Sukabumi untuk masyarakat kota 
karena bersumber dari warga Kota, buka yang 
lain," tegasnya. (sep/s)

KPU Lantik 99 Anggota PPS
SUKABUMI-- Komisi Pemilih-

an Umum (KPU) Kota Sukabu-
mi sudah menyelesaikan pem-
bentukan seluruh perangkat 
sumber daya manusia (SDM) 
yang akan membantu tugas 
KPU sampai ketingkat kelu-
rahan. Dengan begitu, tugas 
dan kinerja KPU sudah mulai 
tancap gas mengerjakan semua 
tahapan Pilkada serentak 2018 
dan Pilpres 2019."  Hari ini kita 
lantik sebanyak 99 orang pani-
tia pemungutan suara (PPS), 
mereka sudah berhasil melalui 
tahapan-tahapan rekrutmen," 
ujar Ketua KPU Kota Sukabumi, 
Hamzah usai melantik anggota 
PPS di Jalan Selabintana, Sabtu 
(11/11).

  Dengan terbentuknya PPS ini 
kata Hamzah tentu saja PPK dan 
PPS akan mulai bekerja untuk 
agenda tahapan Pilkada seren-
tak yakni pemuktahiran data 
pemilih. Juga untuk persiapan 
Pileg dan Pilpres, mereka akan 
ditugasi untuk pemberkasan 
Sistem informasi politik (Sipol) 
untuk memperivikasi Parpol. 
"Namun sebelumnya, setiap 
PPS harus segera melakukan 
pleno dalam menentukan ketua 
dan mengusulkan nama kepala 
sekretariat," ujarnya.

 Sebanyak 99 orang ini meru-
pakan orang -orang yang ter-
pilih dan terbaik. Juga mereka 
tidak terlibat atau masuk dalam 

partai politik atau simpatisan 
salah satu calon. " Kami jamin 
itu, karena ketika tes administrai 
selesai, kita meminta tanggapan 
dan masukan kepada masyara-
kat terkait orang-orang yang ikut 
seleksi PPS. Nyatanya tidak ada 
satu orang pun yang mengadu-
kan mereka ke kami," ujarnya.

 Namun jika memang dike-
mudian hari anggota PPK atau 
PPS tidak bersikap netral dan 
indepediensi. KPU secara ter-
buka mengajak seluruh elemen 
masyarakat untuk melaporkan  
anggota PPS maupun PPK yang 
bersangkutan .

"Laporkan saja, dengan la-
poran tertulis dan bukti. Kalau 
terbukti sanksinya kita berhen-
tuikan," pungkasnya.

 Sementara itu, Wakil Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi me-
ngatakan, pelantikan satu kelu-
rahan tiga orang PPS ini dalam 
kerangka menjaga dan menja-
min pilkada serentak berjalan 
lancar. Dirinya juga berpesan 
bekerjalah sesuai dengan tu-
poksinya. "Tugas PPS ini sangat 
berat, mereka harus menjamin 
masyarakat ikut melaksanakan 
pemilu dan menjamin tidak 
akan terjadi permasalahan 
diwilayahnya. Makanya mere-
ka harus bersikap netral, dan 
menjaga indepediensinya dan 
berkoordinasi dengan aparat 
wilayah," pungkasnya. (bal)
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BERSALAMAN: Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi pada saat memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota PPS yang sudah dilantik, 
kemarin (12/11).

Fahmi: Faham Belum Permanen
Golkar dan 

Gerindra Akan 
Diajak Koalisi
SUKABUMI-- Bakal ca-

lon Walikota Sukabumi dari 
Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS), Achmad Fahmi me-
ngatakan bahwa pasangan 
Faham (Fahmi -Andri red) 
secepatnya akan melakukan 
deklarasi. Namun tentunya 
setelah adanya koalisi yang 
permanen. "Secepatnya, ke-
tika koalisi permanen ini 
sudah beres. Intinya sebelum 
pendaftaran ke KPU,"ujar 
Fahmi kepada koran ini sam-
bil terseyum. 

  Dengan adanya paket 
pasangan calon di Pilwalkot 
2018 nanti, tentunya dibukti-
kan dengan Surat Keputusan 
(SK) dari DPP tapi nyatanya 
sampai saat ini belum ada. 
Artinya, politik itu sampai 
saat ini masih dinamis se-
gala kemungkinan bisa saja 
terjadi. "Masih dinamis, se-
seorang itu resmi dinyatakan 
berkoalisi ketika hadir di 
KPU, selama belum hadir 
di KPU apapun bisa terjadi-
,"tandasnya.

  Saat ditanya soal ke-
mungkinan penambahan 

partai koalisi, orang yang 
masih menjabat Wakil Wali-
kota Sukabumi ini mengaku 
bahwa saat ini sedang men-
jalin komunikasi intens de-
ngan partai politik lainnya. 

Hal tersebut untuk me-
nambah jumlah koalisi le-
bih dari 20 persen suara di 
parlemen dan memperkuat 
ditingkat legislatif nanti-
nya. "Sedang proses, semua 

partai sedang diajak komu-
nikasi dan diskusi dengan 
intens,"aku 

 Fahmi pun tak memung-
kiri kalau bisa koalisi besar 
itu akan lebih baik. Sehing-
ga nanti di tingkat legislatif 
bisa terjadi lebih baik lagi. 
Kalaupun memang tidak 
memungkinkan dua par-
tai dengan Demokrat juga 
sudah cukup. "Saat ini ko-

munikasi dengan dilakukan 
baik PKS dengan semaunya, 
dan Demokrat dengan se-
muanya juga. Kalau bisa 
koalisi besar lebih enak 
tapi dua partai juga cukup," 
ungkap Fahmi.

  Namun meski begitu, 
Fa h m i  e n g g a n  m e n y e -
butkan secara terperinci 
partai mana yang saat ini 
sedang intens akan diajak 

untuk berkoalisi. Saat dita-
nya partai Gerindra, Fahmi 
mengaku tidak menutup 
kemungkinan berkoalisi, 
begitupun dengan Golkar. 
"Kalau Gerindra komuni-
kasi sudah kita lakukan 
mulai dari tingkatan pusat, 
wilayah hingga daerah. 
Kalau masalah usungan 
nanti itu ranahnya parpol 
ya,"pungkasnya. (bal)

Bakal calon Walikota Sukabumi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Fahmi

25 Kader PDIP Kota Digojlok DPD
SUKABUMI-- DPC PDI Per-

juangan Kota Sukabumi me-
ngirimkan sebanyak 25 orang 
kader untuk mengikuti Training 
of Trainer (ToT) di DPD PDI 
Perjuangan Provinsi Jawa Barat. 
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh 
anggota BP- Pemilu, BSPN dan 
BBHA PDI-Perjuangan setiap 
kota dan kabupaten. "Kami disini 
mengikuti TOT dalam rangka pe-
menangan pilkada serentak dan 
pilpres," ujar Badan Pemenang-
an Pemilu DPC PDI Perjuangan 
Kota Sukabumi, Gagan Rachman 
saat dihubungi koran ini, kema-
rin (12/11).

  Dikatakan Gagan, berkum-
pulnya ratusan kader banteng 
moncong putih ini bertujuan 
untuk memperkuat kapasitas 
dan kemampuan dalam meng-
hadapi berbagai agenda politik 

yang akan dilaksanakan pada 
tahun 2018 dan 2019. "Partai ini 
akan menghadapi kerjaan cukup 
berat, apalagi banyak momen 
demokrasi yang mesti dihadapi 
yakni, Pilakada serentak 2018, 
Pileg dan Pilpres 2019," ung-
kapnya.

 Dalam kegiatan TOT ini, Ga-
gan bersama kader lainnya di-
berikan materi dalam upaya 
pemenangan agenda politik di 
daerah dan dilatih untuk disiplin 
menyelesaikan berbagai tugas 
yang telah diberikan. Jadi, ketika 
berada dilapangan bisa terlaksa-
na sesuai harapan. " Intinya sih 
kami ini diberikan pembekalan 
materi dan pendidikan ilmu, 
agar kapasitas dan kemampuan 
kader PDI Perjuangan di setiap 
daerah mampu bekerja sesuai 
dengan terget partai," jelasnya.

 Sementara untuk Kota Sukabu-
mi sendiri, kata Gagan tentunya 
memiliki targetan untuk me-
menangkan semua even politik 
yang diikuti oleh PDI Perjuangan 
di Kota Sukabumi. Tentunya 
target itu harus ada kesamaan 
visi dan misi agar bisa terreali-
sasi. "  Keberhasilan tidak terjadi 
hanya akibat kerjasama saja tapi 
diiringi dengan toleransi, koor-
dinasi, sinkronisasi, yang sangat 
baik," ujarnya.

 Nantinya, kader yang meng-
ikuti TOT ini akan menginple-
mentasikannya di setiap DPC 
PDI Perjuangan di seluruh kota 
dan kabupaten. Mereka akan 
menularkan seluruh ilmu yang 
didapat dalam acara ini. " Ya 
nanti kita akan jalankan apa 
yang didapat dalam acara ini," 
pungkasnya. (bal)
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PELATIHAN: 
Sejumlah Kader 
PDI Perjuangan 
Kota Sukabumi saat 
mengikuti kegiatan 
Training of Trainer 
(ToT) di DPD PDI 
Perjuangan Provinsi 
Jawa Barat

Mulyono Jualan Idealisme
SUKABUMI - Ketua DPD Partai 

Nasional Demokrat (NasDem) 
Kota Sukabumi, H Mulyono 
yang juga Bakal Calon Walikota 
Sukabumi Periode 2018-2023 
mengungkapkan, menjelang 
perhelatan Pilwalkot Sukabumi 
tahun 2018 nanti, dirinya meng-
aku selama ini terus menggelor-
akan gerakan idealisme kepada 
masyarakat Kota Sukabumi sesu-
ai dengan visi Partainya itu yang 
berpolitik tanpa mahar.

"Saya, jualan Idealisme. Saya, 
akan terus jualan itu (Idelis-
me,red)," ungkap Mulyono ke-
pada koran ini, Kemarin (12/11).

Idealisme juga dijual oleh diri-
nya kepada setiap partai politik 
(Parpol) yang ada di Kota Su-
kabumi setiap kali dirinya me-
lakukan komunikasi politiknya. 
Pasalnya, dirinya mengharapkan 
setiap Parpol yang akan berta-
rung di Pilwalkot nanti menge-
depankan idealisme.

 "Kalau semua Partai pragmatis, 
bagaimana bisa membangun 
Kota Sukabumi kedepan. Mu-
dah-mudahan saja, parpol yang 
ada saat ini lebih mengedepan-
kan idealisme," ujarnya.

Soalnya, kata Mulyono, jika 
keidealisan sudah tidak dimiliki 
oleh setiap parpol. Maka me-
nurutnya, setiap praktek politik 
harus selalu dengan uang yang 
mengarah kepada transaksio-
nal suara. Otomatis tidak akan 
melahirkan pemimpin yang pro 

terhadap masyarakatnya nanti.
"Ini tidak boleh terjadi. Politik 

yang dapat menyejahterakan 
masyarakat harus ditegakan. 
Politik transaksional harus di-
tinggalkan, sebelum mewabah 
kepada masyarakat," terangnya.

 Jika hal itu terjadi, lanjut Mul-
yono, maka akan menjadi ma-
salah yang serius. Pasalnya, ada 
pergeseran nilai yang terjadi 
ditengah-tengah masyarakat 
Kota Sukabumi. 

Soalnya, masyarakat lebih ter-
giur menerima uang ketimbang 
program yang lebih bermanfaat 
untuk dirinya serta lingkungan-
nya kedepan.

"Kalau begitu, berarti ada yang 
salah. Uang Rp100 ribu cuma 
saat itu saja dikasih. Tapi, semua 
aspirasinya kedepan dibiarkan. 
Jadi, tinggalkan politik uang, 

kita bangun kota ini dengan 
semangat idealisme yang me-
ngedepankan program serta 
pembangunan yang berkepan-
jangan," tegasnya.

Maka dari itu, kata Mulyono, 
dirinya akan terus menyerukan 
dan mengajak kepada semua 
elemen masyarakat Kota Suka-
bumi untuk mengedepan ideal-
isme dalam memilih pemimpin 
di Pilwalkot nanti. Pasalnya, hal 
itu menjadi bagian dari peru-
bahan yang harus dilakukan oleh 
semua pihak.

"Pemilih cerdas, yang memilih 
pemimpin bukan karena alasan 
uang. Saya berharap, masyarakat 
kedepan menjadi pemilih yang 
cerdas. Mengedepankan, politik 
yang membawa kemaslahatan 
untuk kita semua," ajaknya. 
(sep/d)

BERBICANG: Ketua DPD Partai NasDem Kota Sukabumi, H Mulyono 
yang juga Bakal Calon Walikota Sukabumi Periode 2018-2023 saat 
berbincang dengan Timsesnya.
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Solusi Kebutuhan Anda !
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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
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IKLAN BARIS 
ANEKA

CV. ARGO PUTRA, Kontarktor, Per-
tambangan,  Perdagangan Umum 
dan Jual Beli Macam2 Kayu Bayur  
JL.Raya Baros Km.4 Sudajaya Kec.
Baros SMI hp. 0858.7115.3111 (RS 
s/d 30 November)

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 
30 November)

DIJUAL

DIJUAL RUMAH KONTRAKAN/
KOS.LUAS TANAH 1600M & BAN-
GUNAN 52 PINTU SERTIFIKAT 
HAK MILIK D/A JL TIPAR GANG 
PURABAYA 2 RT 6 RW 3.KEL 
TIPAR KEC CITAMIANG KOTA 
SUKABUMI. 087827917004

FLORIS

KAWANUA FLORIST terima 
pesanan karangan bunga, jl. Jen-
dral Sudirman. Tlp (0266) 224361 
(Rs s/d 30 November)

CHEN’S FLORIST, Terima pesan-
an Rangkaian Bunga,Rental Tana-
man Hias, Jl Sriwijaya No.43 Tlp 
(0266)231058 HP 081584105896 
(Rs s/d 30 November)

HOTEL

RAHARJA HOTEL Jl. Arif Rah-
man Hakim No. 59 Sukabumi 
Tlp ( 0266) (Rs s/d 30 November) 

SELABINTANA HOTEL Jl. Se-

labintana km. 7 Sukabumi Tlp. 
(0266) (Rs s/d 30 November)

TAMAN SARI HOTEL J l  . 
Suryakencana no. 112 Sukabumi 
Tlp. (0266) 225008 (Rs s/d 30 
November)

AUGUSTA HOTEL Jl. Raya Cikukulu 
No 72 Sukabumi Tlp. ( Palabuhanratu 
(Rs s/d 30 November)

INA SAMUDRA BEACH HOTEL 
Jl. raya Cisolok Km. 7 Palabu-
hanratu Tlp. (0266) 431200(Rs 
s/d 30 November)

MUSTIKA HOTEL Jl. Bhayang-
kara No 101 Sukabumi Tlp ( 0266 
) 222287 (Rs s/d 30 November)

PANGRANGO HOTEL Jl. Se-

labintana Km. 7 Sukabumi Tlp. 
(0266)211532(Rs s/d 30 November)

HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi kota 
Sukabumi (Rs s/d 30 November) 

KEHILANGAN STNK 

HLG STNK F - 4922 - UAD An. 
Yandi Sopandi

HLG STNK F - 2704 - UAG An. 
Edi Mulyadi

KULINER

CAH SOLO Ayam bakar dan 
ikan bakar “bukan sekedar ayam 
dibakar” Tlp. 0266 -7031031 Smi 
(Rs s/d 30 November)

WARUNG MKN BEBEK JONTOR, 
jontornya bikin keSOHOOORR 

!! Jl. Selabintana Km.3 Smi. 
085624101595 (Rs s/d 30 No-
vember)

PERMATA OPTIKAL, Jual ma-
cam2 kacamata, frame, & lensa/ 
lensa kontak Jl. Pelabuhan II No 34 
Smi Hp.081563162128Jl. Raya Cis-
aat No 214 Smi Hp. 085863321214 
Jl. Siliwangi (Pertigaan Cidahu) 
Cicurug Hp. 085724135845.(Rs 
s/d 30 November)

OTOMOTIF

DEALER LARIS II, Jual Beli Mobil 

Bekas (Second), Jl Sekar Wangi 
Cibadak (Rs s/d 30 November)

KIKI MOTOR Jual Angkutan Kota 
APV dan Daihatsu Grand Max 

Jl.Arif Rahman Hakim No.49  
Tlp.085723474977 (Rs s/d 30 
November)

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 30 November)

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 30 November)

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

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

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

Paket iklan baris mingguan 
DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

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

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

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

ANDA BUTUH INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN ?  BACA KORAN RADAR SUKABUMI SETIAP HARI SABTU DI BURSA LOKER !!
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Hadirkan Musisi Idola 
Bagi Para Pelanggan

Jamin Keamanan 
Produk Pangan 

Lewat Halal Center
JAKARTA - Masyarakat mus-

lim di seluruh dunia perlu 
mendapatkan jaminan label 
halal, dari seluruh makanan 
dan minuman yang dikon-
sumsi. Jaminan itu menjadi 
salah satu kebutuhan men-
dasar masyarakat muslim 
yang perlu mendapat perha-
tian serius.

Universitas Indonesia (UI) 
menghadirkan sebuah wadah 
Unit Kerja Khusus Pelayanan 
dan Pengabdian Masyarakat 
UI bernama UI Halal Center. 
Halal Center diproyeksikan 
menjadi Lembaga Pemeriksa 
Halal di Indonesia, Asia Teng-
gara dan dunia mengingat 
Indonesia merupakan negara 
dengan penduduk muslim 
terbesar di dunia.

“Sejumlah rencana strategis 
jangka panjang dan jangka 
pendek telah kami siapkan 
guna memantapkan visi UI 
Halal Center sebagai pusat 
pemeriksa, edukasi dan ad-
vokasi jaminan produk ha-
lal yang berkontribusi nyata 
bagi masyarakat Indonesia 
maupun dunia,” kata Kepala 
Laboratorium UI Halal Center 
Amarila Malik, baru-baru ini.

Dalam waktu dekat ini, pi-
haknya mempersiapkan diri 
untuk mendirikan Lembaga 
Pemeriksa Halal (LPH) di 
bawah UI Halal Center sesuai 
dengan amanah UU Nomor 33 
tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal. Sebelumnya, 
kata Amarila, UI telah men-
jalankan kegiatan studi halal 
melalui pusat-pusat studi halal 
yang tersebar di beberapa 
fakultas, namun kini telah 
terintegrasi ke dalam UI Ha-
lal Center sesuai dengan SK 
Rektor Nomor 1931/SK/R/
UI/2017.

UI Halal Center berjalan 
selaras dengan Visi Misi UI 
dengan mengacu pada UUNo. 
33 Tahun 2014 tentang Jami-
nan Produk Halal. UI Halal 
Center kini terlibat aktif dalam 
forum-forum koordinasi yang 
diselengarakan oleh BPJPH 
(Badan Penyelenggara Jami-
nan Produk Halal Kement-
erian Agama RI) dan bersin-
ergi dengan Halal Center dari 

perguruan tinggi di berbagai 
daerah.

“Saat ini tawaran kerja sama 
dengan UI Halal Center tidak 
hanya datang dari lembaga 
dalam negeri, melainkan dari 
institusi luar negeri seperti 
University of Shizuoka Jepang 
yang telah menyatakan mi-
natnya untuk bekerja sama 
dalam rangka peningkatan 
pemahaman halal terutama 
untuk menyediakan fasilitas 
kantin yang “Moslem friendly” 
di kampusnya,” papar Amarila.

Kerjasama lainnya yang se-
dang dijajaki lainnya dianta-
ranya dengan Halal Center 
MSU (Management and Sci-
ence University) Malaysia 
yaitu International Center for 
Halal Studies (ICHLAS) yang 
fokus pada industri halal kos-
metik dan farmasi. Sejumlah 
kegiatan yang dilakukan di UI 
Halal Center antara lain me-
nyediakan layanan uji produk, 
konsultasi dan advokasi jasa 
halal yang tersertifi kasi.

Juga menyelenggarakan 
komunikasi, informasi, edu-
kasi dan advokasi produk dan 
jasa halal yang berkontribusi 
komprehensif terhadap ma-
syarakat. Lalu melakukan ka-
jian saintifi k dan islami untuk 
pengembangan industri ha-
lal, melaksanakan training, 
pelatihan, pendidikan dan 
program-program pember-
dayaan konsumen maupun 
produsen atau pengusaha 
produk dan jasa halal. “Di-
harapkan UI Halal Center ini 
dapat menjadi pusat pemer-
iksa, edukasi dan advokasi 
jaminan produk halal yang 
unggul dan terpercaya yang 
berkontribusi nyata bagi ma-
syarakat Indonesia maupun 
dunia,” tutupnya.(ika/JPC)

SUKABUMI - PT XL Axi-
ata Tbk (XL Axiata) melalui 
XL - Yonder Music kem-
bali menghadirkan konser 
musik, dengan para musisi 
dan penyanyi ternama bagi 
pelanggan melalui event 
“Music Fest”. Event yang 
berlangsung Eldorado Sport 
Center, Bandung pada Min-
ggu (29/10) lalu, menampil-
kan musisi besar Iwan Fals 
dan kelompok Kotak sebagai 
bintang utama.

Datin Dr. Masdiana Sulai-
man selaku Head of OTT 
& VAS PT. XL Axiata Tbk 
mengatakan, gelaran musik 
ini merupakan agenda rutin 
Yonder Music bagi pelang-

gan XL, dengan tujuan untuk 
mendekatkan para pelang-
gan yang sekaligus pengge-
mar musik dengan bintang-
bintang idolanya.

“Iwan Fals adalah legenda 
hidup dunia musik Indone-
sia, penggemarnya datang 
dari lintas generasi, bahkan 
anak-anak muda milenial 
juga menggemarinya,”ujar 
Datin melalui keterangan 
resminya kepada Radar Suk-
abumi, kemarin.

Musiknya sangat men-
ginspirasi dan masih tetap 
sesuai dengan kondisi sosial 
saat ini. Bahkan, siapa saja 
mengenal Bang Iwan dan 
ingin mengenalnya lebih 

dekat dan tentunya me-
nyaksikan secara langsung 
aksi panggungnya. Sebagai 
layanan streaming musik di 
Indonesia, pihaknya beru-
saha untuk memberikan 
pengalaman terbaik kepada 
para pelanggan. “Agar dapat 
lebih dekat dengan artis 
idola, baik melalui lagu-lagu 
yang dihadirkan pada ap-
likasi hingga berbagai konser 
dari artis idola dan ternama 
Indonesia lainnya,”tuturnya.

Jack Denney, Vice Presi-
dent for South East Asia 
Yonder Music Indonesia 
menambahkan, dalam kon-
ser yang sama juga tampil 
kelompok ternama Kotak. 
Kelompok ini juga memi-
liki basis penggemar yang 
besar di Indonesia bahkan 
di negara-negara tetangga. 

Kotak akan menyertai Iwan 
Fals di panggung yang sama. 
Penampilan bintang-bin-
tang musik top Indonesia 
tersebut juga disesuaikan 
dengan tingginya permin-
taan atas karya kedua musisi 
di aplikasi Yonder Music.

“Karena itu event Mu-
sic Fest ini  merupakan 
ajang untuk memperte-
mukan pelanggan XL dan 
pengguna Yonder Mu-
sic dengan bintang idola 
mereka,”urainya.

Konser Music Fest oleh 
XL Yonder Music sudah 
beberapa kali digelar di se-
jumlah kota, yaitu antara 
lain  di Manado  , Jakarta, Bo-
gor, dan Lombok  yang juga 
menampilkan penyanyi/
musisi ternama Indonesia, 
antara lain Kahitna, Tulus, 

and Sheila on 7.
Jumlah pelanggan XL yang 

secara aktif mengakses Yon-
der Music terus meningkat, 
seiring dengan diluncur-
kannya sejumlah program 
menarik. XL dan Yonder 
Music memiliki komitmen 
untuk selalu memberikan 
pengalaman mendengarkan 
musik yang lebih, yang tidak 
bisa didapatkan pengguna 
aplikasi musik streaming 
lainnya. Tak hanya artis-artis 
Indonesia, XL Yonder Music 
juga telah membawa para 
penggemar untuk dapat 
menikmati konser artis-artis 
luar negeri.

“Persembahan khusus ini 
dihadirkan guna memberi-
kan apresiasi bagi masyara-
kat Indonesia dan pelanggan 
setia XL,”tandasnya.(*/sri)

XL Axiata-Yonder 
Music Gelar Music Fest

FT:XL AXIATA FOR RADAR SUKABUMI

BINTANG IDOLA: Musisi besar Iwan Fals dan kelompok Kotak sebagai bintang utama dalam event Music Fest yang diselenggarakan XL Axiata-Yonder Music. 
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2018, Seluruh Perizinan 

Cukup Diurus di DPMPTSP
CICANTAYAN - Mulai tahun depan, masyarakat yang 

hendak mengurus segala bentuk jenis perizinan 
dipastikan tidak akan repot lagi. Pasalnya, 
seluruh jenis perizinan bisa selesaikan 
dalam satu pintu melalui Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 
Sukabumi. 

 Pengurusan seluruh perizinan itu 
menyusul adanya Peraturan Bupati 
(Perbup) tahun 2017 tentang pelimpahan 
kewenangan penyelenggaraan perizinan 
dan non perizinan. Sebelumnya hanya 
20 perizinan, kini 40 jenis perizinan 
dilimpahkan kepada DPMPTSP. 

 Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, 
Dadang Eka Widiyanto menjelaskan, berdasarkan 
Undang-undang nomor 23, jumlah perizinan yang 
dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebanyak 
70 jenis. ”Setelah diinventarisir, kebutuhan jenis perizinan 
di Kabupaten Sukabumi hanya 40. Saat ini, baru 20 
perizinan yang bisa diurus di DPMPTSP. Tahun depan, 
secara berharap seluruhnya bisa diselesaikan satu 
pintu,” jelasnya kepada Radar Sukabumi, Jumat (10/11).   

Saat ini, lanjut Dadang, untuk mempersiapkan seluruh 
sistem perizinan satu pintu, pihaknya tengah 

mempersiapkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan fasilitasnya. ”Tentunya dengan 
sistem yang baru nanti, SDM harus pula 
disiapkan. Saat ini, petugas sedang 
transfer ilmu kepada setiap SKPD yang 
berkaitan dengan perizinan,” 
sambungnya.   Selain sistem satu pintu, 
penggunaan sistem online juga bakal 
diberlakukan untuk memudahkan proses 
perizinan. 

 ”Jadi pemohon dalam mengurusi izin 
tidak lagi bolak-balik ke SKPD lain. Nanti, 
sistem online disiapkan untuk 
memudahkannya,” ujarnya.   Selain sistem 

satu pintu yang tengah dipersiapkan, kode etik pegawai 
dalam perizinan juga diperketat. Dimana, pegawai 
back office tidak diberkenankan untuk berhadapan 
langsung dengan pemohon perizinan. ”Semua ini 
dilakukan supaya lebih baik lagi, pelayanan yang 
mudah sehingga para investor tidak bakal ragu-ragu 
lagi untuk berinvestasi di Kabupaten Sukabumi,” 
pungkasnya. (cr15/d)

Dadang Eka Widiyanto
Kadis DPMPTSP 

Kabupaten Sukabumi

PELAYANAN: Petugas DPMPTSP PELAYANAN: Petugas DPMPTSP 
Kabupaten Sukabumi saat Kabupaten Sukabumi saat 

memberikan pelayanan kepada memberikan pelayanan kepada 
masyarakat pemohon izin.masyarakat pemohon izin.

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

Sebelum kejadian, hujan 
disertai angin kencang cu-
kup lama mengguyur, tidak 
lama kemudian suara cukup 
keras terdengar saat material 
tanah menghantam rumah,” 
aku Dedeh. 

 Menurut Dedeh, karena 
ruangan tempat tidurnya 
rusak parah, maka untuk 
sementara ia akan tinggal di 
ruang tengah, yang masih 
tersisa. Meskipun ia men-
gaku was-was, jika longsor 
susulan kembali terjadi. 
“Emak sebenarnya takut 
ada longsor lagi, tapi mau 
gimana lagi rumah tetap ha-
rus diisi,” ucap mak Dedeh. 

 Sementara itu, relawan 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
Kecamatan Cisaat, Imam 
Ismail menambahkan, tak-
siran kerugian akibat ben-
cana tersebut mencapai 
Rp25 juta. Adapun untuk 
untuk solusi, pihaknya bakal 
berkoordinasi dengan Pem-
des dan Muspika Cisaat. 
“Kami koordinasi dengan 
Muspika, untuk perbaikan 
nanti bakal dirundingkan 
terlebih dahulu dengan 
Muspika,” tambah Imam. 

 Dugaan sementara, tanah 
dengan struktur yang labil 
dengan intensitas guyuran 
hujan menjadi faktor pe-
nyebab ambruknya jalan 
desa tersebut yang kemu-
dian menimpa rumah mak 
Dedeh. “Memang sebelum 

kejadian, hujan turun cukup 
lebat dengan waktu yang 
cukup lama. Jadi, jalan desa 
dengan kontur tanah labil 
itu tergerus air hujan dan 
material tanahnya menimpa 
rumah,” terangnya. 

 Bagi masyarakat saat 
kondisi cuaca seperti ini, di-
minta untuk tetap waspada 
dan berhati-hati. Terutama 

bagi warga yang berada di 
daerah tebing, rawan pohon 
tumbang dan rawan potensi 
banjir. 

“Masyarakat harus tetap 
berhati-hati, pencegahan 
juga harus di lakukan dan 
informasikan secepatnya 
kepada pemerintah setem-
pat agar cepat ditangani,” 
pungkasnya. (ren) 

Rumah Lansia Diterjang Longsor

FOTO: IST 

LONGSOR: Relawan BPBD saat melihat kondisi longsor di Kampung 
Kutatengah, Rt 11/04, Desa Kutasirna, Kecamatan Cisaat yang merusak 
rumah milik Dedeh (68).

Pemerintah Kabupaten Suk-
abumi untuk segera mem-
perbaiki kondisi lapangan 
sepak bola Korpri Cisaat 
tersebut. “Kalau lapang-
nya bagus dan terawat, kan 
nanti bisa digunakan untuk 
sekolah-sekolah pembinaan 
sepak bola di Sukabumi. 
Mudah-mudahan pertand-
ingan persahabatan ini bisa 
memberikan dorongan un-
tuk perbaikan lapangan,” 
ungkap Beckham kepada 
Radar Sukabumi, usai per-
tandingan.

 Selain karena faktor curah 
hujan yang tinggi, perawatan 
lapang yang tidak maksimal, 
juga penyebab lapang rusak 

itu karena kerap digunakan 
untuk kegiatan perhelatan 
akbar, baik Pemkab Suka-
bumi maupun pihak swasta. 
Tak pelak, rumput di lapang 
itupun terinjak beban yang 
tak semestinya. “Ya harus 
lebih dirawat,” singkatnya.

 Pertandingan Persikabu-
mi kontra Persib U-19 Plus 
Persib Legend, sebenarnya 
berjalan seru dan meng-
hibur penonton. Tetapi, 
kondisi lapangan membuat 
para pemain seolah ber-
main bola di tengah sawah. 
Sejumlah bobotoh Persib 
Sukabumi dan warga Suka-
bumi pun sangat menyay-
angkan kondisi lapang yang 
demikian tersebut. Padahal 
stadion berkapasitas 15 ribu 

penonton ini, merupakan 
satu-satunya stadion yang 
memiliki tribun penonton 
serta berstandar nasional. 
“Sebagai warga Sukabumi 
sekaligus bobotoh merasa 
malu. Menjamu tim be-
sar sekelas Persib dengan 
kondisi lapangan yang tidak 
layak,” ujar salah seorang 
bobotoh asal Sukabumi, 
Joko Wibawa.

 Ia berharap, kondisi ini bisa 
menjadi pekerjaan rumah 
Pemerintah Kabupaten Suk-
abumi yang harus segera 
diselesaikan. Sebab, kondisi 
lapangan terlihat kurang ter-
urus. “Ya harus ada perbai-
kan, biar nanti kalau ada 
pertandingan lagi tidak malu,” 
harapnya. (why)

Stadion Lapang Korpri Cisaat Dikritik

tonase, keadaan jalan di ka-
wasan tersebut menjadi rusak 
parah. Selain banyak lubang 
mengangga di tengah jalan, 
juga telah menyebabkan se-
jumlah rumah warga yang 
lokasinya berada di pinggiran 
jalan tersebut mengalami 
kerusakan. Bahkan, akibat 
jalan rusak tersebut, tidak 
sedikit para pengendara yang 
menjadi korban kecelakaan.

 “Untuk itu, kami akan in-
gatkan dan tindak tegas para 
pengemudi kendaraan berat 
melalui operasi kendaraan 
yang muatannya lebih dari 
kapasitas. Baru-baru ini, kami 
juga telah melaksankan op-
erasi di lapangan bersama 
Polres Sukabumi, menin-
dak pelanggaran itu,” jelas 
Th endy saat dihubungi Radar 
Sukabumi melalui telepon 
selulernya, Minggu (12/11).

 Lebih lanjut ia menjelaskan, 
Dishub Kabupaten Sukabumi 
yang bertanggung jawab dalam 

mengawasi kendaraan angku-
tan sangat menyayangkan peri-
hal banyaknya kendaraan berat 
yang melintas jalan tersebut, 
yang menuai protes dari warga. 
“Para pengusaha angkutan 
yang semaunya melakukan 
aktivitas angkutan melebihi 
tonase yang ditentukan, akan 
kami sikapi dengan tegas. Un-
tuk itu, kami akan gencarkan 
operasi dengan melakukan 
Tilang di tempat. Apalagi, Ja-
lan Raya Padabeunghar-Jam-
pangtengah itu, masuk pada 
kategori kelas III dan muatan 
barangnya jangan sampai lebih 
dari 24 ton,” tandasnya.

 Sementara itu, seorang war-
ga Kampung Padabeunghar, 
RT 4/1, Eri (45) mengatakan, 
warga Desa Padabeunghar 
merasa geram terhadap ban-
yaknya dum truk yang mem-
bawa material tambang batu 
kapur dan kayu hasil hutan di 
atas aturan yang sudah diten-
tukan. “Akibat jalan ini sering 
dilalui kendaraan berat, pagar 
rumah saya sampai ambruk 

dan dinding serta lantainya 
banyak yang retak. Apalagi 
pada waktu malam hari, ke-
luarga saya tidak bisa istirahat 
dengan tenang, karena saat 
kendaraan berat melintas 
dinding dan kaca rumah se-
lalu bergetar. Seperti layaknya 
ada gempa bumi,” imbuhnya.

 Untuk itu, ia dan juga warga 
lainnya berharap kepada Di-
shub Kabupaten Sukabumi 
dan Polres Sukabumi agar 
segera menertibkan kenda-
raan yang melampaui kapa-
sitas muatan jalan tersebut. 
“Setiap harinya warga Desa 
Padabeunghar yang rumahn-
ya berada di pinggir jalan, 
terus dihantui was-was saat 
kendaraan berat melintas. 
Padahal sudah ada rambu-
rambu bahwa jalan ini maksi-
mal angkutan 24 ton, namun 
ternyata tiap hari kendaraan 
angkut dengan kapasitas leb-
ih dari 41 ton hingga 51 ton 
sering melintas membawa 
material tambang dan kayu,” 
pungkasnya. (cr13/t)

Kadishub Meradang

Demiz Bantah Kampanye
PA L A B U H A N R AT U  - 

Digadang-gadang bakal 
maju sebagai Calon Guber-
nur Jawa Barat (Jabar), Ded-
dy Muzwar yang kini masih 
menjabat sebagai Wakil Gu-
bernur Jabar diterpa angin 
tak sedap. Salah satunya, ia 
dituding melakukan kampa-
nye menggunakan fasilitas 
negara. Namun, tudingan 
itu langsung ditepis orang 
nomor dua di Jabar ini di 
sela-sela peresmian AMK 
Jamiyyatul Aulad, Jalan 
Sirnaresmi, Desa Citepus, 
Palabuhanratu, kemarin 
(12/11).

“Jangan mengada-ada. 
Kampanye yang mana?,”  
tanyanya dalam Kunjungan 
dadakannya itu.    

 Soal kunjungannya ke 
beberapa lembaga atau tem-
pat untuk menemui warga, 
dirinya menilai kegiatannya 
itu merupakan hal lumrah. 
Terlebih dirinya kini masih 
menjabat Wakil Gubernur 
yang tentunya harus melay-
ani masyarakatnya.  

 Dalam sambutannya, 
D e m i z  m e n y a m p a i k a n 
pesan agar pendidikan SMK 
atau SMU harus disertai 
dengan pendidikan aga-
ma. Terlebih kini, generasi 
penerus dhadapkan dengan 
berbagai fitnah dan hedo-
nisme.  

 “Pelajar harus dibekali 
dengan ilmu teknologi, 
wawasan kebangsaan dan 
agama. Ini akan menjadi 

pondasi kuat sebagai gen-
erasi penerus bangsa,” pa-
parnya. 

 Ketua Yayasan Jamiatul 
Aulad, KH Asep Sapru-
din menyebutkan, pihanya 
mengundang Wagub Jabar 
itu hanya untuk meresmi-
kan yayasannya. Peresmian 
seperti itu dinilainya hal 
lumrah dan banyak dilaku-
kan pejabat negara.  

 Sehingga, kegiatan itu 
merupakan kegiatan yang 
tak berbau politik melainkan 
pelayanan kepada maayara-
kat. “Kami dan pelajar san-
gat membutuhkan motivasi 
dari orang-orang hebat sep-
erti Pak Wagub. Beliau juga 
yang meresmikan SMK ini, “ 
imbuhnya. (ryl) 

58 Kades Deklarasi ODF
PA L A B U H A N R AT U  - 

Sebanyak 58 kepala desa 
(Kades) se- Kabupaten Suk-
abumi mendeklarasikan diri 
sebagai desa menuju Open 
Defecation Free (ODF) atau 
tidak buang air besar (BAB) 
sembarangan. Hal ini dalam 
rangka mendukung program 
Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (Germas) menuju 
Sukabumi lebih baik, Man-
diri dan Religius. 

 Deklarasi tersebut diung-
kapkan dalam rangkaian 
acara perayaan Hari Kese-
hatan Nasional (HKN) ke-53 
di Pantai Palangpang, Desa 
Ciwaru, Kecamatan Ciemas, 
Kabupaten Sukabumi, ke-
marin (12/11).

 Dalam ikrarnya, sejak 12 
november 2017 para Kades 
itu berjanji  t idak akan 
melakukan BAB disemba-
rang tempat. Selain itu, mer-
eka juga tidak akan membi-
arkan orang lain melakukan 
BAB di wilayahnya secara 
sembarangan. “Perbuatan 

BAB sembarangan itu meru-
pakan perbuatan tercela. 
Karena, tidak hanya meru-
gikan bagi pelaku, tetapi 
juga merugikan keluarga, 
lingkungan dan orang lain,” 
kata Kepala Desa Gunung-
karamat, Kecamatan Cis-
olok, Enjat Sujatna, kemarin 
(12/11).

 Menurut Enjat, 58 Kades 
ini juga menyadari, untuk 
meningkatkan kesehatan 
bukan hanya tanggungjawab 
Dinas Kesehatan atau Pemk-
ab Sukabumi saja. Tetapi 
sudah menjadi tanggung-
jawab bersama. Makanya, 
para Kades ini  berjanji akan 
selalu melakukan kegiatan 
dalam rangka meningkatkan 
kesehatan masyarakat dan 
lingkungan.  

 Mereka (Kades) percaya 
terhadap semangat dan ke-
mampuan yang dimilikin-
ya. Sehingga bisa menjadi 
contoh bagi masyarakat 
banyak. “Mudah-mudahan 
tekad kami mendapatkan 

kemudahan dan keridoan 
dari Allah swt,” paparnya. 

 Selain deklarasi, yang 
menjadi agenda utama 
dalam agenda tersebut 
yakni senam sehat, jalan 
sehat di seputar Pantai 
Pa l a n g p a n g ,  s a n t u n a n 
kepada anak yatim dan 
jompo, penyerahan dana 
pembangunan Rutilahu 
dan penanaman pohon. 
Semuaya dilakukan se-
cara simbolis di  depan 
panggung utama HKN. 
Acara itu juga dimeriahkan 
oleh penampilan kesenian 
tradisional yang bertemak-
an ‘Jampang Makalangan’. 
Yang di dalamnya,  ada nga-
hiras, liliungan, bebegig, 
tarian sapu dan bendera.  

 Bupati Sukabumi, Mar-
wan Hamami menyebut-
kan, makan buah dan sayur 
merupakan kebutuhan po-
kok bagi tubuh. Sehingga, 
makan buah serentak ini 
diharapkan bisa menjadi 
motivasi maayarakat untuk 

memakan buah dan sayur 
secara rutin. “Deklarasi desa 
menuju ODF ini juga sebagai 
wujud menuju Sukabumi 
lebih baik, mandiri dan re-
ligius,” imbuhnya.  

 B e g i t u p u n  y a n g  d i -
harapkan Kepala Dinas 
Kesehatan (Kadinkes) Ka-
buaten Sukabumi, Didi 
Supardi.    Menurutnya, 
acara yang dilaksanakan 
secara gebyar itu harus 
bisa membawa efek besar 
hingga ke pelosok desa.  
Lantaran, yang menjadi 
peserta senam dan jalan 
santai  merupakan per-
wakilan dari 58 Puskes-
mas. “Mudah-mudahan 
tudak hanya meriah dalam 
acaranya, tetapi juga bisa 
meningkatkan tarap hidup 
masyarakat menuju ODF. 
Sehingga bisa mewujud-
kan Gerakan Masyarakat 
Hidup S ehat  (G er mas) 
menuju Sukabumi lebih 
baik,  mandiri dan religi-
us,” harapnya. (ryl) 

FOTO: PERLI RIZAL/RADARSUKABUMI 

DEKLARASI: Para Kades berpoto bersama dengan Bupati Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi setelah mendeklarasikan diri sebagai desa 
menuju Open Defecation Free (ODF) di Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas.
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MEMBANGGAKAN: Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi  
Sofyan Effendy (kiri) saat menerima 
penghargaan dari Kementrian Dalam 
Negeri di Hotel Bidakara Grand 
Pancoran.

SUKABUMI - Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten 
Sukabumi diganjar pengahragaan oleh 
Kementrian Dalam Negeri. Penghargaan 
dengan kategori ’Dukcapil Bisa’ tersebut 
diberikan atas capaian tinggi targetkan 
kepemilikan akta kelahiran dan perekaman 
data Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
(KTP-el). 

 Kepala Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, 
Sofyan Effendy menjelaskan, pemberian 
identitas bagi masyarakat ini merupakan 
amanat Undang-undang. Selaku abdi 

negara, sudah selaiknya dinas yang ia 
pimpin itu menjalankan amanat tersebut. 
”Kami mendapat undangan pemberian 
penghargaan dari Kemendagri dalam 
acara rapat koordinasi nasional di Hotel 
Bidakara Grand Pancoran. Alhamdulillah, 
berkat kerja keras dan dukungan semua 
pihak, Disdukcapil Kabupaten Sukabumi 
mendapatkan penghargaan,” jelasnya 
kepada Radar Sukabumi, belum lama 
ini.

 Penghargaan yang diberikan, lanjut 
Sofyan, yakni penghargaan atas tingginya 

capaian target kepemilikan akta kelahiran 
anak usia 0-18 tahun dan perekaman 
KTP-el. ”Penghargaan yang diberikan 
adalah ’Dukcapil Bisa’ dari Kemendagri. 
Sejauh ini kami terus menggenjot tertib 
administratif kependudukan masyarakat,” 
sambungnya. 

 Sofyan menegaskan, penghargaan 
yang telah diraihnya itu akan menjadi 
motivasi bagi Disdukcapil untuk terus 
meningkatkan kinerja. ”Saya ucapkan 
terimakasih kepada seluruh jajaran dan 
staf Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, 

semoga penghargaan yang diberikan ini 
dapat menjadi motivasi untuk 
meningkatkan kinerja supaya lebih baik,” 
tutupnya 

 Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk Disdukcapil 
Kabupaten Sukabumi, Ridwan 
menambahkan, saat ini masyarakat yang 
telah melakukan perekaman mencapai 
1.681.419 dari jumlah 2.523. 992  penduduk 
Kabupaten Sukabumi.

 Sedangkan kepemilikan akta kelahiran 
mencapai 811. 611 anak dari jumlah 

seluruh 880.871. ”Anak usia nol sampai 
delapan belas tahun mencapai 95.54 
persen susah memiliki akta, sedangkan 
perekaman sudah mencapai 93.02 persen,” 
tutupnya. (cr15/d)

Advetorial Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi

KINERJA MELEBIHI TARGET, 
DISDUKCAPIL RAIH PENGHARGAAN

Kadishub Meradang

SEMAKIN RUSAK: SEMAKIN RUSAK: 
Jalan Raya Padabeunghar - Jampangtengah Jalan Raya Padabeunghar - Jampangtengah 

kondisinya semakin rusak akibat truk kondisinya semakin rusak akibat truk 
pengangkut material batu kapur melampui pengangkut material batu kapur melampui 

batas tonase yang sudah ditentukan.batas tonase yang sudah ditentukan.

Jalan Padabeunghar 
Rusak Parah

CIKEMBAR - Kepala Dinas Per-
hubungan (Kadishub) Kabupaten 
Sukabumi, Thendy Hendrayana 
mengaku geram dengan aktivitas 

kendaraan angkutan barang di Jalan 
Raya Padabeunghar, Kecamatan 
Jampangtengah, Minggu (12/11). Pas-
alnya, akibat sering dilintasi kenda-

raan berat dan mobil tronton yang 
bermuatan batu karang yang over 

Stadion 
Lapang Korpri 
Cisaat Dikritik
CISAAT - Bintang muda 

Persib U-19, Beckham Putra 
Nugraha, ikut berkomentar 
dengan buruknya kondisi 
Stadion Lapang Korpri Cis-
aat Kabupaten Sukabumi, 
pada laga amal Persika-
bumi versus Persib U-19 
Plus Legend Persib, akhir 
pekan lalu.

 Menurut Beckham, dili-
hat dari kondisinya, Lapang 
Korpri Cisaat sangat tidak 
terurus dan tidak layak 
untuk pertandingan sepak 
bola, baik semi profesional 
apalagi profesional. Untuk 
itu, Beckham mendorong 

FOTO: WAHYU// RADAR SUKABUMI 

TAK DIURUS: Stadion Lapang Korpri Cisaat Kabupaten Sukabumi 
nampak tak terurus saat laga amal Persikabumi versus Persib U-19 
Plus Legend Persib, akhir pekan lalu.

Rumah Lansia Diterjang Longsor
C I S A AT  -  Ru ma h  s e m i  p e r-

manen milik Dedeh (68), janda 
tua asal Kampung Kutatengah, 
RT 11/04, Desa Kutasirna, Keca-

matan Cisaat ambruk setelah di-
hantam tebing jalan. Beruntung, 
saat kejadian Sabtu (11/11) lalu, 
wanita berusia senja yang hidup 

sebatangkara itu tengah berada di 
luar rumah. Hanya saja, dua ru-
ang kamar miliknya rusak parah 
akibat diterjang tebing dan akses 

jalan desa lumpuh tertutup mate-
rial longsor. “
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  KADISHUB..Baca Hal 15

  RUMAH..Baca Hal 15

  STADION..Baca Hal 15
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