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PROMO AKHIR TAHUN !!!

PMI Kirim 
Lima Relawan

PERISTIWA jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan 
Tanjung, Karawang memang menyisakan duka mendalam dan 
mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Tak terkecuali 
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi.

 Kemarin, (31/10) lima personel relawan PMI Kota Sukabumi 
diterjunkan untuk membantu proses evakuasi para korban di 
Karawang. Mereka Ketua PMI Kota Sukabumi, Suranto yang 
didampingi oleh wakil ketua bidang relawan mengatakan, 
selain relawan yang di berangkatkan, PMI juga mengirimkan 

Duka Mendalam Keluarga dan 
Sahabat Korban Lion Air JT 610

Suara Firman Bergetar: 
Seharusnya Saya yang 

di Pesawat Itu

Black Box Sudah 
Terdeteksi

Pemkot Raih WTP 
Empat Kali Beruntun

BERHASIL 
DIPERTAHANKAN: 
Wakil Walikota 
Sukabumi, 
Andri Hamami 
saat menerima 
penghargaan 
LKPD 2017 dengan 
memperoleh WTP dari 
Kepala Kanwil DJPB 
(Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan) 
Provinsi Jawa Barat, 
Yuniar Yanuar Rasyid 
di Gedung DJBP 
Bandung, kemarin 
(31/10).

Opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi 
kewajaran pada laporan keuangan. 

KRITERIA: 
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, 
2. Efektivitas penilaian internal, 
3. Kecukupan pengungkapan informasi, dan 
4. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. 
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Pemprov Jawa 
Barat, Kota Depok, 

dan Kota Banjar

Kabupaten Ciamis, 
Kabupaten Majalengka, 

dan Kota Cimahi

Kota Sukabumi, 
Kabupaten Sukabumi, 

Kabupaten Bekasi, 
Kabupaten Cianjur, 

Kabupaten Kuningan, 
Kabupaten Sumedang, dan 

Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Bogor, 
Kabupaten Indramayu, 
Kabupaten Karawang, 
Kabupaten Cirebon, 

Kabupaten Garut, 
Kabupaten Purwakarta, 

dan Kota Bekasi

Kabupaten 
Bandung, 

Kabupaten 
Pangandaran, 

Kota Bogor, Kota 
Cirebon, dan Kota 

Tasikmalaya

Tiga daerah yang masih belum 
berhasil meraih WTP adalah Kota 
Bandung, Kabupaten Bandung 
Barat, dan Kabupaten Subang.

SUKABUMI - Pemkot Suka-
bumi kembali mendapatkan 
penghargaan dari pemerin-
tah pusat. Kali ini, dibawah 
k e p e m i m p i n a n  A c h m a d 
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Siapa yang dapat menerka umur? Belum lama 
pamitan, belum lama update status WhatsApp, 

tapi sesaat kemudian pergi selamanya. Kepergian 
mendadak orang-orang tercinta membuat keluarga 

korban kecelakaan pesawat Lion Air begitu terpukul.

FERLYNDA PUTRI-JUNEKA S. MUFID, Jakarta

MENDUNG kelabu meng-
gelayuti langit di atas Ge-
dung Sentral Visum dan 
Medikolegal Rumah Sakit 
Bhayangkara Tk I Raden Said 
Sukanto. Mata sembap dan 
isak tangis keluarga korban 

jatuhnya pesawat Lion Air 
JT 610 menambah kelabu 
suasana rumah sakit (RS) 
yang dikenal dengan nama 
RS Polri Kramat Jati itu. 

Cemburu, Kakek Oma Bunuh Kekasih
SUKABUMI  - Misteri ke-

matian Fatimah (50) yang 
ditemukan membusuk di kon-
trakan di Kampung Mangka-
laya, RT 07/05 Desa Cibolang, 
Kecamatan Gunungguruh 

akhirnya terkuak. Hasil pe-
nyidikan kepolisian, ternyata 
pembunuhnya adalah Ahmad 
Hidayat alias Oma (63) yang 
disebut-sebut sebagai suami 
sirih korban.

 Kapolres Sukabumi Kota, 
AKBP Susatyo Purnomo yang 
didampingi Kasat Reskrim, 
AKP Budi Nuryanto mengung-
kapkan, kasus pembunuhan 
tersebut dilatarbelakangi oleh 

kecemburuan. Modusnya, 
tersangka membekap kekasi-
hnya tersebut memakai ban-
tal hingga meregang nyawa. 

FOTO: DERI RIDWANSAH/JAWA POS

EVAKUASI KORBAN: Petugas Badan SAR Nasional (Basarnas) 
menepi ke Pantai Tanjung Pakis dengan membawa satu 
kantung jenazah korban pesawat Lion Air tujuan Jakarta-
Pangkalpinang dengan nomor JT 610 yang jatuh di Perairan 
Tanjung, Karawang, Jawa Barat.

FOTO: IST FOR RADAR SUKABUMI

SIAP BANTU EVAKUASI: Lima relawan PMI Kota Sukabumi melakukan persiapan sebelum pemberangkatan ke Kabupaten Karawang untuk ikut dalam proses evakuasi dalm 
musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Tanung, Karawang.

Satu Korban Sudah Teridentifi kasi

JAKARTA -- Pencarian black box 
pesawat Lion Air PK-LQP yang men-
galami kecelakaan Senin (29/10) 
lalu mulai menujukan titik terang. 
Kemarin (31/10), empat kapal 
yang dilengkapi dengan Side Scan 
Sonar, Multibeam Echosounder, 

FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

KEHILANGAN ANAK: Mariana (kanan) menangis di posko crisis 
center halaman Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin. 
Foto kanan, Anggota keluarga korban pesawat Lion Air JT-610 yang 
jatuh di perairan Karawang menunjukan foto Puspita Eka Putri 
saat berada di Posko Antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 
Jakarta, Selasa (30/10).

Ketika Erika Ingin 
Wortel Yang Pendek
”TIDAK takut nih naik Lion?,” tanya saya. 

Selasa pagi kemarin. Sehari setelah kejadian 
Lion jatuh di laut. Utara Karawang.

”Bismillah saja,” jawab Erika Eriyanti. Petani 
cerdas dari Batu, Malang. ”Ini kan paket. Ber-
sama teman-teman ini,” tambahnya.

”Saya juga naik Lion kok,” kata saya. ”Ini, 
bersama istri. Mau ke Samarinda,” kata saya 
lagi. Sambil memperkenalkan istri saya. Yang 
asli Samarinda.

”Oh ini ibu yang pandai masak itu ya,” ujar 
Lukman Afandy, yang mimpin rombongan 
petani Batu itu.

GRAFIS : FIJARSAEPULOH/RADARSUKABUMI
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Tersangka cemburu karena korban 
diketahuinya berhubungan dengan pria 

lain. Disulut emosi, dia membekap korban 
menggunakan bantal hingga tewas,”

AKBP SUSATYO PURNOMO, Kapolres Sukabumi KotaAKBP SUSATYO PURNOMO, Kapolres Sukabumi Kota
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Klarifi kasi Indro Warkop          
soal Kematian Istrinya
KETIKA istri Indro Warkop, Nita Octobijanthy, 

meninggal, tiba-tiba bermunculan meme yang berisi quote 
imbauan berhenti merokok. Meme itu seolah-olah 
menyebutkan bahwa Nita meninggal karena menjadi 
perokok pasif. Terpapar Indro yang menjadi perokok aktif.

Ternyata, quote itu tidak hanya jadi meme. Sempat ada 
billboard yang memasang foto Indro dengan quote 
tersebut. Indro, melalui akun Instagram-nya, langsung 
mengklarifikasi hal tersebut. Lewat sebuah video, Indro 
menyangkal bahwa istrinya meninggal karena menjadi 
perokok pasif. Terpapar Indro yang menjadi seorang 
perokok.

Indro menegaskan, dirinya berhenti merokok sejak 1998. 
Quote imbauan tentang berhenti merokok dari Indro 
menyebar sejak 2010-an. ’’Jadi sudah lama itu. Memang 
saya mendukung gerakan berhenti merokok,’’ katanya.

Indro juga mengatakan bahwa istrinya seorang perokok. 
Dia baru berhenti merokok ketika ketahuan mengidap 
kanker paru-paru. Indro berharap masyarakat tidak 
menyebarkan informasi hoax terkait kematian istrinya. 
Meski hal itu digunakan untuk tujuan yang baik, 
masyarakat diimbau untuk berhenti merokok. Video 
lengkap Indro bisa Anda akses lewat link berikut ini: bit.ly/
IndroKlarifikasi. (gun/c15/fat) 

HANYA berselang beberapa jam 
setelah jatuhnya pesawat Lion Air 
JT 610, kabar-kabar ngawur ber-
munculan di media sosial. Salah 
satunya berbentuk rekaman video 
amatir di kabin pesawat yang 
sedang mengalami turbulensi. 
Katanya, itu detik-detik jatuhnya 
pesawat JT 610.

Video yang menyebar di grup-
grup WhatsApp itu menggam-
barkan kepanikan penumpang 
di dalam pesawat. Beberapa kali 
kabin tampak terguncang, di iringi 
suara takbir dari sejumlah pe-
numpang. Sesekali kamera video 
diarahkan ke jendela pesawat dan 
tam pak sayap pesawat seperti 
diselimuti awan gelap. 

Hasil pencarian di Facebook, 
video serupa disebarkan banyak 
netizen. Narasinya kurang lebih 
sama. Intinya, video itu disebut-
sebut sebagai detik-detik jatuhnya 
Lion Air JT 610. Faktanya, rekaman 
video amatir tersebut diambil 
seorang penumpang Lion Air 
jurusan yang lain. Yakni, Lion Air 
JT 353 rute Jakarta–Padang.

Video serupa ditemukan di chan-
nel YouTube. Awalnya, rekaman 
kejadian itu diberi judul ”Detik-

detik Sebelum Jatuhnya Pesawat 
Lion Air JT 610”. Namun, video 
tersebut mendapat koreksi dari 
banyak netizen yang tahu bahwa 
rekaman video itu adalah kejadian 
lama. Yakni, ketika Lion Air JT 353 
rute Ja karta–Padang mengalami 
turbulensi. Akhirnya, judul video 
itu diubah menjadi ”Detik-detik 
Pesawat Lion Air JT 358 mengalami 
turbulensi dan mati mesin, bukan 
JT 610. Stop hoax!” Tapi, tetap ada 
yang keliru, yakni pada nomor 
penerbangan.

Kepala Pusat Data dan Informasi 
(Kapusdatin) Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) 
Sutopo Purwo Nugroho juga 
menyampaikan klarifikasi adanya 
seseorang yang membagikan foto 
kondisi kabin pesawat. Dalam foto 
itu, terlihat beberapa orang meng-
gunakan masker udara. ”Foto 
tersebut bukan penumpang Lion 
Air JT 610, tapi penumpang Sri-
wijaya yang mengalami turbulensi,” 
tulis Sutopo.

Menjelang pukul 21.00 kemarin, 
koran ini juga mendapatkan video 
dari seorang pembaca. Video itu 
berisi rekaman pembicaraan. Isin-
ya seperti pembicaraan seorang 
pilot dan kopilot. Banyak yang 
menyebut rekaman itu detik-detik 
sebelum Lion Air JT 610 jatuh. 
Padahal, rekaman tersebut merupa-
kan percakapan pilot Adam Air 
yang jatuh pada 1 Januari 2007.

Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi (KNKT) dalam sebuah 
rilisnya pada 3 Desember 2008 men-
duga, rekaman yang beredar di 
masyarakat itu mengalami modi-
fikasi. ”Kami hanya memastikan 
kalau rekaman yang beredar kon-
tradiktif dan tidak akurat,” kata Ta-
tang Kurniadi, ketua KNKT saat 
itu. (gun/c6/fat)

Video kepanikan penumpang di dalam kabin 
pesawat bukan detik-detik sebelum Lion Air 

JT 610 jatuh. Tapi, kepanikan penumpang 
Lion Air JT 353 yang mengalami turbulensi.

FAKTA

Hoax Insiden Lion Air 
JT 610 Bermunculan

113395

KPK Periksa Taufi k Kurniawan Hari Ini 

 JAKARTA – Dugaan suap 
yang membelit Wakil Ketua 
DPR Taufi k Kurniawan kian 
memanas. Sebab, penyidi-
kan terhadap Wakil Ketua 
Umum Partai Amanat Na-
sional (PAN) itu berpotensi 
merambet ke anggota DPR 
lain. Terutama yang ber-
asal dari daerah pemilihan 
(dapil) Jawa Tengah VII yang 
meliputi Kebumen, Ban-

jarnegara dan Purbalingga. 
 Sebab, berdasar fakta per-

sidangan Bupati Kebumen 
(nonaktif ) M. Yahya Fuad 
menyebutkan tidak hanya 
Taufik saja yang dimintai 
bantuan soal pengalokasian 
dana alokasi khusus (DAK) 
fisik. Melainkan, sejumlah 
pimpinan DPR dan petinggi 
partai politik lain. Namun, 
sejauh ini hanya Taufi k saja 
yang mau membantu Yahya 
mengegolkan DAK sebe-
sar Rp 93,37 miliar. Taufik 
diduga menerima Rp 3,65 
miliar sebagai fee.

 Terkait keterlibatan ang-
gota DPR dan partai politik 
tersebut, Wakil Ketua KPK 
Basaria Panjaitan meny-

erahkan semuanya pada 
hasil penyidikan. Menurut 
dia, pihaknya tidak bisa 
mengintervensi para penyi-
dik dalam mengembangkan 
penyidikan tersebut. ”Ini 
(pengembangan penyidi-
kan, Red) sangat bergantung 
dari hasil penyidikan yang 
dilakukan oleh tim,” ujarnya, 
kemarin (31/10). 

 Basaria menegaskan, pi-
haknya tidak menggubris 
intervensi dari pihak mana-
pun. Termasuk, dari salah 
satu tokoh partai politik 
(parpol) tertentu yang be-
berapa waktu lalu men-
datangi kantor KPK. Menu-
rutnya, penyidikan Taufik 
terkait pengalokasian DAK 

Kebumen murni pengem-
bangan perkara yang dilaku-
kan oleh tim. ”Sama sekali 
kami tidak akan terpengaruh 
dari mana pun.”

 Basaria menegaskan, lem-
baganya juga tidak terafi liasi 
dengan kepentingan parpol 
tertentu. Sehingga, tudingan 
bahwa KPK tebang pilih ter-
hadap kasus-kasus korupsi 
tidak relevan dengan kinerja 
komisi antirasuah tersebut 
selama ini. ”KPK bukan 
instansi yang bergerak di bi-
dang politik, kami penegak 
hukum, cara berpikirnya 
adalah fakta, bukti-bukti 
penemuan oleh penyidik,” 
tegasnya. 

 Juru Bicara KPK Febri 

Diansyah menambahkan, 
penyidik berencana memer-
iksa Taufik Kurniawan se-
bagai tersangka hari ini 
(1/11). Dalam pemeriksaan 
perdana itu, Febri memin-
ta Taufik kooperatif den-
gan memenuhi panggilan. 
”Kami imbau agar saudara 
TK (Taufi k Kurniawan, Red) 
kooperatif dan datang pada 
pemeriksaan besok (hari ini, 
Red),” ungkapnya. 

 Wakil Ketua Dewan Ke-
hormatan Partai Amanat 
Nasional Drajad Wibowo 
menyampaikan rasa pri-
hatin atas status tersangka 
Taufi k. Drajad memastikan 
bahwa PAN akan memberi-
kan dukungan kepada Taufi k 

terkait kasus yang dialami. 
”Tentu PAN akan membantu 
Taufik, bisa dalam bentuk 
bantuan hukum, dukungan 
moral, dan sebagainya,” kata 
Drajad kepada Jawa Pos.

 Di sisi lain, Drajad juga 
memberi dukungan ke-
pada KPK terkait proses 
penegakan hukum. Drajad 
berharap, proses penegakan 
hukum di KPK bisa berjalan 
sesuai dengan mekanisme 
yang berlaku. ”Dengan ha-
rapan KPK juga menjunjung 
tinggi keadilan,” ujarnya.

 Di sisi lain, Ketua DPP PAN 
Yandri Susanto menyatakan, 
status Taufik berpotensi 
menganggu kinerja DPR 
dan citra partai. Sebab, po-

sisinya sebagai pimpinan 
DPR merupakan juru bicara 
sekaligus simbol DPR. ”Po-
sisi Mas Taufik akan kami 
evaluasi di pimpinan DPR,” 
kata Yandri.

 Yandri menyatakan, dalam 
waktu dekat Ketua Umum 
PAN Zulkifl i Hasan bersama 
Sekjen Eddy Soeparno akan 
menggelar rapat internal 
bersama pengurus DPP, 
membahas posisi Taufik. 
Pada intinya, PAN ingin agar 
masalah hukum Taufi k tidak 
menganggu kinerja DPR. 
”Kami juga ingin supaya 
Mas Taufik bisa konsen-
trasi, fokus pada persoalan 
yang membelitnya,” ujarnya. 
(tyo/bay)

Tak 
Terpengaruh 

Intervensi 
Parpol

Data Beras yang Dirilis BPS Bisa Cederai Petani

FOTO: IST

PASOKAN: Data produksi beras yang dirilis BPS masih menjadi sorotan banyak pihak termasuk Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Pimpinan KPK Berikan 
“Buku Merah” ke Polisi
JAKARTA – Skandal “buku merah” yang menyer-

et nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian berakhir 
antiklimaks. Sebab, barang bukti berupa buku 
catatan keuangan perbankan berwarna merah ber-
tuliskan IR SERANG NOOR, No. Rek. 4281755174, 
BCA KCU Sunter Mall yang menjadi pemicu 
skandal itu kini telah berpindah tangan dari KPK ke 
Polda Metro Jaya.  Pada Senin (29/10) malam lalu, 
penyidik Polda Metro Jaya menyita barang bukti ka-
sus suap Basuki Hariman tersebut dari KPK. Selain 
“buku merah”, penyidik polisi tersebut juga menyita 
satu bundle rekening Koran PT. Cahaya Sakti 
Utama periode 4 November 2015 sampai dengan 
16 Januari 2017. Serta, buku bank hitam bertuliskan 
Kas Dollar PT Aman Abadi tahun 2010. 

 Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, 
para komisioner telah memutuskan untuk mem-
berikan barang bukti itu. Alasannya, penyitaan 
tersebut dilakukan memiliki payung hukum. 
Yakni, penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Selatan No. 98/Pen.Sit/2018/PN.Jkt.
Sel tertanggal 23 Oktober 2018. ”Di surat itu 
dicantumkan dua barang bukti yang diberikan 
izin untuk disita,” jelasnya, kemarin (31/10). 
Lalu apa tujuan penyitaan? Febri mengatakan 
dalam surat Kapolda Metro Jaya tertanggal 24 
Oktober, penyitaan itu dilakukan terkait penyi-
dikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, 
merintangi, atau menggagalkan secara langsung 
atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau 
pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka 
dan terdakwa korupsi yang terjadi pada 7 April 
2017.Penyidikan itu memang cukup janggal. 
Sebab, yang diusut Polda Metro Jaya merupakan 
dugaan merintangi penyidikan atau obstruc-
tion of justice. Bukan, dugaan aliran duit kepada 
Tito Karnavian sebagaimana laporan investigasi 
IndonesiaLeaks. Atau dugaan perusakan barang 
bukti Basuki Hariman yang diduga dilakukan 
dua penyidik polisi yang bertugas di KPK : Ro-
land Ronaldy dan Harun. 

 Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yu-
wono tidak merespon pesan singkat dan telepon 
dari Jawa Pos. Senada dengan Argo, Dirkrimsus 
Polda Metro Jaya Kombespol Adi Deriyan juga 
belum merespon pertanyaan dari Jawa Pos sepu-
tar penyidikan buku merah yang terkesan janggal 
tersebut. (tyo/bry)

JAKARTA - Data terbaru 
Badan Pusat Statistik (BPS) 
tentang produksi beras ma-
sih menjadi sorotan banyak 
pihak. Kali ini, Ketua Kelom-
pok Tani Nelayan Andalan 
(KTNA) Winarno Tohir turut 
angkat suara. Winarno me-
nilai produksi beras tahun 
2018 masih parsial karena 
tidak memasukkan data dari 
tahun-tahun sebelumnya.

 “BPS cuma rilis data beras 
tahun 2018 bahwa kita sur-
plus 2,85 juta ton. Tapi dari 
tahun-tahun sebelumnya, 
mereka tidak pernah rilis 
data yang menggunakan 
metode KSA (kerangka 
sampel area). Data beras 
tahun 2018 itu tidak bisa 

berdiri sendiri. Harus ada 
data pendukung dari ta-
hun sebelumnya untuk 
memastikan kondisi stok 
beras saat ini,” ungkapnya 
saat dimintai keterangan, 
kemarin (31/10).

 Winarno menyebutkan, 
karena pada tahun sebe-
lumnya BPS tidak merilis 
data beras, maka pihaknya 
merujuk kepada data sur-
vey yang dilakukan Suc-
cofindo. Pada bulan Juni 
2017, Succofindo merilis 
bahwa sebanyak 15 juta ke-
pala keluarga petani memi-
liki stok beras sebanyak 5,6 
juta ton. Dengan ditambah 
stok yang ada di masyara-
kat, maka total ada 8,1 juta 

ton.
 “Jika kita menggunakan 

data hasil survey Succofin-
do untuk ditambahkan ke 
produksi surplus 2,85 juta, 
maka total kami memiliki 
sekitar 9,1 juta ton beras. 
Sebetulnya data ini tidak 
berbeda jauh dengan data 
yang dirilis BPS bersama 
Kementan sebelumnya,” 
ungkap Winarno.

 Lebih lanjut, Winarno 
memastikan pihaknya tidak 
akan memperdebatkan data 
BPS. Tapi jika data yang diri-
lis BPS tidak komprehensif, 
dirinya mengkhawatirkan 
data BPS bisa mencede-
rai petani. “Oke lah kami 
menerima semuanya. BPS 

memang dilindungi un-
dang-undang. Tapi petani 
saat ini posisinya diinjak dan 
dicekik,” tandasnya.

 Bulog, menurut Winarno, 
kesulitan menyerap gabah 
karena pemerintah ma-
sih menggunakan harga 
pembelian pemerintah 
(HPP) yang diatur oleh In-
pres Nomor 5 Tahun 2015. 
Meskipun Kementerian 
Pertanian sudah memberi-
kan fleksibilitas 10 persen, 
Winarno menilai itu belum 
cukup untuk menutupi bi-
aya produksi petani.

 “Bulog menggunakan 
instrument itu untuk me-
nyerap gabah, ya akhirnya 
kesulitan untuk dapat ba-

rang. Akhirnya harga jadi 
mahal dan barang tidak 
ada di gudang Bulog. Lalu 
pemerintah menyebutkan 
harus impor. Padahal barang 
itu sebetulnya ada,” keluh 
Winarno.

 U n t u k  i t u ,  W i n a r n o 
mengharapkan BPS lebih 
bijak dalam merilis data. 
Jika data yang dirilis BPS 
dimanfaatkan pihak-pihak 
tertentu untuk mendorong 
terjadinya impor beras, 
maka petani akan sangat 
terluka. “Kalau dilakukan 
impor lagi,  petani bisa 
marah. Petani saat ini ter-
cekik.  Mari kita jangan 
buat marah petani,” tegas 
Winarno.(jpnn)
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OPINI

Kebodohan
Oleh: 

AS Laksa
Penulis

TENTU saja bukan hi-
buran, bukan pula sesuatu 
yang patut ditertawakan. 
Namun, jika terjadi terus-
menerus, rentetan kebodo-
han demi kebodohan yang 
membentang di depan mata 
kita akan menjadi karnaval 
yang menghibur juga. Saya 
terpaksa menyebutnya be-
gitu karena sepertinya tidak 
ada yang bisa dilakukan 
untuk menghadapi karna-
val tersebut, selain merasa 
terhibur.

Itu hiburan semu sebet-
ulnya, sebuah perasaan 
girang yang muncul karena 
kita tidak bisa lebih se-
dih lagi. Tentu akan beda 
rasanya bila dibandingkan 
dengan perasaan terhibur 
yang kita dapatkan saat 
membaca Petualangan Karl 
May di wilayah Barat liar 
dan pelosok-pelosok Bal-
kan atau dibandingkan 
dengan kegembiraan yang 
muncul saat kita menonton 
Jet Li memerankan Wong 
Fei Hung. Perasaan terhibur 
saat menyaksikan karnaval 
kebodohan adalah perasaan 
senang yang ganjil: Kita tahu 
ada yang keliru, tetapi kita 
tidak bisa apa-apa, selain 
tertawa.

Orang dengan mudah ber-
sedia memasrahkan diri dan 
kehidupan mereka kepada 
seseorang yang mendaku 
diri sebagai guru spiritual. 
Mereka rela meninggalkan 
keluarga, mengikuti jalan 
yang diajarkan oleh guru 
mereka, menikmati sabu 
yang diperkenalkan seb-
agai makanan malaikat atau 
makanan jin, dan ikhlas be-
laka ketika guru spiritual itu 
menikmati tubuh mereka.

Saya bayangkan kehidu-
pan mereka pasti susah 
sekali dan kepala mereka 
mumet sehingga bisa den-
gan mudah menceburkan 
diri sendiri ke comberan 
sambil meyakini sedang 
menempuh jalan spiritual. 
Dan si guru spiritual tetap 
akan menjadi guru spiri-
tual, dipercaya oleh para 
pengikutnya sebagai jel-
maan malaikat maut atau ti-
tisan Nabi Sulaiman, sampai 
kejahatannya terbongkar. 

Para pengikut setia masih 
akan bertahan membela 
pak guru spiritual sampai 
beberapa waktu, sampai 
akhirnya mereka membukti-
kan sendiri bahwa kesetiaan 
mereka hanyalah tindakan 
yang sia-sia.

Jika Anda iseng, Anda bisa 
juga mencoba-coba men-
jadi guru spiritual. Saya ya-
kin, pasti akan ada orang-
orang yang menjadi pengi-
kut Anda. Kepada mereka, 
Anda bisa memperkenalkan 
alang-alang dan menyebut-
nya sebagai tumbuhan surga 
atau tanaman yang paling 
dicintai Sang Pencipta. Mer-
eka akan percaya dan Anda 
bisa membuat padepokan 
sendiri dengan ritual meny-
embah alang-alang.

Orang-orang yang mumet 
mudah percaya kepada apa 
saja. Ada orang yang men-
gaku bisa menggandakan 
uang, mereka percaya dan 
membaktikan diri sebagai 
pengikutnya. Dan Anda 
tak perlu bersekolah jauh-
jauh, menjadikan diri Anda 
seorang doktor ilmu mag-
net atau ilmu perbintangan 
atau ilmu apa pun, untuk 
meyakini bahwa seseorang 
bisa menggandakan uang.

Ya n g  A n d a  p e r l u k a n 
adalah meyakini bahwa 
itu karomah dari Allah dan 
mengobarkan optimisme 
bahwa kemampuan meng-
gandakan uang tersebut 
akan bermanfaat untuk 
membantu orang-orang 
miskin agar mereka bisa 
mendapatkan kehidupan 
yang sejahtera dan pen-
didikan yang layak. Anda 
hanya perlu percaya dan 
tidak perlu repot-repot 
memberi alasan pemband-
ing, misalnya, bahwa Nabi 
Sulaiman bisa memind-
ahkan istana, bisa bicara 
dengan semut-semut serta 
kawanan lalat, dan seb-
againya.

Anda tahu saya sedang 
membicarakan Taat Pribadi 
dan orang yang sibuk mem-
bela karomahnya. Saya me-
lihat video-video orang itu 
di YouTube dan saya senang 
melihat cara dia duduk di 
singgasananya. Saya senang 

pada model rambutnya. 
Juga,  yang saya paling 
senang adalah namanya: 
Taat Pribadi. Sekiranya dia 
memiliki saudara kembar, 
saya yakin namanya pasti 
Taat Umum. Orang itu diper-
caya oleh para pengikutnya 
mampu menggandakan 
uang serta sekarang sedang 
ditangani polisi karena didu-
ga melakukan pembunuhan 
(dan penipuan).

Lain kali, jika ada lagi orang 
yang mengaku bisa meng-
gandakan uang, seharusnya 
kita lekas melaporkannya 
kepada polisi atau polisi 
langsung bertindak dengan 
menangkap orang itu. Jika 
dia benar-benar bisa dan 
melakukannya setiap hari, 
itu berarti dia mengambil 
alih wewenang pemerin-
tah dan tindakan tersebut 
bisa mengganggu sistem 
keuangan negara. Dia akan 
membuat peredaran uang ti-
dak terkontrol, jumlah uang 
membeludak, dan nilai mata 
uang kita anjlok. Bisa-bisa 
kita harus membeli seporsi 
pecel lele dengan harga lima 
ratus ribu rupiah.

Jika ternyata dia tidak bisa, 
berarti dia penipu dan me-
miliki rencana jahat dengan 
pengakuan bisa menggan-
dakan uang. Jadi, entah dia 
benar-benar bisa menggan-
dakan uang atau tidak, saya 
pikir polisi bisa langsung 
menangkapnya.

Pada masa lalu, mung-
kin benar-benar ada orang 
yang bisa berjalan di atas 
permukaan air, atau tetap 
hidup meski direbus berkali-
kali, atau mampu mengubah 
belatung menjadi butir-
butir emas atau bulir-bulir 
padi. Kebanyakan dari kita 
meyakini apa yang disebut 
mukjizat dengan landasan 
iman, dan itu hal yang tak 
bisa diperdebatkan. Kita 
tidak mempunyai cara un-
tuk membuktikan apakah 
semua itu benar-benar ter-
jadi atau sekadar karangan.

Untuk semua mukjizat di 
masa lalu, kita hanya bisa 

mengimani. Untuk segala 
bentuk mukjizat yang dita-
warkan orang hari ini, saya 
ragu. Sering kali ujung dari 
semuanya adalah penipuan. 
Saya pernah mewawancarai 
seorang dukun sakti di Ja-
karta –tepatnya orang yang 
mengaku dirinya sakti– un-
tuk tabloid DeTIK (diberedel 
21 Juni 1994).

Saat itu sedang santer 
pembicaraan umum tentang 
kemungkinan santet masuk 
KUHP. Pak dukun yang saya 
temui mengakui memeli-
hara 16 jin, masing-masing 
dia tempatkan dalam kamar 
yang terpisah. Dia tunjuk-
kan kamar-kamar tersebut. 
Semua pintunya tertutup 
dan saya tidak masuk ke 
satu kamar pun. Sebab, pak 
dukun tidak mengajak saya 
masuk. Dia hanya memberi 
tahu bahwa jin-jin piaraan-
nya berada di kamar-kamar 
itu.

Setelah wawancara pan-
jang tersebut dimuat, dua 
halaman tabloid, seorang 
perempuan menelepon dan 
mengatakan ingin bicara 
dengan saya. Dia mem-
pertanyakan kenapa saya 
mewawancarai orang itu. 
”Saya berobat ke sana, tetapi 
hingga sekarang tidak ditan-
gani,” katanya. ”Dia selalu 
bilang tarifnya seikhlasnya, 
tetapi saya harus membayar 
mahar ratusan ribu untuk 
segala keperluan, termasuk 
sesaji untuk jin-jinnya.”

Saat ini, ketika ada poli-
tikus tertangkap karena 
menerima sogokan seratus 
juta rupiah, kita bisa men-
gatakan itu jumlah yang 
cemen. Tetapi, ratusan ribu 
pada waktu itu adalah jum-
lah besar, setara dengan 
gaji saya sebulan saat mulai 
bekerja sebagai wartawan. 
Saya menyarankan ke-
beratannya itu ditulis se-
bagai surat pembaca. Dia 
tidak berani.

”Nama dan alamat Anda 
tidak akan disebutkan,” 
kata saya.

”Dia memelihara jin. Dia 
pasti tahu,” katanya.

Akhirnya, saya menulis 
sendiri surat pembaca den-
gan isi seperti yang dikeluh-
kan perempuan itu. Kemu-
dian, tabloid yang memuat 
surat pembaca tersebut saya 
bawa dan saya tunjukkan ke-
pada pak dukun. Dia diam, 
mencoba menjelaskan, teta-
pi kalimatnya berbelit-belit. 
Enam belas jinnya tidak 
memberi tahu pak dukun 
bahwa saya sendirilah seb-
etulnya yang menulis surat 
pembaca itu.

Pada masa-masa itu, satu 
kali lagi saya mewawanca-
rai orang sakti di Surabaya, 
bersama kawan saya M. 
Anis. Ucapan orang tersebut 
disukai wartawan karena 
dia sering menyampaikan 
hal-hal yang menyeramkan 
tentang keyakinannya dan 
praktik santet yang dilaku-
kannya. Kami mewawan-
carai tukang santet itu di 
rumahnya yang megah. Dia 
menceritakan berbagai hal, 
mulai ritual yang dijalankan 
dan kedekatannya dengan 
para jenderal pada waktu 
itu. Sebelum wawancara 
berakhir, saya menanyakan, 
”Anda bisa betulan?”

Dia tidak menjawab secara 
langsung, tetapi mencerita-
kan bagaimana selama ini 
dirinya melakukan santet 
dan apa medium yang di-
gunakan.

”Pertanyaan saya, Anda 
bisa betulan?” tanya saya.

Akhirnya dia mengge-
leng. ”Orang-orang mudah 
dikelabui,” katanya. ”Sema-
kin tidak masuk akal yang 
saya sampaikan, mereka 
semakin percaya bahwa saya 
sakti.”

Saya percaya pada uca-
pannya. Orang-orang mu-
dah dikelabui. Seperti yang 
lain-lain, orang itu juga 
akhirnya terbongkar. Na-
mun, saya tidak pernah 
khawatir  bahwa karna-
val yang menghibur ini 
akan berakhir. Tidak akan 
pernah berakhir.  Kelak 
akan ada lagi orang yang 
mengaku sebagai dukun 
sakti, atau guru spiritual, 
atau nabi. Dan selalu ada 
orang-orang yang bersedia 
menjadi pengikut. (*)

Tertibkan Parkir Liar 
Sepanjang Ahmad Yani
BANYAK sekali kenda-

raan motor yang parkir 
sembarangan di sepanjang 
jalan Ahmad Yani. Padahal 
parkir motor itu sudah dise-

diakan. Keberadaan parkir 
liar sering membuat macet 
diwilayah tersebut. Mohon 
untuk ditertibkan, bukannya 
dulu ada aturan parkir liar di 

gembok.

Sella
08572218xxxx

Jangan Pasang Gambar 
Caleg di Pohon

Tolong kepada para calon 
legislatif baik itu DPRD Kota 
atau Kabupaten Sukabumi, 
Provinsi dan RI, agar ti-
dak memasang poster caleg 
dipaku dipohon. Kalian ini 
merupakan sebagai wakil 
rakyat pasti tahu aturan 

masa mau dilanggar. Aturi 
peratura KPU dan pemer-
intah. Jadi Caleg yang pintar.

Astri
08134453xxxx

Kota Sukabumi bikin Nyaman lagi
TERIMA kasih kepada 

pemerintah Kota Sukabumi 
yang sudah membuat Kota 
Sukabumi menjadi lebih 
nyaman. Seperti halnya dila-

pang Merdeka terlihat bersih 
dan tidak banyak pedagang 
kaki lima. 

Setiap hari satpol pp selalu 
berjaga dan itu membuat 

kita lebih nyaman berolah-
rga.

08982212xxxx
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sambungan dari Hal 1

 Salah seorang keluarga 
korban adalah Toni Pri-
yonoadhi. Putri ketiganya, 
Puspita Eka Putri, turut 
menjadi korban. ”Tanggal 
26 lalu anak saya ulang 
tahun yang ke-24,” ungkap 
Toni lirih kemarin (30/10).

 Foto-foto yang dijepret 
saat  Putri  ulang tahun 
masih tertempel di ka-
mar rumahnya yang be-
rada di Bali View Jatiwar-
ingin, Bekasi. Sesuai pesan 
perempuan berhijab itu 
pada malam sebelum be-
rangkat, foto-foto di kamar 
tersebut tidak boleh dico-
pot. ”Dia juga tidak mau 
diantar ke bandara,” kenang 
Toni. 

 Anak ketiganya itu kukuh 
ingin berangkat sendiri. 
Padahal, sebelumnya, en-
tah mama atau saudaranya 
pasti selalu mengantar. Toni 
merasa kecolongan karena 
menuruti apa yang diucap-
kan putrinya.  

 ”Saya dapat kabar dari 

saudara bahwa pesawat 
Putri kecelakaan. Itu saya 
sedang nyetir. Mobil saya 
pinggirkan. Saya menangis,” 
bebernya. Hatinya berke-
camuk. Putri yang paling 
dekat  dengannya telah 
menghadap Sang Pencipta.

 Kesedihan mendalam 
juga menggelayut di hati 
Firman Linus. Sahabatnya, 
Paul Ferdinan Ayorbaba, 
ada di dalam Boeing 737 
Max 8 yang jatuh itu. Se-
belum berangkat, Firman 
sempat mengantar sang 
rekan, bahkan merekam 
video Ferdinan ketika ma-
suk ke bandara. ”Di kantor 
Pak Ferdi (sapaan Ferdinan, 
Red) itu satu meja dengan 
saya,” kenang pegawai PT 
Marindo tersebut.

 Mereka sering bertukar 
cerita. Sering makan siang 
bersama. Yang membuat 
Firman makin sedih adalah 
kukuhnya Ferdi untuk be-
rangkat ke Pangkalpinang. 
Padahal, Firman-lah yang 
sebenarnya ditugaskan un-
tuk berangkat ke sana men-

gantar dokumen. 
 Tapi, Ferdi bersikeras be-

rangkat karena merasa itu 
adalah tugasnya. ”Pak Ferdi 
memang tugasnya di bagian 
dokumen. Seharusnya saya 
yang di pesawat itu, saya 
yang jadi korban,” katanya 
dengan suara bergetar.

 Firman pun bertekad se-
tiap hari akan menunggui 
proses identifikasi di RS 
Polri. Walaupun tim DVI 
Polri menargetkan identifi -
kasi baru bisa selesai empat 
hingga delapan hari ke de-
pan. Sebab, hingga kemarin 
belum ada keluarga Ferdi 
yang bisa datang ke RS. 

 Sementara itu, suasana 
duka juga membayangi 
crisis center korban Lion 
JT 610 di halaman Bandara 
Halim Perdanakusuma, Ja-
karta. Keluarga korban yang 
baru mendarat di bandara 
tersebut langsung menuju 
lokasi crisis center yang ter-
letak di halaman bandara. 

 Misalnya Mariana yang 
datang tergopoh-gopoh 
sambil menangis menuju 

tempat informasi dan pen-
dataan sore (sekitar pukul 
15.30) kemarin. Dia lang-
sung menanyakan kabar 
putranya, Muhammad Na-
sir. Perempuan dari Aceh 
Selatan itu tak henti-henti 
menangis. Dia seolah masih 
belum percaya kabar duka 
yang menyelimuti keluarg-
anya. ”Anak saya, Pak. Anak 
saya. Bawa pulang anak 
saya, Pak,” pinta Mariana 
berurai air mata.

 Perempuan paro baya 
tersebut sempat memukul-
mukul meja seolah melam-
piaskan kekesalan. Dua 
perempuan di sampingnya 
berupaya menenangkan 
Mariana sambil menyeka 
air mata yang terus meleleh. 
Meski dua perempuan itu 
juga ikut terisak. 

 Kesedihan Mariana terasa 
begitu dalam. Sekeras apa 
pun upaya untuk mene-
nangkan Mariana seolah tak 
mempan. ”Aneuk lon sabo 
nyang agan (anak laki-laki 
saya satu-satunya, Red),” 
ujar Mariana dalam bahasa 

Aceh. ”Tempat saya men-
gadu. Kalau saya sakit, siapa 
yang nanti merawat saya?” 
imbuh dia masih diiringi 
tangis.  

 Dari informasi Yuliani, 
kerabat Mariana, Nasir 
adalah anak pertama di 
antara empat bersaudara. 
Dua adik bungsunya kem-
bar, Fitra dan Fitri. Nasir 
yang berusia 29 tahun su-
dah menikah dengan Dian 
Daniati  dan dikaruniai 
seorang anak bernama Dafi . 

 Sebelum meninggal du-
nia, Nasir sempat berpesan 
kepada keluarga besarnya 
di Aceh untuk berkumpul 
bersama di Jakarta. ”Keingi-
nan dia mungkin berhasil. 
Tapi, ternyata begini caran-
ya. Warga dari Aceh Selatan 
yang tinggal di Jakarta pada 
ke sini semua,” katanya.

 Yuliani menjelaskan, Na-
sir bekerja pada sebuah 
perusahaan alat kesehat-
an di Jakarta Barat. Nasir 
disebut pergi ke Bangka 
Belitung untuk menggarap 
proyek kantornya. Keluarga 

memastikan bahwa Nasir 
menjadi korban dari infor-
masi pihak perusahaan dan 
surat-surat yang ditemukan 
tim SAR. ”Di WA Story pukul 
06.10 dia menulis flight,” 
katanya.

 Yuliani menyatakan, bisa 
jadi status di Facebook milik 
Nasir menjadi pertanda. 
Status itu bertulisan Jangan 
suka menyebarkan Hoax 
dan Fitnah, ingat masa 
umur dan ajal. Semoga se-
belum ajal bisa baca syaha-
dat. ”Mungkin itu jadi pesan 
terakhir dia,” katanya.

 Ade Sumber, seorang 
petugas crisis center yang 
menemui Mariana dan ke-
luarganya, tak banyak bi-
cara. Dia menyodorkan tisu 
dan air minum. Dia seperti-
nya tahu duka keluarga ko-
rban itu begitu mendalam.  

 Ade sempat menanyakan 
identitas singkat Mariana 
dan putranya yang jadi ko-
rban. Mariana dan kerabat-
nya terdengar menyebut 
nomor 102 yang merupakan 
nomor di data manifes. 

Setelah pendataan singkat 
tersebut, Mariana diberi 
kartu identitas bertulisan 
Family JT 610. Mereka lan-
tas dibawa dengan mobil ke 
RS Polri untuk pendataan 
lebih lanjut. ”Sampai sore 
ini (kemarin sore, Red) su-
dah 168 keluarga korban 
yang melapor. Masih ada 10 
lagi yang belum,” ujarnya.  

 Ade menjelaskan, bisa 
jadi ada keluarga korban 
yang langsung mendatangi 
RS Bhayangkara atau Ban-
dara Soekarno-Hatta. Selain 
mendata keluarga korban, 
petugas di Bandara Halim 
memfasilitasi akomodasi 
untuk mereka. Termasuk 
penginapan di sebuah hotel 
di Cawang dan antar jemput 
ke RS atau sesuai kebutuhan 
untuk visum atau keper-
luan lain. ”Difasilitasi juga 
keluarga inti untuk diter-
bangkan ke Jakarta,” kata 
Ade. Keluarga yang sudah 
diterbangkan berasal dari 
Kualanamu, Pangkalpin-
ang, dan Palembang. (*/
c9/owi)

" , 

“Tersangka cemburu kare-
na korban diketahuinya ber-
hubungan dengan pria lain. 
Disulut emosi, dia mem-
bekap korban menggunakan 
bantal hingga tewas,” jelas-
nya, kemarin (31/10).

 Aksi keji tersebut, dilaku-
kan tersangka pada Sabtu 
(20/10) sore. Usai melampi-
askan emosinya, tersangka 
dirundung kebingungan. 
Lalu,  dia pergi  dengan 
membawa barang-barang 
korban, seperti perhiasan, 
jam tangan, dan telepon 
selulernya. “Awalnya, petu-
gas kesulitan mengungkap 
kasus ini karena tersangka 
memberikan keterangan 
yang berbelit-berbelit saat 
menjadi saksi kunci. Hing-
ga akhirnya dia mengakui 
semua perbuatannya karena 
terbakar rasa cemburu,” 
terangnya.

 Kini, tersangka mendekam 
di Rutan Polres Sukabumi 
Kota. Dia dikenakan pasal 
338 KUHPidana tentang 
pembunuhan untuk mem-

pertanggungjawabkan per-
buatannya. Ketua RT 07, 
Eman Sulaeman menye-
butkan Fatimah bersama 
kekasihnya tersebut sudah 
mengontrak sekitar 2,5 
bulan lalu. Sebelumnya, 
mereka mengaku tinggal di 
Caringinngumbang, Wa-
rudoyong, Kota Sukabumi. 
“Begitu kami masuk, ternya-
ta dia sudah meninggal dan 
mengeluarkan bau busuk. 
Kami langsung lapor polisi, 
kemudian membawa jasa-

dnya ke rumah sakit. Polisi 
juga datang langsung ke sini 
(lokasi),” ungkap Eman.

 Saat itu, jasad Fatimah 
tertutup terpal, kardus dan 
bantal. Warga mengetahui 
Fatimah tewas setelah sua-
minya, Oma, Senin (22/10) 
sekira pukul 03.00 WIB me-
minta bantuan tetangganya 
untuk menggotong isterinya 
ke angkot. Namun sopir ang-
kot pergi begitu mengetahui 
akan membawa orang yang 
sudah meninggal. (upi/d)

”Dari mana tahu?,” tanya 
saya.

”Saya baru baca postingan 
Ricky Elson. Yang katanya baru 
dijamu masakan bu Dahlan. 
Rendang kambing,” katanya.

”Terinspirasi pak William 
Wongso. Yang bisa bikin ren-
dang unta,” kata istri saya.

 Rombongan Erika itu lagi 
mau ke Berastagi, Sumut. Ingin 
melihat petani holtikultura di 
sana. Bagaimana bisa tanam 
wortel jenis baru. Yang seperti 
wortel impor. ”Harga jual wor-
tel Berastagi itu bagus banget. 
Hampir dua kali lipat wortel 
kami di Batu,” ujar Erika.

 Alam Berastagi mirip batu. 
Sama tingginya. Sama se-
juknya. Mereka belum tahu 
wortel Berastagi itu jenis apa. 
”Kami menyebutnya wortel 
pendek,” katanya. ”Wortel kami 
panjang-panjang,” tambahnya.

 Harga wortel pendek bisa 
Rp 13 ribu/kg. Sedang wortel 
Batu hanya Rp 7 ribu. Harga 
saat ini. Di lokasi kebun. Erika 
tahu semua itu dari pedagang. 
Yang datang ke Batu. Ingin 
kulakan. Tapi tidak ada petani 
Batu yang menanam wortel 
pendek. Tidak ada yang tahu 
jenis wortel ini. Padahal petani 
Berastagi sudah lama mema-
suki wortel pendek. Sejak lebih 
dua tahun lalu.

 Dalam rombongan Luk-
man ini ada sekitar 10 orang. 
Ada yang dari lereng gunung 
Bromo. Suku Tengger. Yang 
bahkan belum bisa menanam 
wortel. Mereka hanya tahu 
menanam kentang. Seumur 
hidupnya. Sejak kakek-ne-
neknya dulu. Ada pemicu lain: 
pasar wortel Surabaya diserbu 

wortel pendek. Lama-lama 
pasar wortel panjang terdesak. 
Disrupsi juga sampai ke wortel.

 Erika ingin sekali berubah. 
Ia bicara dengan Lukman. Cari 
sponsor. Agar bisa berangkat 
ke Medan. Lalu ke Berastagi. 
Selama ini para petani kentang-
wortel sudah mencintai sap-
rodi Bayer. Mereka ingin giliran 
Bayer membalas cinta mereka. 
Lukman, alumni teknologi 
pertanian Universitas Jember 
meresponsnya. Ia sudah 10 
tahun di Bayer. Sejak lulus 
kuliah dulu.

 Erika adalah petani jenis 
baru. Dia hanya lulusan SMA 
Negeri. Di Lawang. Otaknya 
encer. Dulunya hanya pega-
wai toko. Yang jualan sarana 
produksi pertanian. Di toko 
saprodi itu Erika di bagian 
kasir. Erika jadi kenal dengan 
pegawai lain di toko itu. Yang 
tugasnya angkat-angkat ba-
rang. Menikah. ”Itu suami saya 
pak,” katanya. Menunjuk lelaki 
yang berdiri agak jauh.

Yang ditunjuk mendekat. 
”Kalau saya orang bodoh pak,” 
kata sang suami. Merendah.

 Dulu ia bekerja sebagai pem-
erah susu sapi. Milik orang-
tuanya. Harga susu terus me-
rosot. Kalah dengan susu im-
por. Peternak sapi-perah kian 
terdesak. Padahal Batu-Pujon 
adalah rajanya. Dulu. Sapi-sapi 
itu dijual. Terpaksa cari peker-
jaan lain. Jadi tukang angkat di 
toko tuannya itu.

 Kini suami-istri itu jadi pet-
ani. Jadi tuan untuk diri mereka 
sendiri. Tanahnya sudah 9 ha. 
Tersebar di beberpa lokasi. 
Yang dibeli secara bertahap. 
Lima belas tahun lalu, Batu 
dilanda hama. Kentang hancur. 
Tanam. Hancur lagi. Tanam 

lagi. Hancur lagi. Banyak petani 
menderita. Jual tanah mereka.

 Itu karena penanaman yang 
terus menerus. Dari kentang 
ganti kentang. Lalu ganti ken-
tang lagi. Ada petani yang men-
emukan cara. Tanah kebun 
itu dicangkul lebih dalam. 
Tanahnya dibalik. Tidak bisa 
dengan cangkul biasa. Kurang 
dalam. Harus dengan alat be-
rat. Eskavator. Mahal sekali.

 Itulah sebabnya petani sep-
erti Erika berubah. Menggilir 
lahannya. Antara kentang dan 
wortel. Tapi tahunya ya wortel 
panjang itu. Bahkan di kentang 
pun Erika ingin berubah. Pasar 
menghendaki ukuran tertentu. 
Yang pas dengan mesin pen-
golah di pabrik. Kentang Batu 
ukurannya agak kebesaran. 
Tapi Erika belum tahu caranya.

 Ada yang juga ingin dipela-
jari di Berastagi: menggunakan 
mesin packaging. Tidak satu 
pun petani wortel Batu yang 
sudah masuk ke tahap itu. 
Erika ingin berubah: beli me-
sin cuci dan mesin pack. Agar 
wortelnya bisa masuk pasar. 
Sudah dalam bentuk bersih. 
Dan dalam kantong plastik 
yang rapi.

 Petani seperti Erika kelihat-
annya kian mandiri. Mencari 
cara sendiri. Untuk semua per-
soalannya. Agar lebih maju. 
Tanpa bantuan siapa pun. 
Termasuk bantuan dari pemer-
intah, misalnya pemerintah 
Tiongkok.

 Jam sudah menunjukkan 
pukul 5.45. Erika dkk boarding 
ke Lion Medan. Saya boarding 
ke Lion Balikpapan. Sampai di 
atas pesawat buru-buru saya 
tulis naskah ini. Takut keburu 
pilotnya minta ijin balik ke lan-
dasan. (dis)

logistik untuk memperlan-
car proses evakuasi. Mulai 
dari kantong jenazah, tenda, 
masker, obat–obatan, dan 
mobil Ambulance.

 “Kami disana di bawah kom-
ando PMI Propinsi Jawa Barat 
dan koordinasi Badan SAR 
Nasional. Kami mengirimkan 
lima relawan terlatih sebagai 
bentuk kepedulian para re-
lawan PMI Kota Sukabumi 
atas tugas kemanusiaan yang 
membutuhkan tenaga mer-
eka,” jelasnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (31/10). 

 Selain itu, Suranto juga me-
nyampaikan duka cita yang 
mendalam atas musibah jatuh-

nya pesawat Lion Air. Seluruh 
relawan Kota Sukabumi akan 
bergabung dengan seluruh rel-
awan PMI dari kota/kabupaten 
di Jawa Barat serta relawan lain-
nya. “Atas nama pribadi dan 
PMI Kota Sukabumi, saya me-
nyampaikan turut berduka cita 
atas insiden jatuhnya pesawat 
Lion Air Senin lalu,” katanya.

 Menurut Suranto, mereka 
diberangkatkan dengan meng-
gunakan mobil Ambulan ke 
lokasi. Mobil itu juga akan 
menjadi alat transportasi men-
gevakuasi korban. Selain itu, 
lima tenaga relawan yang dikir-
im ke Kabupaten Karawang ini 
adalah relawan yang dibekali 
spesialisasi kemampuan dan 
pengetahuan mengenai perto-

longan pertama dan evakuasi.
 “Mereka akan bertugas selama 

tiga hari kedepan. Namun jika 
dibutuhkan, sangat mungkin 
diperpanjang. Lima relawan 
yang dikirim ini siap melakukan 
evakuasi jenazah. Kelima rela-
wan yang di berangkatkan dian-
taranya Suherman, Sujana Agus, 
Asep Japarudin, Rizky pratama 
dan Anwar Supari,” sebutnya.

 Suranto menambahkan, 
relawan PMI Kota Sukabumi 
tidak dikhususkan untuk ko-
rban yang warga Sukabumi 
saja. Tugas mereka adalah 
membantu semua jenazah dan 
keluarga korban. Tetapi jika ada 
korban dari Sukabumi, bisa 
dibantu juga oleh PMI Kota 
Sukabumi. Pihaknya pun akan 

terus berkoordinasi dengan 
para relawan dan Tim SAR di 
sana. “Jika ada sesuatu yang 
dibutuhkan, Kota Sukabumi 
siap mengirimkan tenaga tam-
bahan,” tambah Suranto.

 Sementara itu, Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi 
berharap bergabungnya tim 
relawan PMI Kota Sukabumi 
ke Karawang merupakan ben-
tuk kepedulian kemanusiaan 
atas tragedi jatuhnya pesawat 
Lion Air Senin lalu. “Atas nama 
pribadi dan Pemerintah Kota 
Sukabumi, saya menyampai-
kan turut berduka cita atas 
insiden jatuhnya pesawat Lion 
Air Senin lalu. Semoga proses 
evakuasi korban berjalan lan-
car,” harap Fahmi. (upi/t)

sounder, serta Remotely 
Operated Vehicle (ROV) 
sudah bisa mendeteksi black 
box melalui bunyi ping yang 
memang terpancar dari alat 
tersebut. 

 ”Sekitar jam tiga tadi kira-
kira terdengar pingnya,” ujar 
Kepala Basarnas Muhammad 
Syaugi yang baru turun dari KRI 
I Gusti Ngurah Rai usai meninjau 
evakuasi, semalam.  Dia bersa-
ma Panglima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto sejak pagi memantau 
langsung pencarian korban dan 
black box serta badan Lion.

 Syaugi menuturkan diper-
kirakan lokasi kotak hitam itu 
sekitar 400 meter barat laut dari 
lokasi perkiraan awal hilang 
kontak. Kedalamannya kira-
kira 32 meter di bawah laut. Tapi, 
posisi yang telah diketahui itu 
harus dipastikan terlebih dahulu 
dengan ROV. Masalahnya arus 
laut kemarin begitu deras sekitar 
3-4 knot. Sehingga menyulitkan 
ROV dan penyelam untuk turun 
ke bawah laut. Kapal yang mem-
bawa ROV juga bergeser. ”Kapal 
yang membawa peralatan terse-
but, dengan ROV itu harus lego 
jangkar,” ungkap Syaugi. 

 Tapi, selain arus yang kencang 
di sekitar lokasi pencarian itu 
juga ada pipa bawah laut Per-

tamina. Sudah ada koordinasi 
dengan pihak Pertamina untuk 
meminta izin agar kapal-kapal 
pencari itu bisa menurunkan 
jangkar. ”Tadi Pangarmada su-
dah menelpon kepada pihak 
berwenang untuk bisa menu-
runkan jangkar,” imbuh Saugi.

 Dalam pencarian kemarin, be-
berapa objek memang sempat 
terdeteksi dari peralatan yang 
terpasang di empat kapal pen-
cari. Yakni Kapal Basarnas, Kapal 
TNI AL KRI Rigel, kapal BPPT, 
dan kapal Pertamina. Objek yang 
terdeteksi itu setelah didatangi 
penyelam ternyata kapal kayu 
yang terbalik, rangka kapal, dan 
bubu sepanjang 16 meter.

 Selain itu, dalam penarian itu 
juga ditemukan serpihan-serpi-
han bangkai pesawat terbang. 
Tapi, belum ditemukan bagian 
pesawat yang cukup besar. Saat 
mendeteksi serpihan-serpihan 
itulah terdektesi Ping Locator. 
”Black box itu ada ping yang bisa 
berbunyi kita berdua (Saugi dan 
Marsekal Hadi Tjahjanto) men-
dengarkan itu, tit tit tit, suara itu 
terdengar,” ungkap dia.

 Marsekal Hadi menceritakan 
dia mendengar sendiri bunyi 
ping tersebut. Menurut dia ter-
dengar dua bunyi. Yang satu agak 
keras, sedangkan yang lainnya 
lebih lemah. ”Itu adalah bagian 
black box mungkin yang satu-

nya tertutup dengan pasir dan 
sebagainya. Tapi yang jelas suara 
itu ada, sifatnya semakin dekat 
semakin kencang,” kata dia. 

 Selain itu, dia juga melihat 
sendiri dari hasil pantauan ROV 
ada majalah yang terbuka send-
iri saat didekati. Diperkirakan 
majalah yang biasa tersedia di 
dalam pesawat tersebut baru 
saya terlepas dari tempatnya. 
Hal itu menandakan lokasinya 
berdekatan dengan badan pe-
sawat yang lebih besar.  

”Saya yakin dengan kondisi 
seperti itu body pesawat ada di 
sekitar itu dan biasanya kalau 
pesawat jatuh itu bagian pilsec-
tion itu masih kelihatan utuh,” 
ungkap dia.

 Direktur Sistem Komunikasi 
Basarnas Budi Purnama me-
nambahkan pencarian dilaku-
kan selama 24 jam. Pada malam 
hari, petugas menurunkan ROV 
untuk melakukan pencarian. Se-
dangkan penyelam diturunkan 
bila ditemukan tanda-tanda 
black box berada. ”Hari ini 
(kemarin,Red) arusnya cukup 
kuat 3-4 knot. Tapi visibilitiya (ja-
rak pandang) bagus 4-7 meter,” 
kata Budi. Sedangkan dua hari 
sebelumnya, arus bawah laut 
agak lemah. Tapi jarak pandang 
kurang dari 4 meter.

 Tim Disaster Victim Identifi-
cation (DVI) Polri menghadapi 

tantangan berat dalam men-
gidentifikasi jenazah korban 
kecelakaan pesawat Lion Air JT 
610. Pencocokan postmortem 
dari 87 bagian tubuh korban 
dengan antemortem berupa 
tanda-tanda medis membuat 
tim DVI hanya berhasil men-
gidentifikasikan satu korban, 
yakni Jannatun Cintya Dewi, 24. 
Akhirnya, DVI hanya bergantung 
pada tes DNA untuk menentu-
kan identitas korban. 

 Kepala Rumah Sakit Polri 
Kramat Jati Kombespol Musya-
fak menuturkan, untuk hari 
ini (31/10) data antemortem 
atau data identitas korban dari 
keluarga telah masuk sebanyak 
191 data. Satu keluarga bisa 
memasukkan lebih dari satu 
data antemortem. ”Namun, data 
antemortem berupa tanda me-
dis seperti struktur gigi, sidik jari 
dan sebagainya. Kami mohon 
keluarga melengkapi,” ujarnya. 

 Data antemortem berupa 
tanda medis tersebut coba di-
cocokkan dengan postmor-
tem atau data yang diambil 
dari jenazah korban. Hasilnya, 
dapat diidentifikasi satu korban 
bernama Jannatun. Dia tercatat 
berasal dari Sukodono, Sidoarjo, 
Jawa Timur. ”Jenazah dapat di-
identifikasi karena ditemukan 
bagian tubuh yang masih baik,” 
tuturnya.  (idr/lyn/jun)

 Fahmi-Andri Hamami, Pem-
kot mampu mempertah-
ankan prestasi penghargaan 
Laporan Keuangan Pemer-
intah Daerah (LKPD) 2017 
dengan memperoleh Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP).

 Penghargaan WTP ini, meru-
pakan kali ke empat secara 
berturut-turut sejak tahun 2014 
hingga 2017. Penghargaan ini 
diterima oleh Wakil Walikota 
Sukabumi, Andri  Hamami dari 
Kepala Kanwil DJPB (Direktor-
at Jenderal Perbendaharaan) 
Provinsi Jawa Barat, Yuniar 
Yanuar Rasyid di Gedung DJBP 
Bandung, kemarin (31/10).

 Wakil Walikota Sukabumi, 
Andri Hamami mengatakan, 
penghargaan ini merupakan 
apresiasi bagi pelaksana SKPD 
di Kota Sukabumi. Andri ber-
harap, ke depan semua SKPD 
semakin berprestasi lagi dalam 
penyusunan LKPD. “Mudah-
mudahan kita bisa dapat WTP 
setiap tahunnya,” harap Andri.

 Lanjutnya, penghargaan ini 
dapat diraih berkat kerja keras 
dari tim Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah (BPKD) 
dan semua pihak termasuk 
andil dari masyarakat. Peng-
hargaan ini diharapkannya 
dapat menghapus rasa lelah 
tim BPKD setelah berjuang 
untuk menyusun LKPD yang 
baik dan benar. “Saya bangga 

karena penghargaan LKPD 
2017 untuk Kota Sukabumi 
dengan capaian standar ter-
tinggi dengan memperoleh 
WTP,” ujarnya.

 Sementara itu, penyerahan 
penghargaan itu dilaksanakan 
pada rapat koordinasi aku-
tansi dan pelaporan keuangan 
pemerintah daera di Gedung 
DJPB yang dibuka oleh Wakil 
Gubernur Jawa Barat, UU 
Ruzhanul Ulum. Saat meny-
erahkan penghargaan, Yuniar 
didampingi Kepala BPK Per-
wakilan Jabar, Arman Syifa.

 Dikatakan Yuniar, hasil 
capaian Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) dan 
Pemerintah Daerah (LKPD) 
dengan perolehan opini audit 

WTP. Makna penting WTP itu 
kata Yuniar, LKPP atau LKPD 
telah disajikan secara wajar atas 
aspek material sesuai dengan 
Standar Akutansi Pemerintah 
(SAP). Selain itu, telah terlak-
sananya sistem pengendalian 
internal yang efektif.

 “Di samping itu, telah di-
penuhinya seluruh ketentuan 
perundangan yang berlaku. 
Dari sisi ini juga, diharapkan 
terdapat usaha berlanjut untuk 
meningkatkan kualitas laporan 
keuangan serta meningkat-
kan integritas para pengelola 
keuangan. Terpenting adalah 
tercapainya aspek manfaat 
sebesar-besarnya bagi ke-
makmuran dan kesejahteraan 
rakyat,” paparnya.(bal/*)

Pemkot Raih WTP Empat Kali Beruntun

PMI Kirim Lima Relawan

Black Box Sudah Terdeteksi

Cemburu, Kakek Oma Bunuh Kekasih

FOTO: ISTIMEWA

MENDEKAM DI PENJARA: Tersangka Ahmad Hidayat alias Oma 
(63) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tega 
membunuh kekasihnya sendiri  Fatimah (50) karena dasar cemburu.

Ketika Erika Ingin Wortel Yang Pendek

Suara Firman Bergetar: Seharusnya Saya yang di Pesawat Itu



PASLON capres-cawapres 
nomor 01 menggunakan tag-
line Indonesia Maju di alat per-
aga APK. Nama yang digunak-
an adalah Jokowi-Amin. Angka 
01 diwarnai putih dengan latar 
belakang berwarna-warni. Visi 
paslon masuk materi APK. Misi 
paslon dibingkai dalam rang-
kaian heksagon dengan warna 
berbeda-beda. Foto paslon ter-
pasang di pojok kanan bawah 
dengan mengenakan pakaian 
putih-putih.

 Sementara itu, paslon nomor 
02 tidak banyak mengumbar 
kata dalam desain APK-nya. 
Ciri khas garuda merah ter-
pasang di sisi kiri atas, dibing-
kai dengan lambang padi di 
bawahnya. Di bawahnya ter-
tulis tagline Adil Makmur Ber-
sama Prabowo-Sandi. Tulisan 
Prabowo-Sandi dibuat empat 
kali lebih besar dari frasa adil 
makmur. Di sisi kanan desain, 
terpasang foto paslon yang 
kompak mengenakan setelan 
jas dan peci hitam.

 Desain dari kedua paslon itu 

dinyatakan sudah di-update 
dan lengkap. Artinya, sangat 
mungkin tidak akan ada pe-
rubahan lagi untuk desain 
tersebut. Untuk parpol, yang 
sudah berstatus di-update 
dan lengkap baru tujuh partai. 
Yakni, PKB, Gerindra, Garuda, 
PPP, PAN, Hanura, dan PBB. 
Meski demikian, tagline yang 
akan digunakan parpol mas-
ing-masing sudah ketahuan.

 Komisioner KPU Hasyim 
Asy’ari yang memimpin jalan-
nya pertemuan memastikan, 
sejauh ini tidak ada persoalan 
dalam desain yang disampai-
kan peserta pemilu ke KPU. 

“Sudah disesuaikan dengan 
peraturan yang ada,” terangnya 
seusai pertemuan. 

 Tidak ditemukan unsur 
pelanggaran UU maupun 
Peraturan KPU dalam desain 
tersebut. KPU dalam posisi 
memfasilitasi dan membiayai 
produksi alat peraga kampa-
nye dalam bentuk billboard 
atau videotron dan baliho. 
Desainnya diserahkan ke-

pada setiap peserta dan KPU 
hanya menentukan ukuran 
cetaknya. Peserta dipersi-
lakan membuat desain yang 
sesuai dengan ukuran cetak 
yang ditentukan. Hasyim 
menjelaskan, yang digarap 
KPU hanya APK untuk tingkat 
nasional, dalam hal ini terpa-
sang di Jakarta. 

“KPU RI tidak menyiapkan 
untuk seluruh Indonesia,” 
lanjut Hasyim.

 Sementara itu, di level 
provinsi, yang membiayai 
adalah KPU provinsi. Begitu 
pula di kabupaten/kota, KPU 
kabupaten/kota yang mem-
biayai.

 Meski demikian, KPU tidak 
bisa membiayai produksi APK 
secara maksimal. Karena itu, 
setiap peserta dipersilakan 
pula untuk memproduksi 
sendiri. Peserta pemilu boleh 
memasang maksimal 5 baliho 
dan 10 spanduk di tiap kelu-

rahan/desa. Juga, maksimal 
2 billboard atau videotron di 
tiap kabupaten/kota. Hasyim 
mengingatkan, APK harus 
segera diproduksi. Karena 
itu, peserta pemilu diminta 
segera menuntaskan desain 
APK-nya.

“Tujuh hari ke depan sam-
pai 5 November harus sudah 
beres,” tutur mantan Kasat-
korwil Banser Jawa Tengah 
itu. Melihat hasil pertemuan 
Senin (29/10), pihaknya op-
timistis para peserta bisa me-
nyelesaikannya tepat waktu.

 Yang terpenting, para peser-
ta jangan sampai memasuk-
kan materi terlarang ke bahan 
kampanye maupun APK yang 
akan dipasang. Tidak hanya 
soal melanggar aturan kam-
panye, tapi pemuatan materi 
terlarang itu juga bisa meru-
gikan peserta pemilu sendiri. 
Ketika timbul kontroversi, 
akan jadi problem.

“Klarifikasinya menjadi 
berkepanjangan sehingga 
kegiatan kampanye itu kon-
sentrasinya menjadi buyar,” 
tambahnya.

 Sementara itu, Komisioner 
Bawaslu Mochammad Afi-
fuddin menyesalkan lam-
bannya parpol menyerah-
kan desain fi nal APK. ’’Kami 
hitung sebenarnya kita su-
dah kehilangan ruang untuk 
menyosialisasikan partai 36 
hari,’’ ujarnya. Itu terjadi di 
seluruh kabupaten/kota, juga 
di provinsi. 

Tadinya Bawaslu hendak 
mendesak KPU untuk se-
cepatnya memproduksi APK. 

 “Ternyata memang sebagi-
annya belum klir di desain,” 
lanjutnya. Sebab, di sejumlah 
daerah mulai timbul gejolak. 
Ketika tidak tampak APK dari 
KPU, para peserta pemilu 
protes. Padahal, problemnya 
ada pada mereka sendiri.

 Karena itu, dia mengin-
gatkan partai untuk lebih 
cepat menyelesaikan desain 
APK agar KPU bisa segera 
memfasilitasi produksinya. 
Dengan demikian, ruang 
bagi peserta pemilu untuk 
menyosialisasikan diri bisa 
semakin baik.

 ”Hanya sedikit sekali (kabu-
paten/kota) yang sudah ter-
fasilitasi. Bisa jadi karena hal-
hal yang mau dicetak belum 
klir,” ucapnya. (byu/c10/fat) 

BOGOR--Presiden Joko 
Widodo melakukan blusu-
kan di Pasar Suryakancana, 
Bogor, Jawa Barat pada Se-
lasa (30/10) malam. Di pasar 
tradisional ini, Jokowi nam-
pak membeli sejumlah ba-
rang, mulai dari sayur mayur 
hingga tempe. Jokowi men-
gaku datang untuk melihat 
secara langsung harga-harga 
pangan di pasaran. Sebab 
berdasarkan data yang dimil-
ikinya, angka inflasi berada 
di bawah 3,5 persen, tapi ada 
pihak yang menyebut harga-
harga di pasar mahal.

 “Harga stabil dan tadi saya 
lihat memang beberapa ada 
penurunan,” kata Jokowi di-
dampingi Walikota Bogor, 
Bima Arya.

 Meski begitu, mantan gu-
bernur DKI Jakarta itu juga 
mengakui bahwa ada sejum-
lah barang yang naik, seperti 
alpukat yang naik lantaran su-
plai kurang.

 Jokowi kemudian berkesim-
pulan bahwa perekonomian 
mikro di Indonesia sejalan 
dengan perekonomian mak-

ro. Nilai inflasi yang kecil 
sejalan dengan harga-harga 
yang stabil di pasar.

 Untuk itu, dia meminta 
kepada sejumlah pihak untuk 
tidak berkoar-koar tentang 

harga di pasar tradisional ma-
hal. Terlebih jika pernyataan-
pernyataan itu dikeluarkan 
tanpa melihat fakta yang ter-
jadi,

 Menurutnya, teriak-teriak 

harga mahal hanya akan 
membuat ibu-ibu beralih dari 
belanja di pasar tradisional ke 
supermarket atau mall. Pada-
hal pasar tradisional meru-
pakan pasar paling murah.

 “Jangan sampai ada yang 
teriak di pasar harga mahal. 
Nanti ibu-ibu di pasar marah, 
nanti nggak ada yang datang 
ke pasar. Hati-hati,” tukasnya. 
(ian/rmol)
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KPU Tak Perlu Gamang

SIDAK PASAR TRADISIONAL: Presiden Joko Widodo didampingi Walikota Bogor Bima Arya melakukan blusukan di Pasar Suryakancana, Kota 
Bogor, pada Selasa (30/10) malam. 

J A K A R TA - - Ma h k a m a h 
Agung memang telah men-
gabulkan permohonan uji 
materi Peraturan KPU Nomor 
26 Tahun 2018, yang diajukan 
Ketum Partai Hanura Oes-
man Sapta Odang. Meskipun 
demikian, KPU diminta tidak 
gamang untuk bersikap.

 Pakar hukum tata negara 
Irmanputra Sidin mengingat-
kan, dalam kasus OSO, KPU 
melaksanakan putusan Mah-
kamah Konstitusi. Putusan 

itu sejak awal melarang calon 
anggota DPD merangkap seb-
agai pengurus parpol.

 Menurut Irman, setiap pu-

tusan MK memiliki keistime-
waan dibandingkan den-
gan produk-produk hukum 
perundang-undangan yang 

lain. Khususnya dalam hal 
pelaksanaannya.

 “Putusan MK itu self execut-
ing (mengeksekusi dengan 
sendirinya). Itu bisa langsung 
diterapkan,” terangnya saat 
dikonfi rmasi kemarin (30/10).

 Putusan MK, lanjut Irman, 
merupakan adik kandung 
dari konstitusi. Dengan po-
sisi itu, kedudukan putusan 
MK bahkan bisa dikatakan 
lebih tinggi dari UU.”Karena 
Undang-Undang sekalipun 
tidak boleh bertentangan 
dengan putusan MK,” tutur 
Irman.

 Artinya, dengan atau tanpa 
dibuatkan peraturan teknis di 
bawahnya, putusan MK tetap 
berlaku dan bisa dieksekusi.

 Dalam kasus OSO, lanjutnya, 
menurut Irman KPU sebena-

rnya tidak wajib membuat 
aturan turunan.”Langsung 
saja pakai keputusan KPU,” 
ucapnya.

 KPU bisa langsung menja-
dikan putusan MK sebagai 
rujukan hukum, untuk me-
nyatakan bakal calon anggota 
DPD memenuhi atau tidak 
memenuhi syarat. Sifat self 
executing membuat KPU ti-
dak perlu menunggu aturan 
lain untuk melaksanakan pu-
tusan MK. Dengan demikian, 
tidak ada lagi alasan bagi KPU 
untuk memasukkan OSO 
dalam DCT anggota DPD.

Sebab, putusan MK men-
syaratkan calon senator asal 
parpol untuk mundur dari 
kepengurusan partainya bila 
masih ingin melanjutkan 
percalonan. (byu/JPC)

(DOK.JAWAPOS) 

Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang. Mahkamah Agung 
mengabulkan permohonan OSO terkait aturan larangan caleg dari 
partai politik menjadi Anggota DPD. 

Pakar Sebut 
Putusan MK 
Bersifat Self 
Executing 

Kampanye Pilpres 2019 Masih Sepi, Ini Penyebabnya
Masa kampanye Pilpres 2019 terasa masih 

sepi. Pasalnya, belum semua peserta pemilu 
menuntaskan desain alat peraga kampanye (APK) 

yang akan digunakan menggaet pemilih. Yang 
tampak sudah selesai adalah tagline setiap peserta 

pemilu. Rata-rata simpel dan mudah diingat.

------------------
DITENTUKAN 17 APRIL 2019: Pasangan calon presiden dan calon 
wakil presiden 2019 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno saat pengundian dan penetapan nomor urut di Gedung 
KPU RI, Jakarta, (21/9).

Elite PAN Terpukul 
JAKARTA--Partai Amanat Nasional (PAN) ter-

pukul dengan status tersangka yang disandang 
Taufi k Kurniawan. Taufi k saat ini tercatat seb-
agai Wakil Ketua Umum PAN, serta salah satu 
pimpinan DPR. Taufi k terjerat kasus dugaan 
suap Dana Alokasi Khusu (DAK) fisik pada 
perubahan APBN Tahun 2016.

 Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan men-
gaku partainya sangat terpukul atas penetapan 
tersangka koleganya tersebut. Mengingat ada 
hajatan besar Pileg dan Pilpres di 2019.

 “Ini tinggal beberapa bulan pemilu dan ini 
suatu pukulan bagi kami,” tegas Bara Hasibuan 
di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/10).

 Bara mengatakan, Taufi k adalah sosok kader 
yang berkualitas di PAN. Sejawatnya itu pernah 
menjabat sebagai sekretaris jenderal, dan saat 
ini menjadi wakil ketua umum. “Di legislatif dia 
pun menjadi wakil ketua DPR. Pak Taufi k adalah 
satu kader senior kami. Selama ini selalu mem-
berikan kontribusi pada partai,” ungkapnya.

 Namun demikan, Bara mengatakan PAN 
tidak ingin larut dalam kesedihan. PAN 
menurutnya harus segera bangkit. Pasalnya, 
Bara khawatir penetapan tersangka Taufi k 
bakal berimbas ke citra PAN. “Tapi bagi kami, 
kami harus bangkit, dan harus bekerja keras 
melakukan konsolidasi, ini berdampak pada 
image partai,” pungkasnya.(gwn/JPC)

Andi Arief: Cobloslah Demokrat Jika Kehendaki AHY di 2024
KETUA Umum Partai De-

mokrat, Susilo Bambang Yud-
hoyono (SBY) sempat mem-
bicarakan putranya, Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY). 
SBY berbicara tentang peluang 
AHY memimpin Indonesia di 
masa yang akan datang. 

“Agar rakyat yang mengh-
endaki AHY di 2024 maka 
cobloslah Partai Demokrat di 

2019,” kata Wakil Sekretaris 
Jenderal Partai Demokrat, Andi 
Arief dalam akun twitternya, @
AndiArief_, Rabu (31/10).

Andi Arief menerangkan, 
saat ini suara Partai Demokrat 
di 2014 sudah digunakan para 
legislator mengabdi pada raky-
at dan mencalonkan Prabowo 
Sandi di Pilpres 2019.

 Sebelumnya, SBY berkun-

jung ke Kabupaten Brebes, 
Selasa malam (30/10). Presiden 
RI ke-6 itu memberikan pen-
didikan politik dan berdialog 
dengam ratusan petani bawang 
merah di Ballroom Hotel Grand 
Dian Brebes.

 Adapun pertemuan itu, juga 
dihadiri beberapa pejabat 
partai seperti, Kadiv Advo-
kasi dan Bantuan Hukum 

Partai Demokrat, Ferdinand 
Hutahaean; Wakil Sekjen 
Partai Demokrat, Andi Arif; 
Ketua Fraksi Demokrat, Edhie 
Baskoro Yudhoyono (Ibas). 
Presiden RI ke-6 ini juga di-
dampingi sang istri, Ani Yud-
hoyono.

 “Sekarang memang Pak 
Prabowo dan Sandiaga Uno 
yang menjadi calon pemimpin. 

Tapi, kalau memang diberikan 
kepercayaan kepada AHY un-
tuk memimpin ya insyaAllah 
siap tahun 2024 mendatang. 
Yang paling penting utamanya 
hasil pemilu 2019 nanti, par-
tai Demokrat harus berhasil 
meraih suara banyak. Karena 
syarat untuk maju kan begitu,” 
papar SBY di hadapan ratusan 
petani. (jto/rmol)

Prabowo Presiden, 
Lainnya Gak Usah
MANTAN Gubernur Jawa Tengah Bibit 

Waluyo mendampingi calon presiden 
Prabowo Subianto saat meresmikan pos-

ko pemenangan 
Prabowo-Sandi di 
Boyolali, Jawa Ten-
gah, Selasa (30/10). 
P r a b o w o  m e m -
persilakan Bibit 
memberikan pesan 
pada seluruh re-
lawan yang hadir, 
usai Ketua Umum 
DPP Partai Gerin-
dra itu meresmikan 
posko pemenan-
gan. Mendengar 
permintaan Prabo-
wo, Bibit langsung 
berdiri dan naik ke 
atas panggung.

 “Terima kasih Bapak Presiden Prabowo 
telah memberikan kesempatan kepada 
saya, mari bulatkan tekad Bapak Presiden 
Prabowo pilihanku,” ujar Bibit dalam pi-
datonya.

 Bibit juga neneriakan yel yel kemenangan 
untuk Prabowo-Sandi. Ia menegaskan ke-
pada seluruh relawan Prabowo-Sandi dan 
masyarakat Jawa Tengah untuk tidak ragu 
memenangkan Prabowo-Sandi.

 “Prabowo-Sandi menang, Prabowo-Sandi 
menang, wes ngono wae (ya sudah gitu 
aja), yang lain enggak usah, yang penting 
Prabowo Presiden Republik Indonesia,” 
ucapnya.

 Mantan Pangdam Diponogoro dan Pan-
gkostrad ini secara khusus juga mengajak 
para relawan menekankan dalam hati 
Prabowo-Sandi pasangan presiden terpilih 
hasil Pilpres 2019.

 “Saya berdiri di sini sebagai senior. Ayo, 
bersatu padu, tekadkan dalam hati bismil-
laahirrahmaanirrahim 2019 Prabowo pres-
iden,” pungkas Bibit. (gir/jpnn) 

Bibit Waluyo

Siapapun 
Pemenangnya, NU 
Akan Diuntungkan
JATIM--Di belakang dua pasangan capres-

cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tampak 
ada sederet kiai kharismatik Nahdlatul Ulama 
(NU). 

“Kiai-kiai NU selalu melakukan perimban-
gan dalam kekuasaan politik untuk tugas 
mandataris keumatan dan kebangsaan. Saya 
pikir itu juga layak dihormati sebagai sebuah 
pilihan,” kata pengamat politik, Surokim Ab-
dussalam, Selasa (30/10).

 Kubu Jokowi-Ma’ruf diketahui mendapat 
dukungan dari mayoritas Kiai NU mengingat 
Ma’ruf Amin merupakan mantan Rais Aam 
PBNU dan didukung oleh PKB dan PPP yang 
memiliki basis NU.

 Namun, tidak sedikit juga kiai NU yang 
memilih mendukung Prabowo-Sandi, tidak 
tanggung-tanggung, putra salah satu pendiri 
NU, yakni KH. Hasib Chasbullah secara tegas 
siap memenangkan Prabowo-Sandi di Jatim.

 Dikatakan Surokim, perbedaan arah politik 
Kiai NU ini terjadi secara alami dan sudah 
lumrah.

 “Dengan begitu, siapa pun yang terpilih nanti, 
NU akan selalu diuntungkan. Ini alami sekali, 
menjadikan NU ada di mana-mana dan akan 
menjadikan NU berada di atas kekuasaan poli-
tik,” demikian Surokhim. (jto/rmol)
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Pemkot Bogor ‘Haramkan’ Penggunaan Plastik

IST

INISIATIF: Walikota Bogor, Bima Arya saat meminta salah seorang ibu untuk memasukan barang bawannya yang ada di dalam plastik untuk dimasukan ke dalam keranjang. 

B O G OR--  Pemerintah 
Kota Bogor menerapkan 
larangan penggunaan kan-
tong plastik dalam pelayan-
an konsumen di setiap toko 
modern dan pusat perbe-
lanjaan (ritel) yang ada di 
wilayah itu, mulai 1 De-
sember 2018, mendatang. 
“Mulai 1 Desember kami 
sosialisasikan, seminggu 
beberapa kali dalam dua 
atau tiga bulan terakhir,” 
kata Walikota Bogor Bima 
Arya ditemui di sela-sela 
acara sampingan atau side 
event Our Ocean Confer-
ence (OOC) 2018 di Nusa 
Dua, Kabupaten Badung, 
Bali, belum lama ini.

 Menurut Arya, sosialisasi 
tersebut menyasar komuni-
tas, sekolah-sekolah, organ-
isasi masyarakat, ibu-ibu 
pengajian, dan tentu saja 
peritel. Dan reaksi pertama 
yang muncul adalah per-
tanyaan terkait sanksi dan 
pengganti kantong plastik. 
“Lama-lama ok lah, buat 
peritel mereka sebenarnya 
senang juga kan tidak perlu 
siapkan kantong plastik, 
karena warga bawa sendiri,” 
ujar dia.

 Sejauh ini, lanjutnya, al-
ternatif pengganti kantong 
plastik itu yang menjadi tan-
tangan karena beberapa opsi 
yang Pemkot Bogor ketahui 
memang masih mahal. 

 Karenanya Arya men-

gatakan akan menyempat-
kan waktu di sela-sela OOC 
2018 yang digelar 29-30 
Oktober 2018 ini mencari 
alternatif pengganti kan-
tong plastik tersebut. “Saya 
janjian ketemu Kevin (Kev-
in Kumala pendiri Avani 
Eco) yang kemarin baru 
mendapat penghargaan 
dari Pak Jokowi (Presiden 
Joko Widodo), dia punya 
showcase di Bali juga. Dia 
juga sudah mulai kerja 
sama dengan Starbucks. 
Tapi memang harganya 
tidak bisa dibawah plastik 
kan, ini masih long way to 
go,” ujar dia.

 Karenanya, menurut dia, 
pada tahapan ini adalah 
saat di mana warga Kota 
Bogor harus mau mem-
bawa kantongnya sendiri 
saat berbelanja, dan tidak 
lagi menggunakan kantong 
plastik.

 Pemkot Bogor, lanjutnya, 
juga mencoba membuka 
celah pada para ibu serta 
Usaha Kecil dan Menen-
gah (UKM) di sana untuk 
membuat kantong-kantong 
ramah lingkungan peng-
ganti plastik.

 Pelarangan penggunaan 
kantong plastik sebelumnya 
juga telah dilakukan di Ban-
jarmasin dan Balikpapan 
oleh Pemerintah Daerah. 
Selain Kota Bogor akan ada 
Kota Denpasar yang juga 

mulai melarang penggu-
naan kantong plastik pada 1 
Januari 2019.

 Direktur Pengelolaan 
Sampah, Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Limbah, Sam-
pah, dan Bahan Beracun 
Berbahaya (PSLB3) Kement-
erian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Novrizal Tahar 

mengatakan pemerintah 
pusat mendukung inisi-
atif-inisiatif baik di daerah 
dalam upaya mengendal-
ikan sampah plastik, salah 

satunya dengan melarang 
penggunaan kantong plastik 
tersebut.

 Salah satu yang disiapkan, 
menurut dia, pemberian 

insentif bagi daerah den-
gan kebijakan yang mampu 
menekan sampah plastik 
terutama kantong-kantong 
sekali pakai. (net)

Tolak Benny, Oded 
Ajukan Ema

BANDUNG-- Walikota Bandung Oded M. 
Danial mengajukan Ema Sumarna seb-
agai sekretaris daerah dan menolak nama 
Benny Bachtiar yang sebelumnya dipilih 
oleh Ridwan Kamil saat masih menjabat 
sebagai walikota.

 Usulan penggantian itu dilakukan den-
gan pengajuan surat kepada Gubernur 
Jawa Barat yang kini diduduki oleh Ridwan 
Kamil setelah menerima surat dari Ke-
mendagri. 

“Saya sudah layangkan surat dan sekarang 
menunggu jawaban dari gubernur,” ujar 
Oded, kemarin (31/10). 

Dalam surat tersebut, opsi yang diberikan 
oleh Kemendagri bahwa masih memung-
kinkan jika Wali Kota mengajukan nama 
lain selain Benny Bachtiar. 

Hal itulah yang mendasari Oded mengaju-
kan Ema untuk menggantikan Benny. Saat 
ini Oded masih menunggu balasan surat 
dari Ridwan Kamil agar kekosongan posisi 
Sekda terisi setelah ditinggal Yossi Irianto 
karena ikut dalam kontestasi Pemilihan 
Walikota 2018. 

“Di surat dari Kemendagri atas jawaban 
dari surat yang saya sampaikan tempo hari 
pada poin 4 disebutkan bahwa apabila wali 
kota mau mengganti nama maka berkoor-
dinasi dengan gubernur. 

Maknanya di sini bukan meminta persetu-
juan melainkan pemberitahuan,” kata dia.

 Sebelumnya, jelang berakhirnya masa 
jabatan sebagai Walikota Bandung Ridwan 
Kamil menunjuk Benny Bachtiar menjadi 
Sekda Kota Bandung menggantikan Yossi 
Irianto. 

Namun Benny tidak kunjung dilantik.  Se-
mentara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil mengatakan, masih berkomunikasi 
dengan Pemkot Bandung untuk mencari 
solusi yang terbaik terkait pengisian keko-
songan jabatan Sekda Kota Bandung. 

“Ada prosedur yang harus dilalui dan ada 
hal-hal yang harus didiskusikan. 

Kan keputusannya bukan di gubernur, 
melainkan ada di Kementerian Dalam 
Negeri. 

Setiap surat menyurat harus disampaikan. 
Saya hanya penyampai saja,” katanya. 

Menurutnya, gubernur merupakan per-
wakilan pemerintah pusat di daerah. 

Semua urusan pelantikan pejabat lain-
lain itu keputusan Kementerian Dalam 
Negeri. 

“Sekarang ada surat lagi, ya saya sampai-
kan surat lagi untuk dijawab Kementerian 
Dalam Negeri,” imbuh dia. (net)

Belum Rampung, Oded Nekat Resmikan Museum

 IST

DIRESMIKAN: Wali Kota Bandung Oded M Danial meresmikan Museum Kota Bandung yang belum 
rampung 100 persen.

BANDUNG-- Pemerintah 
Kota Bandung kini memi-
liki gedung baru yang akan 
mengedukasi warga tentang 
sejarah Kota Bandung. Ya, 
sebuah museum mengenai 
Kota Bandung kini berdiri di 
Jalan Wastukencana, Band-
ung, Jawa Barat.

 Wali Kota Bandung Oded 
M Danial meresmikan, Mu-
seum Kota Bandung terse-
nut. Turut hadir dalam acara 
Wakil Wali Kota Bandung 
Yana Mulyana, serta Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata 
dan pengelola Museum Kota 
Bandung. “Iya Alhamdu-
lillah hari ini kami punya 
gedung baru yakni Museum 
Kota Bandung,” kata Oded 
di Museum Kota Bandung, 
Rabu (31/10).

 Saat dilihat Museum Kota 
Bandung ini memang belum 
100 persen selesai proses 
pengerjaannya. Namun pi-
hak Pemkot lebih dahulu 
meresmikan dan sambil 
berjalan proses finishing. 
Bahkan warga Bandung 
maupun wisatawan tidak 
perlu khawatir, karena Mu-

seum dibuka untuk umum 
dan bisa dikunjungi secara 
gratis. “Walaupun pros-
esnya tersendat-sendat, 
tapi Alhamdulillah sudah 
bisa berdiri dan diresmikan. 
Mudah-mudahan hadirnya 
museum ini menjadi sebuah 
wasilah untuk menambah 
media bagi warga Bandung,” 
ujarnya.

 Museum ini dihadirkan 
agar warga Bandung mau-
pun luar, bisa bisa me-
nambah informasi atau 
pengetahuan tertantang 
sejarah berdirinya Kota 
Bandung dari awal hingga 
saat ini. Museum ini dide-
sain semenarik mungkin 
agar warga betah, nyaman 
dan kecanduan mengun-

jungi Museum. “Mudah-
mudahan jadi pengeta-
huan seperti apa Bandung 
dari awal hingga sekarang. 
Tentu akan menarik para 
wisatawan ke Bandung. 
Diharapkan mereka ada 
ketertarikan ingin menge-
tahui Bandung lebih detail 
(lengkap),” tuturnya.

 Ketua Tim Pendiri Mu-

seum Kota Bandung, Her-
mawan Rianto mengatakan 
perihal tersendat dan sem-
pat ditunda peresmian-
nya, karena pengumpulan 
materi yang cukup sulit. 
S eb a b,  p i ha k n ya  t i d a k 
mau ada kesalahan dalam 
menafsirkan sejarah. “Yang 
sangat sulit adalah pen-
gumpulan materi jangan 
sampai sejarah ini salah di-
tulis, sebenarnya akan ada 
artefak juga di dalamnya,” 
jelas Hermawan.

 Untuk diketahui, saat ini 
Museum Kota Bandung 
masih proses penyelesa-
ian. Terlihat hanya dua 
ruang saja yang sudah bisa 
dikunjungi atau dimanfaat-
kan oleh warga. Dinding 
Museum dipenuhi dengan 
informasi tentang sejarah 
Bandung dan juga tokoh-
tokoh pendirinya. Pasalnya 
masih ada tiga ruang lain-
nya yang belum selesai dan 
masih kosong. “Masih ada 
tiga ruang lagi artinya akan 
ada banyak materi yang 
belum selesai,” ucapnya. 
(net)

Layad Rawat Akan Hadir di Wilayah Jabar
BANDUNG-- Gubernur 

Jawa Barat Ridwan Kamil 
akan membawa program 
Layad Rawat ke tingkat 
Provinsi Jawa Barat. Pasal-
nya program ini merupakan 
fasilitas dari pemerintah 
untuk membantu kebutu-
han kesehatan warga di Jawa 
Barat.

 Melalui akun Instagram 
pribadinya @ridwankamil 
mempublikasi, besar ke-
mungkinan program terse-
but akan dihadirkan di 27 
Kota Kabupaten di Jawa 
Barat tahap demi tahap. 
Pada tahap pertama, Kota 
Cirebon akan mengawali 
fasilitas kesehatan yang 
akan membantu warga se-
tempat. “Layad Rawat Jawa 
Barat, layanan kunjungan 
dan perawatan gratis oleh 

dokter dan tenaga medis 
ke rumah-rumah warga du-
afa (home medicare) yang 
kerepotan keluar rumah, 
akan dimulai pertengahan 
November 2018. Dimulai 
tahap 1 di Kota Cirebon,” 
tulis @ridwankamil, Rabu 
(31/10).

 Program tersebut dihadir-
kan, agar peran atau kehadi-
ran Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat bisa dirasakan 
oleh warga. Selaku pe-
mimpin harus bisa melay-
ani dengan baik warganya. 
“Negara yang mendatangi 
warga, bukan warga yang 
selalu mendatangi negara. 
#JabarJuara,” lanjut keteran-
gan @ridwankamil.

 Sebelumnya, Layad Rawat 
sudah hadir di lingkungan 
Pemerintah Kota Bandung 

ketika Kang Emil sapaannya 
menjabat sebagai Wali Kota 
Bandung. Program tersebut 
diperuntukan bagi masyara-
kat terkhusus yang kurang 
mampu dalam mengurusi 
administrasi atau fasilitas 
kesehatan.

 Selain harus dimiliki di-
setiap rumah sakit di Kota 
Bandung, Kang Emil pun 
berharap program tersebut 
ditiru oleh Kota dan Kabu-
paten lain di Jawa Barat. 
Karena kehadiran Layad 
Rawat akan menolong war-
ga hingga ke kampung-
kampung yang memiliki 
gang sempit. “Layad Rawat 
banyak menolong di kam-
pung-kampung yang sem-
pit,” ujarnya saat masih 
menjabat Wali Kota Band-
ung. (net)

Soal Smart City, Pemkot Bandung Gandeng Tujuh Pemda
BANDUNG -- Pemerintah 

Kota (Pemkot) Bandung 
menjalin kerja sama den-
gan tujuh kota/kabupaten. 
Kerjasama ini dalam rangka 
replikasi aplikasi smart city, 
penerapan e-government 
serta pengembangan pari-
wisata dan ekonomi kreatif.

 Ketujuh daerah tersebut 
yaitu Kabupaten Kerinci 
Provinsi Jambi, Kabupaten 
Serdang Bedagai Provinsi 
Sumatera Utara, Kabupaten 
Sarolangun Provinsi Jam-

bi, Kabupaten Mempawah 
Provinsi Kalimantan Barat, 
Kabupaten Tasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat, Kota 
Tanjungpinang Provinsi 
Kepulauan Riau, Kabupat-
en Aceh Tengah Provinsi 
Aceh.

 Kesepakatan bersama 
dan penandatanganan ker-
jasama tersebut mengge-
napi kerjasama Pemkot 
Bandung menjadi 1 provin-
si dan 108 kota/kabupaten 
Se-indonesia. Adapun ap-

likasi yang sering direp-
likasi antara lain periz-
inan online Hayu.Bdg dan 
Gampil, e-RK (elektronik 
remunerasi kinerja), ap-
likasi transparansi bantuan 
hibah online Sabilulungan.

 Walikota Bandung Oded 
M. Danial memaparkan, 
Pemkot Bandung sangat 
terbuka apabila ada yang 
ingin mereplikasi berbagai 
aplikasi yang dikembang-
kan. “Saya punya keya-
kinan setiap kota kabu-

paten punya kelebihan 
dan kekurangan masing-
masing. Kami sangat mem-
buka diri apabila ada yang 
dianggap dapat dikem-
bangkan di kota kabupaten 
lain. Mudah-mudahan bisa 
jadi amal soleh kami,” kata 
Oded dalam penandatan-
gan kerjasama, belum lama 
ini.

 O d e d  m e n g a ku i ,  p i -
haknya memiliki aplikasi 
juga terkadang melakukan 
studi komparasi terlebih 

dahulu dengan konsep 
ATM (amati tiru modifi-
kasi) dari kota/kabupaten 
lain di Indonesia atau bah-
kan daerah di luar negeri. 
“Kami punya sekitar 300 
aplikasi. Kami selalu men-
dorong tiada hari tanpa 
inovasi .  Agar  Bandung 
menjadi lebih juara lagi ke 
depannya. Semoga kerja 
sama yang kita bangun 
ini dapat meningkatkan 
pembangunan di daerah 
masing-masing melalui 

sinergi kolaborasi di antara 
kita,” harapnya.

 Bupati Kerinci, Adirozal 
mengemukakan, pihaknya 
bersama sejumlah kota ka-
bupaten belajar mengenai 
pengembangan smart city 
dan e-government karena 
Bandung dinilai selangkah 
bahkan beberapa langkah 
lebih maju. “Kota Bandung 
bukan hanya jadi center of 
exellence karena ada per-
guruan tinggi terkemuka 
ada di sini. Akan tetapi 

p e m e r i n t a h a n n y a  p u n 
terdepan dalam pengem-
bangan smart city dan e-
government,” tuturnya. 
“ Iz i n k a n  k a m i  s a m p a i 
pepatah dari daerah kami 
bahwa kalaupun telapak 
tangan kami tidak cukup 
luas menerima ilmu dari 
Kota Bandung bolehlah 
kami menggelar tikar untuk 
menerima banyaknya ilmu 
dari kota yang destinasi 
wisatanya sudah dikenal 
dunia,” tuturnya. (net)

IST

NARSIS: Sejumlah petugas Program Layad Rawat bersiap 
menjemput pasien. 
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Mahasiswa Stikesmi Angkat Janji 
Pra Klinik Mahasiswa

SUKABUMI - Sebanyak 111 
mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Sukabumi mengikuti 
Angkat Janji Pra Klinik Maha-
siswa  yang diselenggarakan di 
aula kampus Stikes sukabumi 
Jalan Keramat, Gunungouyuh 
Kota Sukabumi, Rabu (31/10).

Kegiatan Angkat Janji ini meru-
pakan kegiatan rutin yang dilak-
sanakan sebelum mahasiswanya 
mengikuti praktik kerja di se-

jumlah rumah sakit di wilayah 
Sukabumi. 

Ketua Stikes Sukabumi Iwan 
Permana, mengatkan mahasiswa 
yang mengikuti pra klinik ini 
merupakan mahasiswa Keper-
awatan tingkat 2 dan 3.

“Mereka akan melakukan prak-
tik kerja ada yang distempatkan 
di Dinas Kesehatan ada juga 
yang di rumah sakit di wilayah 
Sukabumi,” terangnya. 

Iwan berharap mahasiswa 
yang mengikuti pra klinik ini bisa 
mengaplikasikan pelajaran yang 
didampat saat berada dikam-
pus dengan saat praktik kerja 
dilapangan. “Harapannya mereka 
bisa mengaplikasikan ilmu yang 
didapatkan saat duduk dibangku 
kuliah, kedua kegiatan ini bisa 
melatih mental dan fi sik maha-
siswa ketika dihadapkan langsung 
dengan pasien,” tutupnya. (wdy)

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Sukabumi (Stikesmi)  Iwan Permana 

membuka kegiatan Angkat Janji Pra Klinik 
Mahasiswa di aula kampus, Rabu (31/10)

Salah satu perwakilan mahasiswa saat menandatangani Angkat Janji

Puket III 
Kemahasiswaan 
Enung Amalia 
secara simbolis 
memberikan 
pin kepada 
perwakilan 
mahasiswa

Ketua Stikesmi, dosen dan tamu undangan

Ketua 
PPNI Kota 
Sukabumi 

Irawan 
Danismaya  

memberikan 
sambutan

Para mahasiswa saat membacakan Angkat Janji
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Bangkit Sib!!

SEMENTARA ITU

PERSIB Bandung kembali gagal meraih 
kemenangan saat bersua Bali United 
di Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa 
(30/10) malam pada pekan ke 28 Liga 
1. Hasil itu membuat Persib masih jauh 
untuk kembali mengejar posisi puncak.

Meski berakhir imbang, pelatih Persib, 
Mario Gomez sangat mengapresiasi kerja 
keras anak asuhnya. Ia pun yakin Persib 
segera bangkit. “Hasil imbang dan oke 
karena kami kehilangan tiga opsi dan 
satu penalti. Dalam sepak bola mungkin 
kami bisa punya banyak opsi tapi ke-
hilangan opsi itu. Meski demikian saya 
tetap bangga dengan pemain saya karena 
memang mereka selalu ingin mencoba 
menang setiap saat,” ujar Gomez usai 
pertandingan.

Mario langsung fokus pada laga berikut-
nya melawan Bhayangkara FC. “Ini hanya 
sepak bola. Tapi tidak masalah, kami 
harus persiapan melawan Bhayangkara 
karena kami memiliki sisa 18 poin. Jika 
dalam hitungan matematika kami ma-
sih bisa berpeluang juara,” ujar Gomez. 
“Untuk pertandingan selanjutnya kami 
sudah bisa tambah dua pemain, Eze-
chiel N’douassel dan Jonathan Bauman. 
Mereka berdua pemain penting dan kami 
coba untuk menang pada pertandingan 
selanjutnya,” lanjut Gomez.

Pada kesempatan itu, pelatih asal Ar-
gentina ini pun memuji kepemimpi-
nan wasit Persib versus Bali United. 
“Beberapa kali saya bilang wa-
sit tidak bagus. Tapi kali ini 
wasit bekerja dengan baik. 

Dia wasit yang sangat ba-
gus. Dia imbang, dan 
dia sangat baik,” ujar 
Gomez. Persib Band-
ung akan meladeni 
Bhayangkara FC 
pada 3 Novem-
ber di Sta-
dion PTIK, 
Ja k a r t a . 
(net)

SELEBRASI: 
Penyerang andalan 

Persib, Ezechiel 
N’douassel 

mendapatkan pelukan 
hangat dari rekan setim 
nya usai mencetak gol. 

“Untuk pertandingan selanjutnya 
kami sudah bisa tambah dua 
pemain, Ezechiel N’douassel 
dan Jonathan Bauman. 
Mereka berdua pemain 
penting dan kami coba 
untuk menang pada 
pertandingan selanjutnya,”

MARIO GOMEZMARIO GOMEZ

IST

Tancap Gas, Kim Makin Pede
PERSIB Bandung langsung 

menggelar latihan pada Rabu 
(31/10) di lapangan Arcaman-
ik, kota Bandung, meskipun 
baru tiba di Bandung, Rabu 
pagi. Hal itu guna persiapan 
melawan Bhayangkara FC, 
Sabtu, 3 November di lapangan 
PTIK, Jakarta, dalam laga lan-
jutan Liga 1 yang ditayangkan 
Indosiar.

 Gelandang Persib, Kim Jef-
frey Kurniawan tidak mem-
permasalahkan dengan jad-
wal padat yang akan dilakoni 
Maung Bandung di ajang Liga 
1 2018. “Kami tidak masalah 
dengan jadwal yang padat, 
kami profesional saja dan kami 
siap. Apalagi stok pemain juga 
banyak, jadi tidak ada alasan 
untuk lelah,” ujar Kim setibanya 
di Bandara Husein Sastraneg-
ara, Bandung, Rabu (31/10). 
“Mungkin buat kami bagus. 
Tiga hari lagi kami main. Tentu 

hasil kemarin mengecewakan, 
kami ingin tiga poin, tapi inilah 
sepak bola, kami harus me-
lupakan dan fokus pada laga 
berikutnya,” lanjut Kim.

 Mengenai kekuatan Bhay-
angkara FC, Kim menaruh per-

hatian pada beberapa pemain. 
“Kami mewaspadai beberapa 
pemain Bhayangkara, apalagi 
Paulo Sergio. Dia striker yang 
bagus juga,” papar pemain 
blasteran Jerman - Indonesia 
ini.

 Saat melawan Bali United, 
Kim tampil penuh. Kesem-
patan itu menjadi motivasi 
bagi pemain bernomor pung-
gung 23 ini. “Buat saya penting 
mendapatkan menit bermain, 
meski belum bermain maksi-

mal, tapi dengan menit ber-
main ini, percaya diri saya se-
makin bertambah,” papar Kim 
mengakhiri. Persib Bandung 
saat ini berada di posisi ketiga 
klasemen sementara dengan 
torehan 46 poin. (net)

BOJAN MALISIC 

Kecewa Raih Poin Satu
BEK Persib Bojan Malisic kembali menjalani per-

tandingan, setelah mendapatkan sanksi beberapa 
pertandingan yang diberikan komdis PSSI. Pada 
debutnya kali ini, Bojan dipaksa meladeni kekuatan 
Bali United pada laga pekan ke-28 Go-Jek Liga 1 di 
Stadion Batakan Balikpapan, Selasa (30/10). 

Namun, bek bernomor punggung 4 itu merasa 
sedikit kecewa, lantaran comeback-nya tidak 
berujung kemenangan untuk tim Persib. “Kami 
seharusnya bisa memenangi pertandingan. Banyak 
peluang tercipta, apalagi di babak kedua kami 
mengambil alih permainan. Tapi, hasil ini harus 
disyukuri,” ujar Mali, kemarin (31/10). 

Meski demikian, Mali mengaku gembira karena 
telah kembali merumput bersama Maung Band-
ung. “Saya belum pernah merasa senang seperti 
ini. Bisa kalian bayangkan saya harus tidak bermain 
selama empat pertandingan dan itu sangat tidak 
baik. Saya merasa bergairah kembali. Pertandingan 
selanjutnya (versus Bhayangkara FC) kami harus 
menang,” tuturnya. (net)

LATIHAN: 
Gelandang 
Persib, Kim 
Jeff rey 
Kurniawan 
saat menjalani 
latihan 
bersama rekan 
Persib lainnya 
di Stadion 
Batakan, 
Kalimantan 
Timur. 

IST
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Hubungi :

Wulan Robia - Hp/Wa :
 0858 6333 0888, 

Lulu - Hp/WA : 0822 4022 2510, 
0811 1124 883  0815 7217 5308

Hanya Daihatsu
yang Kasih Murah
H

Dp.15 jt an

Dp.10 jt ann
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Nego 

sampai dealNego 

sampai dealAplikasi 
dijemput

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALAALAMATMATM :: JLJLJ SEESELABLABABININTTANAANAANA KMKMK 77 SUKSUKKABUABABUMM

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

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net Rp 214.500
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PT Telkom menunjukkan kinerja positif pada 
kuartal III, dengan pendapatan tumbuh 8,8 

persen dibanding kuartal II 2018. Berikut 
liputannya.

SRI SUMARNI, Sukabumi

FOTO: JAWA POS.COM/JPNN

RAMAH: Petugas menjelaskan tentang produk yang dimiliki Telkom 
kepada konsumen.

Pendapatan yang naik 
signifikan ini sebagai upaya 
monetisasi layanan data 
dan pengendalian biaya 
yang berjalan dengan baik. 
Sebagai hasilnya, EBITDA 
dan Net Income tumbuh 
cukup tinggi masing-ma-
sing sebesar 35,5 persen 
dan 86,7 persen dibanding 
kuartal II tahun ini.

Direktur Keuangan Tel-
kom Harry M. Zen men-
gatakan, kinerja kuartal III 
jauh lebih baik dibanding-
kan kuartal sebelumnya. 

“Peningkatan ini meru-
pakan hasil dari upaya per-
seroan dalam memperkuat 
kinerja segmen bisnis mo-
bile, disamping terus me-
numbuhkan segmen bisnis 
fixed line dan melakukan 
pengelolaan biaya secara 
efektif,” ujar Harry.

Di kuartal III 2018, seg-
men bisnis mobile Tel-
komsel berhasil meraih 
pendapatan Rp 23,0 triliun 
atau tumbuh 10,1% QoQ 
dibandingkan kuartal II 
2018. Salah satu pendo-

rong utama pencapaian ini 
adalah strategi yang tepat 
di segmen Digital Business 
Telkomsel yang tumbuh 
cukup tinggi. 

Segmen bisnis digital, 
khususnya layanan Data, 
masih menjadi mesin per-
tumbuhan Telkomsel dan 
mengkontribusi 54,2% dari 
total pendapatan Telkom-
sel di kuartal III 2018.

Telkomsel juga berhasil 
melakukan pengendalian 
biaya dengan baik meski-
pun terus gencar meng-
gelar BTS 4G di seluruh 
Indonesia.

Untuk meningkatkan kual-
itas jaringan dan mencip-
takan excellent customer ex-
perience untuk mendukung 
penggunaan data traffic 
yang tinggi, selama 2018 Tel-
komsel telah membangun 
22.578 BTS yang semuanya 
merupakan BTS 4G. Den-
gan penambahan tersebut, 
secara total, hingga akhir 
September 2018 Telkomsel 
telah membangun 50.755 
BTS 4G.

Pada kuartal III 2018, jum-
lah pelanggan Telkomsel 
mencapai 167,8 juta di se-
luruh Indonesia, yang 112,6 
juta di antaranya merupak-
an pengguna layanan data. 

Sementara itu Bisnis Digi-
tal Telkom semakin menun-
jukkan peningkatan yang 
signifi kan di sembilan bulan 
pertama tahun ini dengan 
capaian pertumbuhan sebe-
sar 21,2%  dibanding periode 
yang sama tahun lalu, den-
gan mencatatkan kontribusi 
dominan sebesar 51,88% 
dari total pendapatan per-
seroan.

Kinerja segmen bisnis 
Fixed Line Telkom juga terus 
mengalami penguatan. Pada 
Sembilan bulan pertama di 
tahun 2018, pendapatan dari 
layanan IndiHome tercatat 
sebanyak Rp9,0 triliun atau 
meningkat 57,7% dari tahun 

lalu.
Selama sembilan bulan 

pertama 2018, pelanggan 
IndiHome bertambah 1,7 
juta, sehingga total pelang-
gan hingga akhir Septem-
ber 2018 mencapai 4,7 juta 
atau meningkat 101,2% 
dibandingkan tahun lalu, 
di mana 52% di antaranya 
merupakan pelanggan lay-
anan Triple Play.

S ementara  i tu,  untuk 

segmen bisnis Enterprise, 
dalam sembilan bulan per-
tama ini terdapat pening-
katan pendapatan sebesar 
18,9% YoY.

Sampai  dengan akhir 
2018, Telkom mengaloka-
sikan capital expenditure 
(capex) sekitar 25% dari 
total pendapatan persero-
an. Alokasi belanja modal 
terbanyak digunakan untuk 
mendukung bisnis broad-

band.
“ Te l k o m  t e r u s  f o k u s 

memperkuat infrastruk-
tur untuk meningkatkan 
kualitas layanan yang men-
dukung excellent customer 
experience. Dengan jar-
ingan infrastruktur yang 
kuat dan andal, diharapkan 
Perseroan dapat mencip-
takan sustainable competi-
tive growth dalam jangka 
panjang,” tandas Harry.(*) 

Ketika Pendapatan Telkom Tumbuh 8,8 persen di Kuartal III 2018

Lakukan Pengendalian Biaya, Fokus Memperkuat Infrastruktur

Tampil Beda dengan Warna Baru
SUKABUMI  – PT Astra 

Honda Motor (AHM) mem-
perkaya pilihan warna New 
Honda BeAT Street eSP, 
dengan meluncurkan war-
na Spesial Matte Black.

Marketing Director AHM 
T h o m a s  W i j a y a  m e n -
gatakan, Honda BeAT men-
jadi motor skutik terlaris di 
Indonesia yang telah dipi-
lih sekitar 15 juta orang.

“Penambahan varian war-
na ini merupakan salah 
satu upaya AHM, untuk ter-
us menghadirkan produk 
yang beriringan dengan 
perkembangan gaya khas 
anak muda perkotaan di 
Indonesia serta pecinta 
sepeda motor yang me-
nyukai tampilan produk 
sesuai dengan identitas 
mereka,” ujar Thomas Wi-
jaya kepada Radar Suka-
bumi, Rabu (31/10).

Karakter Street Style se-
makin kuat dan tampil 

beda dengan disematkan-
nya stripe baru yang mem-
pertegas ekspresi gaya khas 
anak muda.

Desain stripe yang dis-
ematkan pada warna baru 
New Honda BeAT Street 
eSP tampil berbeda dari 
v a r i a n  w a r n a  l a i n n y a , 
dengan tetap memper-
tahankan konsep Urban 
Street Style. Tampilan ter-
baru yang dipadukan den-
gan fitur naked handlebar 
semakin memperkuat ciri 
khas gaya anak muda yang 
ingin bergaya macho.

Varian warna baru Spe-
sial Matte Black dari New 
Honda BeAT Street eSP 
ini, akan menemani var-
ian Street Black dan Street 
White yang telah lebih da-
hulu menemani anak muda 
dalam beraktivitas.

Saat ini,  Honda BeAT 
Street eSP menjadi motor 
pilihan anak muda yang 

ekspresif, senang berkum-
pul dan beraktivitas olah-
raga bersama teman-te-
mannya, dan mendukung 
gaya hidup mereka yang 
tampil beda.

Kehadiran model ini dia-
presiasi baik dari sisi de-
sain yang atraktif dan unik 
seperti pada striping dan 
naked handlebar, maupun 
bodinya yang ramping dan 
ringan.

Skutik  compact  ini 
dilengkapi dengan 
U - b o x  ( u t i l i t y 
box) yang be-
sar yaitu 11 
liter dalam 
u k u r a n 
m o t o r 
y a n g 
ramping.

“ F i t u r 
u n g -
g u l a n 
l a i n 
j u g a  d i -

p e r t a h a n k a n  s e p e r t i 
pengaman kunci berma-
gnet (Secure Key Shut-
ter) yang efektif mencegah 
pencurian,”ulasnya.

New Honda 
BeAt Street 

eSP dipas-
arkan 

d e n g a n 
h a r g a 
OTR (On 

The Road) 
D K I  R p 

1 6 . 1 7 5 . 0 0 0  u n t u k 
tipe CBS. Model ini 
akan tersedia jar-
ingan sepeda mo-
tor  Ho nda pada 
aw a l  Nov e m b e r 
2018.(*/sri)
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IST

OTOMOTIF: Karyawan AHM sedang 
melakukan perakitan sepeda motor 

New Honda BeAT Street eSP di pabrik 
perakitan AHM, Sunter-Jakarta.
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Satu Perawat 
Satu Kelurahan

UNTUK mewujudkan Kota 
Sukabumi sehat, Walikota 
Sukabumi Achmad Fahmi 
akan menggulirkan program 
satu kelurahan satu per-
awat. Walikota Suka-
bumi Achmad Fahmi 
mengatakan sudah 
seharusnya perawat 
Kota Sukabumi 
harus mendapat 
perhatian dari 
pemerintah. Soal-
nya, saat ini peran 
perawat yang san-
gat penting dalam 
layanan kesehatan 
kepada masyarakat. 
“Kita sedang meru-
muskan akan melun-
curkan 1 perawat 1 
kelurahan, untuk me-
layani khusus kesehatan masyarakat yang memang 
tidak bisa kemana -mana,” ujar Fahmi.

Tak hanya itu, di bidang kesehatan juga pemerintah 
akan meluncurkan  program lainnya yakni pening-
katan kualitas pelayanan puskesmas dan ketersedian 
dokter di Puskesmas. “Waktu pelayanan puskesmas 
itu 24 jam dan tersedianya dokter spesialis,”ujarnya.

Masih banyak program yang sudah disiapkan oleh 
kepemimpinan Walikota Sukabumi Achmad Fahmi 
dan Wakil Walikota Sukabumi, Andri Hamami dibi-
lang kesehatan. “Selain itu pelayanan home visit bagi 
pasien jompo dan miskin,” pungkasnya. (bal)

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN//RADAR SUKABUMI 

DIBERSIHKAN: Sejumlah warga saat membersihkan Sungai Cipelang yang kumuh dan kerap dipenuhi sampah rumah tangga.

CIKOLE-- Pemindahan pusat pemer-
intahan baru Kota Sukabumi ke wilayah 
Kecamatan Cibeureum dari Kecamatan 
Cikole rupanya semakin nyata, bahkan 
informasinya saat ini terdapat salah satu 

investor lokal Sukabumi yang sanggup 
membangun pusat pemerintahan baru 
tersebut. 

Kepala Badan Perencanaan dan Pem-
bangunan Daerah (Bapeeda) Kota Suka-

bumi Rudi Djuansyah mengatakan, dirinya 
membenarkan bahwa terdapat satu inves-
tor lokal yang berminat untuk membangun 
pusat pemerintahan baru tersebut. Namun 
demikian, hingga kini pihaknya belum 

mengatur sistem kerjasama apabila pemin-
dahan pusat pemerintahan itu dibangun 
oleh investor. “Ya, benar ada satu investor 
yang sudah berminat membangun, bahkan 
secara keseluruhan. Tapi kami pun belum 

mengatur sistem kerjasamanya seperti apa, 
bisa saja menggunakan sitem lelang dan 
sumber dananya dari investor,” jelasnya 
kepada Radar Sukabumi, kemarin (31/10). 

CIKOLE- Kondisi sungai Ci-
pelang yang semakin mempri-
hatinkan rupanya mengetuk hati 
Pemerintah Kota Sukabumi. Ren-
cananya, kawasan sungai yang 

bersumber dari rimba belantara 
Gedepangrango itu dijadikan se-
bagai kawasan sungai wisata. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, 
Penataan Ruang, Perumahan, Ka-

wasan Permukiman dan Pertana-
han Kota Sukabumi, Asep Irawan 
mengungkapkan, penataan ka-
wasan sungai Cipelang tersebut 
telah masuk pada rencana pro-

gram tahun depan. Tidak hanya 
itu, alokasi anggarannya pun su-
dah diskemakan melalui program 
Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). 

Sungai Cipelang Bakal Disulap

Pemkot dan UI 
Jalin Kerjasama

CIKOLE- Pemerintah Kota 
Sukabumi melakukan nota 
kesepakatan bersama (NKB) 
dengan kampus Universitas 
Indonesia (UI). Nota kes-
epakatan ini ditandatangani 
dalam acara I gov UI Expo 
2018 bertempat di Balairung 
Kampus UI Depok. “Alham-
dulillah berkat komunikasi, 
teman-teman di UI berkomit-
men untuk membangun Kota 
Sukabumi dari berbagai as-
pek,” ujar Walikota Suka-
bumi, Achmad Fahmi saat 
dihubungi Radar Sukabumi, 
kemarin (31/10). 

Dikatakan Fahmi ker-
jasama yang akan dijalin 
difokuskan dalam bidang 
pendidikan, penelitian, dan 
pengembangan serta peng-
abdian kepada masyarakat. 
Nantinya akan terbuka lebih 
lebar peluang kolaborasi 
dan kemitraan dalam pen-
didikan, riset dalam iklim 
akademi yang dinamis tanpa 
batas dengan pemerintah 
Kota Sukabumi. “Kerjasama 
ini tentunya akan mem-
berikan manfaat bagi Kota 
Sukabumi,” ujarnya. 

SEREMONIAL: 
Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi 
melakukan nota 
kesepakatan bersama 
(NKB) dengan 
kampus Universitas 
Indonesia (UI) di 
Balairung Kampus UI 
Depok, kemarin. 

FOTO:HUMASFORRADAR SUKABUMI

P2RW Sukses Tingkatkan 
Pembangunan Wilayah 

CIKOLE- Program Pemberdayaan Rukun Warga 
(P2RW) yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota 
Sukabumi nampaknya sangat memberikan man-
faat bagi masyarakat Kota Sukabumi. Bahkan 
program ini dianggap masyarakat sangat sukses 
hingga dipelajari oleh daerah-daerah lainnya. 
“Program ini sangat sukses dan menjadi percon-
tohan daerah-daerah lain,” ujar Asisten Daerah Bi-
dang Pemerintahan dan Hukum, Andri Setiawan, 
kemarin (31/10).

  SUNGAI..Baca Hal 10

RPJMD 2018-2023 
Diuji Publik

CIKOLE- Rencana Pembangunan Jangka Menen-
gah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Sukabumi 
tahun 2018-2023 diuji publik. Hal itu dilakukan, 
untuk memberikan masukan berupa ide konstruk-
tif agar rencana pembangunan dan kebutuhan 
masyarakat dapat terjawab.

Kepala Badan Pelaksana Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kota Sukabumi, Rudi Djuansyah men-
gungkapkan, tujuan dari pada uji publik ini untuk 
menampung masukan konstruktif dari masyarakat. 



KABAR WILAYAH10 KAMIS, 1 NOVEMBER 2018

TERUSAN METROPOLIS

sambungan dari Hal 9

KELURAHAN GUNUNG PARANG, KECAMATAN CIKOLE 

Berdiri Masjid Agung, Lapangan Merdeka 
dan Pusat Perbankan-Pertokoan

Masjid Agung dan Lapangan Merdeka yang menjadi 
salah satu ikon Kota Sukabumi berada di Kelurahan 

Gunung Parang.

Laporan ROHMAT HIDAYAT

KELURAHAN Gunung Parang 
memiliki luas wilayah 64, 6 Ha. 
Kelurahan yang dikepalai Lurah 
Gunung Parang Qori Qornaen 
Hasan, S.IP ini memiliki jumlah 
penduduk sebanyak 4.047 jiwa 
dengan jumlah penduduk 1.297 
kepala keluarga.

Kelurahan Gunung Parang ter-
masuk kelurahan yang berada di 
pusat perkotaan Sukabumi. Kare-
na itu pekerjaan penduduknya 
banyak yang mengikuti pada giat 
pekerjaan penduduk perkotaan, 
seperti menjadi pegawai negeri 
seperti pegawai Pemerintah 
Kota Sukabumi, perusahaan 
Badan Usaha Milik Daerah, TNI/
Polri, kemudian pegawai swasta 
seperti pegawai perkantoran, 
pegawai perbankan, pertokoan, 
dan lain sebagainya. Ada juga 
wiraswasta, pedagang, buruh 

dan masih banyak lagi.
Gunung Parang adalah Ke-

lurahan di tengah kota, secara 
otomatis potensi yang dimiliki 
wilayah Kelurahan Gunung Pa-
rang adalah potensi perkotaan.

Tersebutlah Masjid Agung Kota 
Sukabumi yang menjadi ikon 
Kota Sukabumi sejak dulu dan 
bersejarah menjadi sentral iba-
dah umat Islam di Sukabumi 
pada khususnya dan kaum mus-
limin pada umumnya berdiri 
tegak di Kelurahan Gunung 
Parang.

Begitupula Lapangan Merdeka 
yang menjadi pusat Olahraga, 
pusat berkumpulnya kegiatan 
masyarakat Sukabumi pada khu-
susnya, dan lain sebagainya juga 
berada di Kelurahan Gunung 
Parang.

Wilayah Kelurahan Gunung 

Parang juga memiliki potensi se-
bagai pusat perkantoran, seperti 
perbankan, kantor pemerintah, 
dan lain sebagainya. Gunung Pa-
rang juga memiliki potensi pusat 
pertokoannya Kota Sukabumi.

Ratusan pertokoan terbangun 
di sepanjang jalan protokol Jalan 
Akhmad Yani berada di wilayah 
Kelurahan Gunung Parang.Di 
sini juga terbangun salah aatu 
pasar swalayan yang juga men-

jadi tempat transaksi jual beli 
masyarakat Sukabumi pada 
khususnya.

Berbagai UKM yang ada juga 
di wilayah Kelurahan Gunung 
Parang. (cr3/d)

Berharap jadi 
Kelurahan yang 

Relijius dan Maju
PEMERINTAH Kelurahan Gunung 

Parang ingin selalu maju dalam pem-
bangunan di masyarakat. Lurah Gu-
nung Parang, Qori Qornaen Hasan, S.IP 
mengatakan pihaknya telah melakukan 
pembangunan fisik yang sebesar-be-
sarnya untuk kepentingan masyarakat 
Kelurahan Gunung Parang. “Seperti telah 
membangun sarana MCK, sarana air ber-
sih, pembangunan saluran air,” sebutnya.

Lurah Gunung Parang berharap agar 
kelurahannya menjadi maju dan ma-
syarakatnya tetap relijius serta selalu 
bersinergi pada  visi misi Pemerintah 
Kota Sukabumi, “tuturnya seraya ber-
harap. (cr3/s)
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Lurah Gunung Parang, Qori Qornaen Hasan S.IP

“Kelancaran pembangu-
nan disuatu daerah itu tidak 
terlepas dari partisifasi ma-
syarakat. Olehnya itu, selaku 
pemerintah daerah kita sangat 
membutuhkan masukan atau 
ide dari masyarakat dalam 
rangka penyempurnaan 
RPJMD,” jelasnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (31/10). 

Selain Itu, RPJMD ini meru-
pakan penjabaran dari visi 
dan misi dan program kepala 
daerah yang memuat tujuan, 
sasaran, strategi, arah kebi-
jakan, pembangunan daerah 
dan keuangan daerah, pro-
gram perangkat daerah dan 
lintas perangkat yang disertai 
dengan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif untuk 
jangka lima tahun. “RPJMD 

2018-2023 ini merupakan taha-
pan lima tahun fase ke empat 
dalam rangka mewujudkan visi 
dari rencana jangka panjang 
Kota Sukabumi 2005-2025, “ 
sebutnya. 

Sedangkan masukkan daei 
berbagai unsur dan masyara-
kat, lanjut Rudi, lebih kepada 
tentang strategi yang harus 
disesuaikan dengan kebutu-
han dan target sasaran yang 

disesuaikan dengan pencapa-
ian berhasil atau tidak. “Ban-
yak progres dari rancangan 
ini yang harus kita sempur-
nakan lagi, sehingga RPJMD 
ini dapat memenuhi kebutu-
han masyarakat, terutama di 
bidang pelayanan,” ujarnya. 

Penyusunan RPJMD ini 
menggunakan pendekatan 
politis, teknokratif, partisipa-
tif, top down dan butom up. 

Setelah disusun, selanjutnya 
dijabarkan dalam rencana 
kerja pembangunan daerah 
yang merupakan perenca-
naan tahunan. 

“Setelah di uji publik, 
RPJMD ini bakal disempur-
nakan dan diberikan kepa-
da DPRD Kota Sukabumi 
yang kemudian diserahkan 
ke Pemrintah Provinsi Jawa 
Barat,” pungkasnya. (upi/d) 

RPJMD 2018-2023 Diuji Publik

Apalagi Walikota dan Wakil 
Walikota Sukabumi saat ini 
sangat mendukung program 
yang berkaitan dengan pem-
berdayaan kemasyarakatan. 
Sehingga pemerintah akan 
terus menggulirkan program 
yang memang terasa oleh ma-
syarakat Kota Sukabumi. “Ya, 
kemungkinan program ini 
akan diteruslanm pemimpin 
daerah sekarang ini sangat 
suport,” ujarnya. Setiap ta-
hun pekerjaan yang dibayai 

melalui P2RW ini kata Andri 
berjalan mulus. Bahkan kali ini 
saja pekerjaan p2rw di tahun 
2018 sudah hampir rampung. 
“Dari 355 RW yang ada di Kota 
Sukabumi, tinggal dua RW di 
wilayah Kelurahan Sriwedari, 
Kecamatan Gunungpuyuh 
yang masih menyelesaikan 
laporan pertanggungjawa-
ban dari sisi administrasi. Se-
dangkan pekerjaannya sudah 
selesai,” katanya.Lanjutnya, 
nanti pihaknya akan meminta 
Walikota dan Wakil Walikota 
Sukabumi untuk melakukan 

tinjauan hasil pembangunan 
di masyarakat. “ Kita nanti akan 
agendakan di akhir November 
atau awal Desember.   Sekaligus 
tim Juri akan melaksanakan tu-
gasnya untuk menentukan RW 
yang menjadi terbaik dalam 
mengelola p2rw,” ujarnya.

 Meskipun tahun depan 
pemerintah akan menggu-
lirkan Dana Kelurahan, kata 
Andri Pemkot Sukabumi masih 
menunggu format dari pro-
gram tersebut, apakah sejalan 
dengan P2RW. “Sementara 
tingkat partisipasi masyarakat 

pada P2RW semakin baik dari 
tahun ke tahun,” pungkasnya.    
Sementara itu Kabag Tapem 
Setda Kota Sukabumi, Punjul 
Saepul Hayat menjelaskan, 
keseluruhan P2RW harus su-
dah tuntas pada akhir Desem-
ber 2018. Nanti dalam proses 
monitoring  tim akan meli-
hat kesesuaian proposal yang 
diajukan dengan pelaksanaan 
P2RW. “Setiap tahuunya parti-
sipasi masayrakat cukup bagus, 
bahkan pembangunannya pun 
terasa manfaatnya oleh ma-
syarakat,” singkatnya. (bal/t)

P2RW Sukses Tingkatkan Pembangunan Wilayah

Diharapkannya dengan 
kolaborasi yang dijalani ini 
memberikan dampak posi-
tif bagi Kota Sukabumi se-
hingga mampu mendorong 
percepatan pembangunan 

yang sedang dinantikan.” Ker-
jasama ini menjalin kebersa-
maan dalam menyelesaikan 
masalah-masalah ataupun 
mendorong pembangunan 
kota tercinta ini,” jelasnya.

Nanti kata Fahmi, Kota 
Sukabumi akan dijadikan 

salah satu percontohan oleh 
UI. Diantaranya UI sudah 
siap untuk menerapkan 
Smart City di Kota Sukabu-
mi. “Saat ini program Smart 
city itu menjadi konsen UI 
ke Kota Sukabumi,” pung-
kasnya. (bal/d)

Pemkot dan UI Jalin Kerjasama

“Sungai Cipelang ini masuk 
pada rencana pengentasan 
kekumuhan di Kota Suka-
bumi yang bakal di intervensi 
oleh program dari pemerintah 
pusat, sedangkan peda pelak-
sanaanya dilakukan dengan 
kolaborasi,” jelasnya kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(31/10). 

Hasil penelitian tim Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Suka-
bumi, Sebut Asep, kualitas air 
sungai Cipelang ini tercemar 
limbah rumahtangga. Maka 
dari itu, pihaknya bakal mem-
bangun septik komunal agar 
limbah rumahtangga tidak 
langsung mengalir ke selo-
kan yang bermuara kesungai. 
“Sungai Cipelang ini dominan 
tercemar oleh limbah domes-

tik, karena memang hasil pen-
elusuran limbah rumah tangga 
ini langsung dialirkan pada 
selokan yang bermuara ke sun-
gai sehingga mempengaruhi 
kualitas airnya,” terangnya. 

 Dengan pembangunan 
septik tank komunal dan 
perencanaan menjadi sungai 
wisata, Asep berharap dapat 
menjaga kualitas air sungai 
dan kelestarian lingkungan 
sekitar. Menurutnya, hasil 
survei beberapa pegiat wisata 
air, sungai Cipelang cukup 
cocok untuk wisata tubing 
ataupun rapting. “Rencana 
yang telah disusun ini se-
jalan dengan pemerintah 
kota sukabumi yang memiliki 
keinginan untuk merubah 
wajah kota, termasuk menata 
dan menjaga keasrian ling-
kungan demi kenyamaman 

masyarakat,” tutupnya. 
 Senada disampaikan Ke-

pala Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah (Bap-
eeda) Kota Sukabumi Rudi 
Djuansyah. Diaungkapkannya, 
rencana tersebut sudah masuk 
pada tahapan penyusunan 
dan skema anggaran. Bah-
kan, untuk memperlihatkan 
keseriusan pemerintah dalam 
pengentasan kekumuhan dan 
penataan ini pihaknya telah 
melakukan kolaborasi den-
gan berbagai pihak. “Pentaan 
perkotaan dan kenyamanan 
lingkungan ini sudah masuk 
pada perencanaan tahun de-
pan, bahkan kita sudah men-
gadakan lokakarya dengan 
berbagai pihak, baik OPD, 
masyarakat dan lainnya un-
tuk memabngun kolaborasi,” 
pungkasnya. (upi/d)

Sungai Cipelang Bakal Disulap

Kendati demikian, pada ta-
hun depan pemerintah Kota 
Sukabumi bakal mengucur-
kan anggran segar sebanyak 
10 miliar untuk penyusunan 
master plane dan pemebe-
basan tanah. Karena me-
mang, keterbatasan anggaran 
yang dimiliki oleh Pemerintah 
Kota Sukabumi menjadi-
kan pembangunan pusat 
pemerintahan itu dilakukan 
secara bertahap. “Tahun de-

pan rencananya ada pembe-
basan lahan dan penyusunan 
masterplan, bahkan sudah 
masuk pada skema angga-
ran. Saat ini kan tanah baru 
ada tujuh hektare, sisanya 
dibebaskan secara perlahan. 
Targetnya sih mencapai 15 
hektar,” terangnya. 

Dari hasil kajian tahun 2016 
lalu, pembangunan pusat 
pemerintahan baru itu mem-
butuhkan anggaran sekitar 
Rp 360 miliar. Maka dari itu, 
untuk mewujudkannya tidak 

hanya bisa bertumpu pada 
Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah (APBD) Kota 
Sukabumi saja, melainkan 
harus ada sumber dana lain. 

“Pembnagunan pusat 
pemerintahan baru itu jelas 
membutuhkan anggaran 
yang tidak sedikit, makanya 
butuh sumber anggaran 
lain. Mungkin bisa saja 
dari investor, tapi sekalilagi 
sistem kerjasamanya harus 
dibuat terlebih dahulu,” 
pungkasnya. (upi/t)
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WBA Peduli Anak Yatim
SUKABUMI - Sebagai ben-

tuk kepeduliannya kepada 
anak yatim, Wardah Beuaty 
Agent Sukabumi menggelar 
kegiatan santunan di Masjid 
Baiturahman di Jalan kara-
mat, Kota Sukabumi, be-
lum lama ini. Kegiatan yang 
merupakan bentuk Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
sekaligus peringatan Tahun 
Baru Islam 1440 H ini dii-
kuti sebanyak 50 anak yatim 
yang berkerjasama dengan 

yayasan At-Tartil. 
“Kegiatan ini kali pertama 

dilakukan oleh wardah yang 
bekerja sama dengan Yayasan 
At Tartil Sukabumi, kegiatan 
inipun dilaksanakan di 100 
mesjid yang tersebar di In-
donesia,  Kota Sukabumi 
salah satunya, Yaitu di Masjid 
Baiturrahman Sukabumi,” 
ujar Promotion Offi  cer, Umu 
Rohmah.

Ia menjelaskan, kegiatan 
yang diberinama Wardah 

goes to masjid ini bertujuan 
untuk mensuport kegiatan-
kegiatan islami di Indonesia 
dengan harapan hari besar 
Islami lebih meriah dan men-
jadi berkah untuk perusahan 
wardah. “Untuk wardahnya 
sendiri pun kita berharap 
bisa membangun citra di ma-
syarakat, dan salah satu cara 
untuk mebrending prodak 
kita,” katanya.

Tidak hanya itu, keberadaan 
Wardah melalui program di 

masjid tersebut, supaya lebih 
dekat dengan konsumen yang 
sebagian besar pengguna 
Wardah adalah Muslimah. 
“Tujuan Wardah mensuport 
kegiatan di masjid agar kita 
lebih dekat dengan customer 
yang ada di masjid. Karena 
Wardah ini identik dengan 
Muslimah, jadi kita ingin 
lebih dekat dan memberikan 
donasi kepada masjid yang 
memang membutuhkan,” 
terangnya. (why)

IST 

SOSIAL: Puluhan anak yatim foto bersama dengan ibu-ibu pengajuan yayasan At-Tartil disela-sela pembagian bingkisan dari wardah. 

UJI PUBLIK: 
Badan Pelaksana 
Pembangunan 
Daerah (Bappeda) 
Kota Sukabumi 
saat melakukan 
uji publik Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah 
(RPJMD) Pemerintah 
Kota Sukabumi tahun 
2018-2023.

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN// RADAR SUKABUMI
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KOMUNITAS

Pelajar 
SMP IT Adzkia 1 

Tolak LGBT

Open House Kampus 
Yuwati Bhakti Meriah

SUKABUMI - Ratusan pela-
jar SMP IT Adzkia I Sukabumi 
menggelar deklarasi menolak 
keberadaan Lesbian, Gay, Bisek-
sual dan Transgender (LGBT) 
yang saat ini semakin terbuka 
keberadaannya di media sosial 
(medsos). Sehingga menimbul-
kan keresehan bagi orang tua 
dan pelajar. Deklarasi ini digagas 
oleh Ikatan Silaturahmi Orang 
Tua SMP IT Adzkia (Iksila).

Ketua Iksila SMP IT Adzkia 1 
Sukabumi Yuliana mengatakan, 
kegiatan tersebut dilaksanakan 
atas dasar kekhawatiran para 
orang tua murid tentang ke-
beradaan LGBT. Seperti yang 
sedang ramai di Sukabumi khu-
susnya di medsos misalnya 
Facebook (FB) “Komunitas Gay”, 
yang menyasar pada anak-anak, 
pelajar SMP dan SMA.

Melihat fenomena tersebut, pi-

hak Iksila berinisiatif mengagas 
acara Deklarasi Penolakan LGBT 
di sekolah anak-anaknya.

“Kita berharap dengan kegiatan 
ini, anak kami bisa mengerti dan 
paham bahaya dari LGBT dan 
perlu juga acara parenting ini 
dilaksanakan secara rutin,” ung-
kap Ketua Iksila SMP IT Adzkia 1 
Sukabumi Yuliana kepada Radar 
Sukabumi, Rabu (31/10).

Wanita yang memakai dress pan-
jang berwana merah itu menjelas-
kan, kegiatan tersebut disambut 
positif oleh pihak sekolah.

Kepala SMP IT Adzkia 1 Suka-
bumi, Ridwan menyambut baik 
dan mendukung kegiatan ini. 

Menurutnya, Deklarasi Peno-
lakan LGBT itu tidak hanya seka-
dar tanda tangan dan deklarasi 
saja, tetapi sebelumnya para pe-
lajar SMP IT Adzkia 1 Sukabumi 
diberikan edukasi tentang LGBT 

itu sendiri,  mulai dari arti LGBT 
hingga bahaya LGBT.

“Kita berikan dulu edukasi ke-
pada para pelajar. Intinya dari 
kegiatan ini, mereka harus paham 
dulu LGBT itu apa karena setelah 
mereka tahu dan paham mereka 
bisa menghindari ajakan LGBT, 
apalagi untuk mempengaruhi 
anak itu mudah dengan tersedian-
ya melalui media sosial,” tuturnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 312 
pelajar dari kelas VII dan VIII 
mengikuti kegiatan ini.

“Hari ini kita baru kelas VII dan 
VIII, karena kebetulan siswa ke-
las IX sedang ada kegiatan. Jadi 
mereka akan menyusul di hari 
Jumat kegiatan deklarasinya,” 
imbuhnya.

Ridwan pun menegaskan, 
bahwa SMP IT Adzkia menolak 
keras adanya LGBT khususnya 
di wilayah Sukabumi. Untuk itu, 

ia pun akan terus memberikan 
edukasi tentang bahaya serta 
dampak yang ditimbulkan dari 
LGBT tersebut, agar sekolahnya 
aman dari LGBT.

Sementara itu, salah satu orang 
tua siswa Lina Herlina mengaku 
sangat mendukung kegiatan 
tersebut.

Menurutnya, kelompok LGBT 
sudah sangat meresahkan dan 
jika terus dibiarkan khawatir 
mempengaruhi kalangan pelajar 
yang akan berdampak meng-
hancurkan generasi muda.

“Doa kami sebagai orang 
tua tentunya berharap anak-
anaknya tidak terjerumus ke 
LGBT, orang tua mana yang 
rela anaknya bisa terjerumus ke 
dalam kemaksiatan,” ucapnya.

Ia pun berharap, kegiatan ini 
bisa diikuti oleh sekolah-sekolah 
lainnya.(wdy)

WIDI/RADARSUKABUMI

SIKAP TEGAS: Sejumlah orang tua dan pelajar SMP IT Adzkia 1 
Sukabumi menandatangani pernyataan bersama dalam Deklarasi 
Penolakan LGBT, Rabu (31/10).

40 Siswa SMK Ma’arif NU Al Fathonah Ikut LDKS
SEBANYAK 40 siswa SMK 

Ma’arif NU Al Fathonah 
mengikuti Lomba Dasar 
Kepemimpinan Sekolah 
(LDKS) pada 26-28 Okto-
ber 2018, di SMK Ma’arif 

NU Al Fathonah Kampung 
Pasir Malang, Desa Ke-
bon Manggu, Kecamatan 
Gunung Guruh, Kabupaten 
Sukabumi.

LDKS ini dibuka Ke-

pala SMK Ma’arif NU Al 
Fathonah, Daden Sukendar 
didampingi Pembina OSIS, 
Levianti Karima dan Wakil 
Kepala Urusan Kesiswaan, 
Taufi k Akbar.

Kepala SMK Ma’arif NU Al 
Fathonah, Daden Suken-
dar berpesan agar peserta 
LDKS mengikuti pelatihan 
dengan sebaik mungkin.

“Hal ini agar kelak mereka 

jadi pemimpin yang ditaati 
atau menjadi anggota yang 
taat,” tutur Kepala SMK Ma’arif 
NU Al Fathonah, Daden 
Sukendar kepada Radar 
Sukabumi, Rabu (31/10).

Pada LDKS juga hadir seb-
agai pemateri yang mum-
puni dibidangnya.

 Adapun materi yang 
diberikan antara lain, 
dasar-dasar kepemimpi-

nan, manajemen organ-
isasi, teknik korespondensi, 
teknik membuat proposal, 
teknik persidangan, teknik 
MC dan orasi dan lain seb-
againya. (dit)

Suasana pembukaan LDKS; dari kiri Waka Urusan Kesiswaan Taufi k Akbar, Pembina 
OSIS Levianti Karima, Kepala SMK Ma’arif NU Al Fathonah, Daden Sukendar.

P e m a t e r i  D a s a r - d a s a r 
Leadership, Omay Komarudin 
dari LENSA Sukabumi.

Foto bersama kepala sekolah dengan para pemateri dan panitia pelaksana LDKS.

Salah satu permainan yang diberikan kepada peserta LDKS. Pemateri Teknik Perencanaan Program, Aridaya Yohhandi sedang memaparkan 
materinya di tengah antusias peserta yang khidmah memperhatikannya.

Foto bersama Kepala SMK Ma’arif NU Al Fathonah Daden Sukendar, pihak sekolah dan para siswa 
yang juga peserta LDKS.

SUKABUMI - Sebagai ajang mem-
perkenalkan Kampus Yuwati Bhakti 
kepada masyarakat Kota Sukabumi. 
Kampus ini menyelenggarakan 
open house yang diselenggarakan 
pada 18–21 Oktober 2018, dengan 
menggelar perlombaan mem-
perebutkan piala bergilir Walikota 
Sukabumi.

Selain acara perlombaan, keg-
iatan ini juga dimeriahkan dengan 
bazar, pentas ekstrakurikuler, dan 
jalan santai.

Ketua Kampus Yuwati Bhakti Sr. 
Elisabeth Sri Utami, OSU men-
gatakan, open house bertujuan agar 
Kampus Yuwati Bhakti semakin 
dikenal masyarakat Kota Sukabumi 
sebagai komunitas pembelajar yang 
melayani dan mencintai sesama 
seturut teladan Santa Angela, serta 
mampu meningkatkan kerja sama 
dan kekeluargaan antar satuan 
pendidikan,serta menghimpum 
alumni Kampus Yuwati Bhakti 
dalam satu wadah Ikatan Alumni 
Yuwati Bhakti.

“Acara ini dibuka dengan parade 
peserta lomba yang terdiri dari 
prasekolah, TK, dan SD se-Kota 
Sukabumi,”ujarnya kepada Radar 
Sukabumi melalui rilisnya, Rabu 
(31/10).

Sementara  gerak jalan dan lagu 
insieme oleh seluruh peserta didik 
dan guru dari TB sampai SMP Yu-
wati Bhakti, pentas ekstrakurikuler 
yang ditampilkan oleh TB-TK, SD, 
dan SMP Yuwati Bhakti di lapangan 
basket Kampus  Yuwati Bhakti.

Acara pun semakin meriah den-
gan adanya 22 stan makanan, 
minuman, bank, asuransi, pakaian 
serta cek kesehatan gratis yang 
tersedia di arena bazar. Adapun 
lomba yang diselenggarakan meli-
puti  lomba fashion show, menyu-
sun balok, dan memindahkan bola, 
mewarnai, dan menyusun puzzle. 
Sementara perlombaan tingkat 
SD meliputi story telling, MIPA, 
senam, futsal, dan basket dan untuk 
pertandingan persahabatan antar 
SMP Ursulin se-Jawa Barat yaitu 
SMP Yuwati Bhakti, Santa Ursula, 
dan Santa Angela Bandung meli-
puti pertandingan basket, futsal, 
dan volly.

“Jumlah peserta lomba dalam 
kegiatan Open House ini sekitar 
500 orang dan jalan santai sebagai 
puncak acara Open House Kampus 
Yuwati Bhakti dibuka, didukung 
oleh Walikota Sukabumi Achmad 
Fahmi,” ucapnya.

Jalan santai di acara tersebut  
diikuti oleh seluruh peserta didik 
dari TB-TK, SD, SMP beserta orang-
tua, seluruh guru karyawan, serta 
perwakilan alumni sebanyak 24 
angkatan sehingga jumlah peserta 
lebih kurang 1500 orang.

Namun, yang tidak kalah menarik 
dan ditunggu oleh seluruh peserta 
adalah pembagian hadiah lomba 
dan pengundian doorprise oleh 
panitia walaupun terik matahari 
sampai dengan pukul 12.00 WIB, 
para peserta jalan santai tidak kun-
jung meninggalkan tempat. (wdy)

FOTO : DOK/IST

RAMAI: Aneka kegiatan dihadirkan dalam open house Kampus Yuwati Bhakti.
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Mario Kassar Puji Sutradara Foxtrot Six
Disebut sebagai 
Mini (James) Cameron
JAKARTA – Mario Kassar, 

produser film-film blockbuster 
Hollywood, berkolaborasi de ngan 
sutradara dan produser Indonesia, 
Randy Korompis, untuk meng-
hasilkan Foxtrot Six. Saat hadir 
dalam Ideafest 2018 di Jakarta 
pada Sabtu (27/10), dia mence-
ritakan pertemuan dengan su-
tra dara Randy Ko rom pis. Dia juga 
mengu mum kan tanggal rilis Fox-
trot Six, 21 Februari 2019.

Ada cerita unik di balik perke-
nal an Randy Korompis dan Mario 
Kassar. Randy terhubung dengan 
Kassar lewat seorang chef yang 
pernah memasak untuk produser 
kelahiran Lebanon tersebut. 
’’I’ve been very lucky,’’ kata Randy 
di panggung conference pada 
Sabtu sore itu.

Melalui chef kenalannya 
tersebut, Randy mendapatkan 
e-mail dari Kassar. Tidak menyia-
nyiakan kesem pa tan, Randy 
langsung mengi rim kan e-mail 
balasan kepada Kassar serta 

menceritakan ide dan skrip yang 
ditulisnya.

Tampil di panggung yang sama, 
Kassar membenarkan penuturan 
Randy. ’’Suatu hari, temanku 
yang seorang chef bilang, ada 
anak muda yang ingin menga-
ju kan cerita film,’’ tutur pria di 
balik Terminator 2: Judgment 
Day, Basic Instinct, Total Recall, 
dan Rambo tersebut.

Begitu membaca e-mail Randy, 
Kassar tertarik dengan idenya. 
Dia bahkan meminta Randy 
datang ke rumahnya di Los 
Ange les, AS, untuk mengobrol 
lang sung. Kebetulan, Randy 

sedang berlibur ke LA. ’’Bayang-
kan bagaimana nervous-nya 
saya waktu mencet bel, lalu duduk 
di ruang tamunya,’’ ucap pria 
berdarah Manado tersebut.

Namun, rasa gugupnya sirna 
saat bertatap muka langsung 
dengan sineas yang karya-karyanya 
dia kagumi tersebut. ’’Don’t be 
nervous. Rileks aja,’’ ujar Kassar 
saat menyam but nya.

Sejak 2015, setiap tiga atau 
enam bulan, Kassar datang ke 
Indonesia. Dia turut mengawal 
proses syuting sejak hari per-
tama. ’’Aku ingin memastikan 
ide Randy yang sangat bagus 

itu diwujudkan dengan baik 
secara visual,’’ paparnya.

Untuk Foxtrot Six produksi 
Rapid Eye Pictures, Mario Kassar 
menggandeng para aktor 
Indonesia. Mayoritas krunya 
juga orang Indonesia. Enam 
pemeran utamanya adalah Oka 
Antara, Arifin Putra, Chicco 
Jerikho, Rio Dewanto, Mike 
Lewis, dan Verdi Solaiman.

Film action-scifi Indonesia itu 
benar-benar digarap dengan 
standar Hollywood. Randy 
mengerjakan Foxtrot Six selama 
8 tahun dan membuat 80 draf. 
’’Skenarionya kami kirim ke 

script doctor di Hollywood untuk 
memastikan semuanya studio-
worthy,’’ terang Randy.

Kassar pun melontarkan pujian 
kepada para cast, kru, dan khususnya 
untuk Randy. ’’The casts are amazing. 
Dan, untuk Randy, I called him 
mini genius. Mini Cameron,’’ 
ucapnya merujuk kepada sutradara 
kenamaan Hollywood James 
Cameron. ’’Randy, I really mean 
it,’’ tegasnya.

Pengerjaan VFX ditangani 
Andrew Juano (Walking Dead, 
Life of Pi) serta CGI dipercayakan 
ke pada Andi Wijaya dan tim Lu-
mine Studio. (nor/c14/jan)

THE KARDASHIANS

Menikmati Bali
SEJAK akhir pekan, tiga bersaudari Kardashian berlibur 

di Bali. Mereka mengajak anak mereka. Kim memboyong 
North West, Saint West, dan Chicago West. Sementara 
itu, Kourtney juga bersama tiga anaknya. Mantan suaminya, 
Scott Disick, pun ikut. Khloe datang bersama putri semata 
wayangnya, True Thompson.

Liburan keluarga tersebut berlangsung seru. Mereka jalan-
jalan selama berada di Pulau Dewata. Mulai mengunjungi 
pantai, ke pura, sampai berbelanja di pasar lokal. Ketiganya 
juga mengarungi lautan dengan kapal pesiar. Kourtney dan 
anaknya, Reign, bahkan berbaur dengan penduduk lokal. 
’’Bagian terfavorit ketika mengunjungi Bali adalah bertemu 
dengan bocah perempuan ini dan anak-anak lainnya yang 
tinggal di desa. Mereka menyukai Reign. Begitu juga sebaliknya,’’ 
tulis Kourtney di Instagram-nya.

Momen itu membekas di hati anggota klan Kardashian 
tersebut. ’’Terima kasih Bali atas kegembiraan dan kedamaiannya,’’ 
tulis Kourtney di salah satu unggahannya. (fam/c14/jan)

INSTAGRAM KOURTNEY KARDASHIAN

DANIEL MANANTA

Bangun Rumah Milik Pak Bosin
DANIEL Mananta punya cara tersendiri buat merayakan 

Sumpah Pemuda. Dia bersama tim Damn! I Love Indonesia 
membangun kembali rumah milik Pak Bosin, penduduk 
di Kebon Baru, Tanjung Anom, Tangerang. Rumah tersebut 
adalah satu di antara tiga proyek yang tengah dikerjakan 
lembaga nonprofit Habitat for Humanity. 

Daniel tak sekadar menyumbang dana. Pemeran utama di 
film A Man Called Ahok itu ikut membangun rumah. Mulai 
mengaduk semen hingga menggali tanah untuk saluran 
pembuangan. ’’Gue sangat berharap, melalui ’rumah baru’ 
ini, mereka juga mendapatkan impian baru,’’ tuturnya.

Host Indonesian Idol tersebut mengatakan, meski sederhana, 
rumah baru Bosin bakal lebih sehat. Lantainya dikeramik, tak lagi 
beralas tanah. Ada kamar mandi yang layak di dalam rumah.

Pria kelahiran 14 Agustus 1981 itu menambahkan, pengalaman 
membangun rumah tersebut membuka matanya. ’’Indonesia 
bukan hanya yang ada di Jakarta atau kota besar di depan 
gue. Ada juga orang-orang di pinggiran Jakarta dan pelosok, 
termasuk bangsa Indonesia,’’ tulis Daniel. (fam/c18/jan)

INSTAGRAM DANIEL MANANTA

Hubungan Maia dan Irwan 
semakin dekat. 
Kebersamaan mereka saat 
berlibur ke luar negeri 
mulai menjadi 
pembicaraan di dunia 
maya. Meski begitu, 
keduanya tak pernah 
mengunggah foto berdua. 

JAKARTA – Babak baru kehidupan 
cinta Maia Estianty, 42, dimulai 

 (29/10). Setelah sekitar 10 
tahun sendiri, dia akhirnya 
menikah dengan President & CEO 
Time International Irwan Danny 
Mussry di Tokyo, Jepang.

Prosesi akad nikah dilangsungkan 
di masjid terbesar di Shibuya, 
Tokyo Camii & Turkish Culture. 
Sehari sebelumnya, Maia meng-
unggah posting-an yang menan-
dakan bahwa dirinya akan meng-
akhiri kesendirian. Ibu tiga anak 
itu mengunggah gambar dengan 
tulisan ’’counting the hours’’. Di 
bagian caption, mantan istri Ahmad 
Dhani tersebut menulis bahwa 
dirinya sangat menantikan esok 
hari. Kolom komentarnya pun 
dibanjiri ucapan selamat dari rekan 
sesama artis.

Kemarin Maia mengunggah 
sejumlah gambar dan foto. Salah 
satunya adalah kolase sepasang kaki 
dengan tulisan ’’The Start of A New 
Journey’’. Dia dan Irwan juga kompak 
mengunggah foto masa kecil dengan 
tulisan ’’Our Own Fairytale’’. ’’The 
moment we have been waiting for 
(Momen yang telah kami tunggu-
tunggu)…Alhamdulillah,’’ tulis Irwan 
dalam kolom caption.

Maia maupun manajemennya 
memang belum mengeluarkan 
pernyataan soal itu. Namun, dari 
unggahan media sosial putra Maia 
dan kekasih mereka, berita bahagia 
itu memang benar adanya. Juri 
Indonesian Idol tersebut didampingi 
orang-orang terkasih. Orang 
tuanya, Harjono Sigit, hadir pada 
hari bahagia putrinya tersebut. 
Begitu juga Al, El, dan Dul. Kekasih 
Al, Alyssa Daguise, dan kekasih 
El, Marsha Aruan, turut hadir.

Jawa Pos berusaha menghubungi 
ayah Maia lewat pesan singkat. 
Namun, dia belum bersedia 
dihubungi. ’’Maaf, saya lagi berada 
di luar negeri,’’ jawabnya.

Seorang sahabat Maia yang na-
manya tidak mau disebutkan 
membenarkan adanya pernikahan 
tersebut. ’’Iya, benar (menikah) di 
Tokyo hari ini,’’ ucapnya kemarin. 
Meski begitu, sang teman masih 
enggan terbuka mengenai detail 
pernikahan maupun hubungan 
Maia dan Irwan. ’’Nanti aja deh ya, 
tanya ke Bunda (panggilan akrab 
Maia, Red) langsung,’’ tuturnya.

Pada 12 Oktober, Maia telah 
mendapatkan surat rekomendasi 
menikah di luar negeri dari Kantor 
Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan. Dalam buku tamu, 
terdapat namanya dengan keperluan 
memohon surat rekomendasi nikah 
dengan nomor B 4792. ’’Yang datang 
utusan keluarga, bukan Maia,’’ jelas 
TB Zamroni, kepala KUA Pasar 
Minggu, saat ditemui kemarin siang 
di kantornya.

Zamroni mengungkapkan, pihak 
Maia enggan menyebutkan alasan 
memilih Tokyo sebagai lokasi akad 
nikah. ’’Setiap warga negara kan 

berhak menentukan di mana 
mau menikah,’’ ujar Zamroni. 
Yang pasti, Maia sudah memenuhi 
persyaratan untuk melangsungkan 
pernikahan di luar negeri. Buku 
nikah pun telah diperolehnya.

Meski sudah sah menikah, Maia 
masih punya satu kewajiban. Saat 
kembali ke Indonesia, dia masih 
harus mendaftarkan per-
nikahannya ke KUA Pasar 
Minggu untuk ditulis 
dalam register khusus. 
’’Yang bersangkutan 
harus datang untuk 
tanda tangan,’’ terang 
Zamroni.

Teman-teman se-
sama selebriti ra mai-
ramai mengu capkan 
se la mat le  wat akun 
Instagram. Salah sa-
tunya adalah Dita Ang-
graeni yang dulu dikenal 
sebagai Mey Chan. 
Mantan rekan duet Maia 
itu meng unggah fo-
to nya saat mang-
gung de ngan 
Maia. Dita me-
masang emoji 
pe ngantin pe-
rem  puan se bagai 
wu jud uca pan 
sela mat  nya.

Begitu pula 
Teuku Zacky. 
Sahabat Maia 
di Geng Tempe 
itu juga meng-
ung gah foto 
ma sa kecil Maia 
dan Irwan yang 
diunggah ke dua mem-
pe lai. ’’Sela mat dan ikut 
ba ha gia. Telah di-
persatukan de ngan 
SAH, 2 orang baik yang 
kukenal,’’ tulis Zacky 
di bagian caption.

Al Ghazali, putra 
sulung Maia, juga 
menuliskan doa untuk 
sang bunda. ’’I love you 
so much Bunda. I wish 
you all the happiness for 
your new chapter in your 
life. Alhamdulillah,’’ tulis 
cowok yang aktif sebagai 
DJ tersebut.

Di salah satu video Insta-
gram story Maia, tampak Al, 
El, dan Dul menciumnya. ’’Not 
the last kiss, rite?’’ tulis Maia.

Irwan Danny Mussry, suami 
Maia, adalah pimpinan peru-
sahaan yang mengelola ritel ser-
ta menjadi pemegang hak eks klusif 
atas merek-merek ter nama seperti 
Chanel, Cartier, TAG Heuer, Fendi, 
Rolex, Fossil, Tory Burch, Chopard, 
Innisfree, Laneige, dll. Sebelum 
berpacaran dengan Maia, Irwan 
pernah menjalin cinta 
dengan Desy Ratnasari 
selama 8 tahun. Na mun, 
hubungan mereka kan das. 
(len/c14/jan)

INSTAGRAM IRWAN MUSSRY

Sah Jadi Istri 
Irwan Danny Mussry

LAURA BASUKI-ARIO BAYU

Tak Canggung 
Beradegan Mesra
LAURA Basuki dan Ario Bayu berperan sebagai suami istri 

dalam film terbaru mereka, The Returning, yang akan rilis 1 
November. Film yang disutradarai Witra Asliga dan diproduksi 
Kaninga Pictures itu menjadi film horor pertama bagi Laura.

The Returning merupakan project pertama Laura dengan 
Ario. Aktris 30 tahun tersebut tidak sulit menumbuhkan chemistry 
dengan Ario. Termasuk ketika menjalani scene mesra di 
atas tempat tidur. ’’Sebelumnya kami obrolin dulu bakal 
seperti apa,’’ tuturnya dalam sesi press conference di Plaza 
Senayan, Jakarta, Senin sore (29/10).

Laura dan Ario tampak luwes sebagai suami istri di film. 
Tidak ada perasaan canggung sama sekali? ’’Emm... Karena 
bukan sama pasangan sendiri, pasti ada rasa kayak ’aduh 
gimana ya’,’’ ucapnya. Namun, sebagai pemain film, mereka 
profesional. ’’Begitu di set, ada kamera, masuk ke karakter. Ngejalanin 
aja,’’ kata Laura, lantas tersenyum. Laura juga sudah meminta 
izin kepada sang suami, Leo Sandjaja. (nor/c18/jan)

NORA SAMPURNA

2008

2016

2017
Maia bercerai 
dengan Ahmad 
Dhani pada 23 
September setelah 
berumah tangga 
selama 12 tahun.

Maia mulai menjalin 
hubungan dengan 
Irwan. Sebelumnya, 
Irwan adalah mantan 
kekasih Desy 
Ratnasari.

Maia dan Irwan resmi menikah 
di Masjid Tokyo Camii & 
Turkish Culture Center.

Utusan keluarga Maia 
mendatangi KUA Pasar 
Minggu untuk meminta 
surat rekomendasi nikah 
di luar negeri.

12 Oktober 2018

29 Oktober 

2018

BARENG PACAR: 
Al Ghazali dan 
Alyssa Daguise 
berada di Tokyo 
untuk menghadiri 
pernikahan Maia. 
Kebersamaan 
ini diunggah di 
Instagram story 
Alyssa. 

TERBESAR: 
Masjid tempat 

Maia dan Irwan 
melangsungkan 

akad nikah di 
Tokyo, Jepang.

PENGUSAHA SUKSES: Irwan Danny Mussry, suami Maia. 

IMAM HUSEIN/JAWA POS

DIPTA WAHYU/JAWA POS

INSTAGRAM ALYSSA DAGUISE

NORA SAMPURNA/JAWA POS

TAYANG TAHUN DEPAN: Pemain Foxtrot Six dari kiri, Oka Antara, Arifin Putra, Verdi Solaiman, Rio Dewanto, dan 
Chicco Jerikho. Foto kanan, Randy Korompis dan Mario Kassar.

IMDB

113395



       TAHUN 2018 HALAMAN 

?
BEBERAPA hari yang lalu, Kemenristekdikti 

mencanangkan sistem SBM PTN terbaru. Tentu, 
hal itu menimbulkan pendapat berbeda di 

kalangan masyarakat. Apalagi di mata pelajar 
kelas XII SMA. Ada yang mendukung dan 

menolak. Alasannya apa sih? (fik/far/c25/raf)

”Sistem terbaru memperbolehkan 
peserta untuk mengikuti tes dua kali. 

Menurutku sih nggak adil. Soalnya, 
tesnya berbayar. Seharusnya 

pemerintah tahu dong kalau nggak 
semua pelajar mampu ikut tes 

berkali-kali. Kadang untuk ikut sekali 
tes aja juga udah susah. Lagian, aku 
ngerasa kayak nggak tepat aja buat 

bikin perubahan sistem. Apalagi di waktu 
yang lumayan dekat dengan regulasi 

yang belum begitu jelas. Jadinya kami 
galau dong. Hiks.”

Tes Berbayar Dua Kali sih 
Nggak Adil!

Danika Delta
SMAN 18 Surabaya

DOK. PRIBADI

”Meskipun tahun ini udah jadi 
mahasiswa, tetap aja aku ingin 

berpendapat bahwa sistem terbaru 
ini kurang tepat. Banyak loh cara 

untuk menyeleksi siswa mana yang 
layak masuk PTN tertentu. Misalnya, 
menyeleksi passion dan lingkungan 

rumahnya. Selain itu, sistem yang 
hingga kini belum dijelaskan malah 

menciptakan kebingungan bagi para 
peserta SBM PTN. Kalaupun memang 

mau diubah, kayaknya lebih penting 
jauh-jauh hari deh.”

Timing Kurang Tepat 
Bikin Kebingungan

Faldy Naufakhri
Universitas Negeri 

Surabaya

DOK. PRIBADI

”Sebagai siswa SMA swasta, aku 
merasa, kalau kuota SBM PTN 

dibanyakin, persaingan bisa jadi lebih 
fair. Soalnya kan kalau SNM PTN sekolah 

juga menentukan berapa persen yang 
ikut. Dengan nambahin kuota SBM 

PTN, lebih banyak anak yang bisa ikut 
berjuang buat mendapatkan bangku 

kuliah dengan tes. SBM PTN juga lebih 
fair dengan tes. Jadi, indikasinya 

benar-benar dari diri sendiri gitu deh, 
bukan dari nilai sekolah.”

Siapapun 
Bisa Bersaing

Siti Arifah Sabrina 
SMA Giki 1 Surabaya

DOK. PRIBADI

”Aku mendukung nih, sistem ujian 
SBM PTN tahun ini. Soalnya, tahun 

ini ada banyak kali tes kan. Kalau 
nggak salah, ada 24 sesi dan kita bisa 

ikut maksimal dua kali. Jadi, katanya 
sih kita bisa pilih di antara dua kali tes 
kita yang nilai paling bagus. Nah, nilai 

yang paling bagus itu nanti bisa 
dipakai buat daftar ke kuliah yang 

kita tuju. Karena ada dua kali 
kesempatan, akhirnya aku merasa 

nggak akan segagal itu untuk 
mengulang SBM PTN di tahun 

depannya lagi.”

Ada Kesempatan
Kedua

Tuffahati Athala 
MAN 2 Malang

DOK. PRIBADI

PROS

CONS

KAMU 

siswa kelas XII yang 

udah bersiap menghadapi seleksi 

masuk PTN dengan cara yang lama, 

kayaknya, harus mulai berhati-hati 

deh. Sebab, ada sistem seleksi baru 

yang akan digunakan untuk seleksi 

masuk PTN pada 2019. But, jangan 

khawatir. Pastinya pembaruan itu 

dilakukan demi kebaikan.

Skema seleksi masuk yang 

biasanya kita mengetahui hasil

kelulusan setelah ikut ujian dan

tanpa mengetahui nilai setelah tes 

akan diubah dengan skema yang 

bisa dibilang cukup berbeda tapi 

familier. Bedanya, kamu bakalan 

ikut ujian dulu, dapat hasil ujian, 

baru bebas mendaftar ke PTN 

pilihanmu. Ya, mirip-mirip kalau mau 

masuk sekolah negeri gitu deh.

Selain itu, ada institusi khusus nih 

buat ngurusin seleksi masuk PTN. 

Yaitu, Lembaga Tes Masuk Perguruan 

Tinggi (LTMPT). Dilansir dari siaran 

pers Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi

(Kemenristekdikti), LTMPT akan 

mengelola data para calon

mahasiswa, baik dari SNM PTN 

maupun SBM PTN, dan menjadi 

institusi yang melaksanakan ujian 

seleksi masuk.

Menteri 

Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) 

M. Nasir menyatakan, skema seleksi 

masuk bakalan mengalami beberapa 

perubahan. ’’Tahun depan seleksi 

masuk perguruan tinggi negeri 

diselenggarakan institusi bernama 

Lembaga Tes Masuk Perguruan 

Tinggi (LTMPT) dan sistem 

pelaksanaannya berbeda,’’ jelas 

Menteri Nasir dalam rilisan resmi 

di website Kemenristekdikti.

Tapi…ada nih satu hal lagi yang 

pasti membahagiakan banget buat 

kamu: UJIAN SELEKSI MASUK BISA 

DILAKUKAN DUA KALI. Pasti kamu 

bacanya sambil mengucap syukur 

atau mungkin ada yang sambil 

loncat-loncat kegirangan. Apalagi 

yang tahun sebelumnya pernah 

mencoba ikut ujian.

Karena sekarang sistemnya ujian-

dapat nilai-daftar, kamu diperbolehkan 

mengambil kesempatan kedua kalau 

emang dirasa nilaimu masih kurang. 

Tenang aja, kamu bebas memilih 

kok hasil ujian pertama atau kedua 

yang mau digunakan pada saat 

daftar PTN nanti. Meski ada 

kesempatan dua kali, jangan 

bercanda ya dalam tiap tesnya.

Semangat! (fik/c14/raf)

NAH, bagi kalian 
yang bingung trik apa 
aja sih yang bisa 
digunakan buat lolos 
SBM PTN, ada Leticia 
Maria dari SMAK Petra 
1 Surabaya yang 
berhasil lolos ke Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia dari 

jalur SBM PTN. Kuy simak! (far/c25/raf)

Hal utama yang penting sebelum mengikuti 

tes SBM PTN adalah mengenali diri sendiri. 

Terutama tentang jurusan yang akan dituju. 

”Caraku yang pertama, menentukan jurusan 

dan universitas impianku. Kedua, memilih jurusan 

dan universitas yang sejalan dengan 

kemampuanku. Lalu, pilih jurusan dan universitas 

yang aku yakin pasti masuk,” ungkap Leticia.

Tentukan, Pilih, dan Yakini

Nah, saat ujian, pembagian waktu untuk 

pengerjaan juga harus dipikirkan loh. ”Kalau 

salah satu section belum selesai kamu kerjakan, 

tinggal aja dan kerjain yang lain dulu biar nggak 

ketinggalan. Kerjain soal dari yang paling mudah 

dan kamu kuasai ke yang paling sulit,” tambah 

Leticia. Di sisa waktu, baru deh kamu bisa 

mengerjakan soal yang paling sulit. 

Pintar Manajemen Waktu

Selain itu, sering-sering latihan soal SBM PTN 

jadi salah satu hal yang cukup penting loh. 

”SBM PTN kan selalu berulang. Soalnya pasti 

nggak jauh beda. Jadi, harus konsisten latihan,” 

kata Leticia. Meskipun itu membosankan, kamu 

bisa selingi dengan kegiatan lain yang bisa 

menaikkan mood dan semangatmu. Misalnya, 

baca buku lain atau jalan-jalan santai.

Sering Latihan Soal

Zetizen menganggap 
sistem baru adalah 

upaya pemerintah untuk 
memudahkan siswa.

PE
RS

EN

MENCENGANGKAN! Anabel yang jadi 
tokoh ikonik dalam film-film seram kini 
dilestarikan siswa Libels, julukan SMA Negeri 
15 Surabaya. Eits, don’t worry! Ini bukan 
Anabel si boneka hantu loh. Melainkan 
ekstrakurikuler angklung & kolintang yang 
berdiri sejak 2009. Ekskul dengan jadwal 

latihan rutin setiap Sabtu itu rajin banget 
berpartisipasi dalam event sekolah. 
Bahkan, sering kali Anabel 
diundang untuk mengisi acara 
di beberapa tempat loh.

Sebagai wadah bagi siswa 
untuk melestarikan budaya, 
ekskul Anabel ini berfokus 
mengembangkan dua alat 
musik daerah, yaitu angklung 
& kolintang. ’’Perbedaannya, 
angklung itu main di not-not biasa 
seperti do-re-mi. Kolintang terbagi menjadi 

delapan. Yakni, melodi satu, pengiring kecil, 
pengiring menengah, pengiring besar 

satu, pengiring besar dua, bas, 
dan bas kecil,’’ ujar Renda, ketua 

ekskul Anabel.
Ekskul yang sering wira-

wiri di berbagai panggung 
tersebut memasuki tahun 
kesembilan. Uniknya, 

mereka ditemani pelatih 
yang sama sejak tahun 

pertama. Nggak heran deh kalau 
ekskul itu punya segudang prestasi. 

Salah satunya adalah meraih juara II 
lomba angklung se-Jawa Timur.

Sampai saat ini, jumlah anggota aktif dari 
ekskul tersebut sekitar 47 orang. As we 
know, untuk menghasilkan melodi yang 
indah, angklung butuh banyak orang.

’’Kami membuka lebar bagi siapa aja 
yang emang mau bergabung dengan 
ekskul kami. Bisa atau nggak bisa, kita 
akan belajar bareng karena tujuan kita 
adalah melestarikan budaya dengan cara 
belajar alat musik daerah,’’ tutur Renda. 
Good job, Anabel! (lia/c14/raf)

Anabel Bantu Siswa Libels Lestarikan Budaya

DOK. PRIBADI

HARMONIS: Dua tahun meraih juara 
dalam lomba musik etnik, Anabel 
konsisten melestarikan budaya lewat 
angklung dan kolintang.
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INVESTASI

IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN 
(0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA

C V.  ARGO  PUTRA ,  Konta rk to r, 
Pertambangan,Perdagangan Umum dan 
Jual Beli Macam2 Kayu Bayur JL.Raya 
Baros Km.4 Sudajaya Kec.Baros SMI hp. 
0858.7115.3111 (RS s/d 30 November)

INDOBATA menyediakan : Genteng 
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)

FLORIS

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

CHEN’S FLORIST, Terima pesanan Rang-
kaian Bunga,Rental Tanaman Hias, Jl 
Sriwijaya No.43 Tlp (0266)231058 HP 
081584105896 (Rs s/d 30 November)

HOTEL

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

SELABINTANA HOTEL Jl. Selabintana 
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 Palabuhanratu Tlp. (0266) 
431200(Rs s/d 30 November)

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

PANGRANGO HOTEL Jl. Selabintana 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 - 4963 TX  An. Indra Lesmana

HLG STNK F - 4550 OF  An. Sahat Siaahan 

HLG STNK F - 4522 QS  An. Risdi Prahesta

HLG STNK F - 1864 US  An. Rani Ratnasari 

HLG STNK F - 8526 UY  An. Martin 
Harnudin 

HLG STNK F - 6550 UAQ  An. Heri Budi 

HLG STNK F - 3521 UAH  An. Popy 
Apriyanti 

HLG STNK F - 3509 UAP  An. Kamiludin

KULINER

WARUNG MKN BEBEK JONTOR, jontornya 

bikin keSOHOOORR !! Jl. Selabintana Km.3 
Smi. 085624101595 (Rs s/d 30 November)

SOP KIKIL STAMINA & MIE AYAM KA-
HURUAN  Jl. Surya Kencana Dpn Htl 
Anugrah  Tlp : 085210081914

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 H ardware, 
Note-book, CCTV, Accessories, Printer, tablet, 
dll Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp (0266)222685, 
(0266) 7001977, HP 08572320 8455 Suka-
bumi. (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)

Treatment :
- Foot Reflexology
- Executive Bali Body Scrub
- Full Body therapy
- Hot stone

- Herbal Compress
- Body Cop
- Lulur
- Accu Aura

- Ratus
- Facial Galvanic 
- Ear Candeling 
- Dll.

- Bekam
- Tes lemak badan

- Tes gula darah, asam urat dan colesterol.
- Dan di lengkapi dengan Salon 

Terdapat Juga : Buka
Pukul

10:00 
s/d

 22:00
0815 6375 3512

Harga CPO Terus Melemah

Perjuangan Menjadikan BBM Satu Harga

Lalui Medan Berat, Izin Pemda Bikin Terhambat
Suara azan subuh terdengar berkumandang di 

ujung Pulau Sumatera. Rombongan BPH Migas 
dan Pertamina pun bergegas menelusuri

Bukit Barisan untuk meresmikan SPBU Kompak 
Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat, yang telah 

beroperasi sebulan. Sebelumnya,

warga harus menempuh jarak 40 km untuk 
menuju SPBU terdekat.

TIGA jam perjalanan perta-
ma, jalan yang ditempuh masih 
mulus beraspal. Lalu, tiga jam 
berikutnya, jalan yang dilalui 
mulai menyempit, berbatu, 
dan berkerikil. Banyak rumah 
penduduk di sekeliling jalan 
yang terbuat dari kayu.

Mayoritas masih beralas ta-
nah. Dua hingga tiga kali dalam 
seminggu, sesuai dengan kon-
trak, mobil tangki Pertamina 
harus melewati jalanan terse-
but guna memasok BBM ke 
SPBU Kompak Bandar Negeri 
Suoh. Medan yang kurang 
bersahabat bisa menjadi tan-
tangan tersendiri.

Jika hujan turun, jalanan licin 
dan berbukit menjadi ber-
bahaya untuk dilalui mobil 
tangki Pertamina berkapasitas 
5 kiloliter. Jalur memutar pun 
ditempuh dengan jarak lebih 

jauh dan waktu tempuh lebih 
lama. Kondisi itulah yang ha-
rus dihadapi para awak mobil 
tangki (AMT). Kadang truk 
tangki yang mereka kendarai 
harus berhenti dan menunggu 
untuk dapat masuk ke Suoh.

BBM di SPBU Kompak 
26.348.05 Suoh, Lampung 
Barat, dipasok dari TBBM 
(terminal bahan bakar min-
yak) Panjang. Jauhnya 171 km. 
Sebelum ada SPBU, warga 
harus menempuh jarak 40 km 
ke SPBU terdekat di ibu kota 
Kabupaten Lampung Barat, 
Liwa. Dibutuh

kan waktu 1,5 jam ke sana. 
Tidak heran jika mayoritas 
warga memilih membeli ben-
sin secara eceran seharga Rp 11 
ribu–Rp 12 ribu per liter untuk 
premium dan solar Rp 8 ribu 
per liter. Padahal, pemerintah 

telah menetapkan harga JBT 
(jenis BBM tertentu). Yakni, 
premium Rp 6.450 per liter 
dan solar Rp 5.150 per liter. 
Pemerataan harga dan ket-
erjangkauan BBM diperlu-
kan masyarakat. Sebab, BBM 
adalah kebutuhan vital.

Kepala Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas Bumi (BPH 
Migas) Fanshurullah Asa me-
nyatakan, BBM satu harga 
merupakan

wujud komitmen pemerin-
tah untuk keadilan di bidang 
energi. ”BBM kebutuhan hajat 

hidup banyak orang,’’ ujarnya 
saat peresmian SPBU Kompak 
Suoh akhir pekan lalu.

Meski begitu, program itu 
menemui sejumlah kendala. 
Misalnya, perizinan dari pem-
da yang tidak kunjung keluar, 
minimnya margin, dan mahal-
nya ongkos angkut. Di Krayan, 
Nunukan, Kalimantan Utara, 
misalnya, ongkos angkutnya 
saja bisa mencapai Rp 38 per 
liter karena BBM diangkut 
menggunakan pesawat. Jadi, 
ongkos angkutnya harus di-
subsidi.

Secara nasional, total biaya 
distribusi yang harus ditang-
gung Pertamina bisa mencapai 
Rp 1 triliun untuk program 
tersebut.

Bukan hanya itu, margin 
BBM satu harga pun sangat 
minim. Di lokasi 3T (tertinggal, 
terdepan, dan terluar), kon-
sumsi BBM hanya 207 ribu kilo-
liter per tahun untuk solar dan 
premium. Rata-rata konsumsi 
solar bersubsidi dan premium 
mereka hanya 1,32 persen jika 
dibandingkan dengan alokasi 
konsumsi solar bersubsidi dan 
premium 15,6 juta kl dan 11,8 
juta kl per tahun. ’’Mencari in-
vestor di wilayah 3T tidak gam-
pang karena kan mereka ukur 
investasi dan infrastruk turnya.”

Investor SPBU Kompak 
26.348.05 Suoh Irwan menye-
butkan, untuk membangun 
SPBU tersebut, dibutuhkan 
dana Rp 4 miliar. Balik

modal diperkirakan memak-
an waktu 4–5 tahun. ’’Tulus 
ikhlas untuk membantu ma-
syarakat. Insya Allah cukup. 
Insya Allah ke depannya bisa 
lebih baik meski saat ini belum,’’ 
tuturnya.

Pjs General Manager MOR 
II Pertamina Putut Adriatno 
menjelaskan, fasilitas di setiap 

penyalur BBM satu harga telah 
dilengkapi teknologi mema-
dai untuk sistem pengawasan 
agar tepat sasaran. ’’Kami 
secara berkala melakukan 
pengecekan seperti CCTV-nya, 
katalisatornya. Secara berkala 

dievaluasi dan diverifi kasi BPH 
Migas,’’ terangnya. Berdasar 
data BPH Migas, Indonesia 
memiliki 7.080 penyalur BBM. 
Kondisi itu tidak sebanding 
dengan luas wilayah darat 
Indonesia. (virdita/c14/oki)

VIRDITA RIZKI/JAWA POS

PERDANA: Fanshurullah Asa (kanan) dan Bupati Lampung Barat 
Parosil Mabsus (kedua dari kanan) akhir pekan lalu.

Potensi Industri 
Perhiasan 
Terbuka Lebar

JAKARTA - Industri perhiasan Indonesia harus 
meningkatkan daya saing, baik di dalam mau-
pun di luar negeri. Sebab, potensi pengemban-
gan industri masih terbuka lebar. Hal itu diakui 
Sekjen Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata 
Indonesia (APEPI) Iskandar Husein.

Dia mengungkapkan, besarnya potensi itu 
disebabkan melimpahnya sumber bahan baku 
industri tersebut. Apalagi didukung dengan 
teknik pembuatan perhiasan Indonesia yang 
menggunakan teknik handmade dan memiliki 
unsur budaya.

”Hal itu tentu menjadi nilai tambah. Berbeda 
dengan produk perhiasan luar negeri yang 
dibuat mesin sehingga kurang memiliki nilai 
estetis,” ujarnya.

Namun, menurut Iskandar, masih sedikit per-
hiasan di Indonesia yang mengombinasikannya 
dengan berbagai jenis batu-batuan. Padahal, 
sumber daya itu cukup banyak. Pihaknya ingin 
mendorong pelaku industri mau mengem-
bangkan kreasi perhiasan dengan berbagai 
jenis bebatuan. ”Jangan kalah oleh negara lain,” 
tegasnya.

Dengan kreativitas tersebut, daya saing perhiasan 
dalam negeri bisa meningkat. ”Produk emas Indo-
nesia ini sebenarnya sudah mampu masuk kelas 
dunia. Tinggal memasarkan dan mengkreasikan-
nya,” tutur Iskandar.(car/c14/fal/pojoksatu)

Pemerintah 
Bebaskan 

Bea Keluar 
Ekspor CPO
JAKARTA - Pemerintah 

menetapkan harga referensi 
produk Crude Palm Oil (CPO) 
untuk penetapan Bea Keluar 
(BK) periode November 2018 
adalah USD 578,34/MT. Harga 
referensi tersebut melemah 
USD 24 atau 3,98 persen dari 
periode Oktober 2018 yang 
sebesar USD 602,34/MT.

“Saat ini harga referensi CPO 
kembali melemah dan berada 
pada level di bawah USD 750/
MT. Untuk itu, pemerintah 
mengenakan BK CPO sebesar 
USD 0/MT untuk periode No-
vember 2018,” kata Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Kemendag Oke Nurwan 
dalam keterangan resmi, Rabu 
(31/10).

Penetapan ini tercantum 
dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 103 Ta-
hun 2018 tentang Penetapan 

Harga Patokan Ekspor (HPE) 
atas Produk Pertanian dan 
Kehutanan yang Dikenakan 
Bea Keluar.

BK CPO untuk November 
2018 tercantum pada Kolom 1 
Lampiran II Huruf C Peraturan 
Menteri Keuangan No. 13/
PMK.010/2017 sebesar USD 0/
MT. Nilai tersebut sama dengan 
BK CPO untuk periode Oktober 

2018 sebesar USD 0/MT.
Sementara itu, harga refer-

ensi biji kakao pada November 
2018 mengalami penurunan 
sebesar USD 175,54 atau 7,64 
persen, yaitu dari USD 2.296,52 
/MT menjadi USD 2.120,98 /
MT. Hal ini berdampak pada 
penetapan HPE biji kakao 
yang turun USD 171 atau 8,49 
persen dari USD 2.014 /MT 

pada periode bulan sebelum-
nya menjadi USD 1.843/MT 
pada November 2018.

Penurunan harga referensi 
dan HPE biji kakao disebabkan 
melemahnya harga interna-
sional. Penurunan ini tidak 
berdampak pada BK biji kakao 
yang tetap 5 persen. Hal terse-
but tercantum pada kolom 2 
Lampiran II Huruf B Peraturan 

Menteri Keuangan No. 13/
PMK.010/2017.

Untuk HPE dan BK komo-
ditas produk kayu dan produk 
kulit tidak ada perubahan dari 
periode bulan sebelumnya. 
BK produk kayu dan produk 
kulit tercantum pada Lam-
piran II Huruf A Peraturan 
Menteri Keuangan No. 13/
PMK.010/2017.(uji/JPC)

DOK.JAWAPOS.COM

MAKRO: Produksi tanda buah segar dan produk olahannya berupa Crude Palm Oil.
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Lorong sepanjang 60 meter 
dan lebar hanya 2,5 meter itu 
membelah Tol Bocimi. Tak 
ada lampu penerangan di 
lorong yang hanya bisa dile-
wati satu motor itu, bahkan 
saat siang hari pun suasana 
sudah gelap gulita.

 ”Dulu sebelum ada Tol 
Bocimi memang sudah 
ada ja lan setapak bisa 
dilalui motor. Karena ada 
Tol Bocimi, sekarang jalan 
setapak itu menjadi tero-
wongan,” ungkap Alam, 
pria berusia 35 tahun yang 
m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u 

warga setempat.
 Tak jarang, perasaan was-

was pun sering mengham-
piri warga yang melintas. 
Sebab, beberapa kali ada 
warga yang kena kasus pen-
odongan di lorong tersebut. 
”Gimana nggak rawan, di 
situ kan gelap dan sempit. 
Orang mau teriak juga ng-
gak akan kedengeran kare-
na posisinya sepi,” tutur 
Alam. Sedikitnya sudah ada 
tiga kasus kriminal yang 
terjadi di lorong tersebut. 
”Paling rawan itu malam. 
Siang saja sudah seram. Itu 
kan dulunya bekas tanah 
kuburan,” kata Alam juga. 

 Sebelum berdirinya Tol 
Bocimi, memang dulunya 
lahan itu merupakan area 
pemakaman.  Tak tang-
gung, ada puluhan makam 
dari Kampung Rawey yang 
k e na  i m b a s  p roye k  t o l 
hingga harus direlokasi. 
Itu belum ditambah se-
b e l a s  t a na h  w a k a f  p e -
m a k a m a n  y a n g  m a s u k 
peta jalur tol. Pemindahan 
makam itu pun tak sem-
barangan. Sebab, tokoh 
setempat sempat meng-
g e l a r  t aw a s u l a n  u nt u k 
mengirimkan doa pada 
ahli kubur yang makam-
nya dipindahkan.

 Warga lainnya, Lukman, 
mengungkapkan bahwa 
kondisi lorong Bocimi yang 
gelap itu membuat warga 
terpaksa menggunakan 
jalur tol. Namun dengan 
adanya peresmian yang 
kabarnya bakal berlang-
sung pekan ini, warga ma-
kin waswas lantaran tidak 
memiliki pilihan lain kecu-
ali melewati lorong bekas 
kuburan tersebut.  ”Po-
koknya ngeri. Ditambah 
di atasnya bekas TPU yang 
dipindahkan, makin se-
ram saja. Warga sampai 
menyebutnya terowongan 
angker,” ujar Lukman.

 Berdasarkan penuturan-
nya, warga di sana sudah 
tidak berani melintas saat 
pukul 20:00 WIB. Untuk 
i tu,  warga di  RT 02/02 
m e n d e s a k  a ga r  d i b a n -
gun JPO yang lebih layak. 
”Warga minta dibuatkan 
J P O  b u k a n  ha n y a  d a r i 
warga RT 02/02. Bukan 
kali ini saja permintaan 
JP O.  Ketika awal  pem-
bangunan jalan tol sekitar 
2015, masyarakat sudah 
meminta dibuatkan JPO,” 
beber Lukman.

 Staf Desa Ciadeg Yayat 
Supriatna, mengakui ad-
a n y a  k e re s a h a n  w a r g a 

t e r k a i t  l o r o n g  B o c i m i 
yang rawan begal.  Seb-
agai solusi, pihaknya pun 
sudah mengusulkan untuk 
pemasangan Penerangan 
Jalan Umum (PJU). ”Ben-
tar lagi kita akan pasang 
PJU dekat  terowongan. 
Dulu memang ada kabar 
soal penodongan. Ini se-
dang diusahakan untuk 
PJU-nya,” tutur Yayat.

 Menanggapi hal tersebut, 
Kapolsek Cigombong Kom-
pol Safiudin Ibrahim men-
gaku telah mengantisipasi 
adanya rawan kejahatan 
lewat patroli malam. Meski 
begitu, ia tak menampik 

bila giat yang dilakukan 
anggotanya tidak sampai 
melalui lorong tersebut.

 ”Makanya kami juga 
mendorong pihak desa 
dan kecamatan untuk men-
gusulkan memasang lampu 
PJU di sekitar terowongan,” 
pinta Safi. Sebab, menurut-
nya, keberadaan terowon-
gan itu juga ba¬gian dari 
usulan warga. ”Memang 
terowongan itu jadi akses 
warga. Sekarang ini ting-
gal dipasang PJU nya agar 
masyarakat lebih aman dan 
nyaman ketika melewati 
terowongan tersebut,” ha-
rapnya. (*)

 “Kami sangat bersyukur 
karena, Kabupaten  Suka-
bumi sudah mendapat 
opini W TP dari  BPK RI 
sebanyak empat kali ber-

turut-turut,” imbuhnya.
 Untuk itu, keberhasi-

lan dalam peraihan opini 
W TP tersebut, diharap-
kan dapat menjadi moti-
vasi bersama untuk terus 
m e n i n g k at k a n  k i n e r ja. 

“Sehingga setiap tahun 
pemerintah Kabupaten 
Sukabumi dapat  mem-
pertahankan opini WTP, 
teruslah berkarya untuk 
S u k a b u m i  l e b i h  b a i k ,” 
pungkasnya. (Den/d)

 Agus mengaku turut pri-
hatin karena masih saja 
ada desa yang bermasalah 
dalam hal anggaran. Ia 
pun mengaku akan segera 
berkoordinasi dengan Ins-
pektorat membahas solusi 
yang tepat.

 Dihubungi terpisah, Ke-
pala Dinas Pemerintahan 
Masyarakat Desa (DPMD) 
Kabupaten Sukabumi, Ade 
Setiawan mengatakan, ter-
kait laporan yang masuk ke 
Inspektorat, pihaknya sam-
pai saat ini belum meneri-
ma hasil pemeriksaannya. 
“Kami belum menerima 
hasil Riskus 11 desa itu. 
Poin apa saja yang harus 
ditindaklanjuti, kami masih 
belum menerima,” timpal 
Ade Setiawan.

 Ade menegaskan, pi-
haknya selaku perangkat 
daerah yang menangani 
pengelolaan keuangan desa 
sudah berupaya maksimal 
memberikan informasi, 
himbauan yang sifatnya 
regulasi pada saat pembi-
naan kepada 381 Kades dan 
perangkat desa di Kabupat-
en Sukabumi. “Kami selalu 
menekankan untuk tertib 
laporan adminitrasi, baik 
melalui Bimtek pengelolan 

keuangan dan  diseminasi 
penyusunan perencanaan 
penganggaran secara terus 
menerus, termasuk juga 
pelaksanaan sistem dan 
mekanisme pengelolaan 
keuangan desa yang baik 
dan benar,” aku Ade.

 Dalam setiap Bimtek, Ade 
mengingatkan supaya pen-
gelolaan dana desa dilak-
sanakan secara transparan, 
akuntabel dan responsif 
terhadap penggunaan dan 
pelaksanaan keuangan desa. 
“Melalui Bimtek sekaligus 
dalam pembinaan kepada 
pengguna anggaran, ter-
us kami memantau serta 
melakukan evaluasi, agar 
dalam pelaksanaannya te-
pat sasaran, tepat waktu, 
tepat anggaran dan tepat 
lokasinya,” katanya.

 Lanjut Ade, selain melaku-
kan pembinaan, pihaknya 
juga terus melakukan pela-
tihan peningkatan kapasitas 
perangkat desa, pendamp-
ingan siskeudes, penata 
usahaan melalui siskeudes, 
monitoring dan evaluasi 
dalam pelaksanaan APB-
Des. “Bila ada indikasi ke-
salahan, kita lakukan te-
guran. Surat teguran terse-
but untuk segera ditindak 
lanjuti,”tegasnya.

 Ade mengakui, pihaknya 

mempunyai dokumen lapo-
ran hasil monev 2017 lalu. 
“Saya berharap, dengan 
ditunjang bimbingan dan 
pelatihan, Pemdes yang 
ada di Kabupaten Sukabumi 
bisa melakukan pengelolaan 
dana desa dengan trasparan 
dan baik tanpa ada peny-
alahgunaan,” harapnya.

 Sebelumnya telah diberi-
takan, tahun ini, 17 desa 
di Kabupaten Sukabumi 
masuk dalam pelaporan 
yang diterima Inspektorat 
Kabupaten Sukabumi. Rata-
rata yang menjadi bahan 
laporan ialah soal dugaan 
penyimpangan atau peny-
alahgunaan anggaran Dana 
Desa (DD).

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, dari 17 
desa yang masuk laporan, 11 
diantaranya telah diperiksa 
secara khusus oleh tim In-
spektorat Kabupaten Suka-
bumi. Namun sayang, pihak 
Inspektorat enggan mem-
beberkan nama-nama desa 
yang ditanganinya itu. “Ada 
aturan yang membatasi kita 
untuk tidak menyampaikan 
kepada publik soal desa 
yang tengah bermasalah. 
Namun yang jelas, dari 17 
desa yang masuk laporan, 
11 diantaranya sudah kami 
periksa secara khusus,” ujar 

Sekretaris Inspektorat Kabu-
paten Sukabumi, Komaru-
din kepada Radar Sukabumi, 
kemarin.

 Dari hasil pemeriksaan 
tim, lanjut Komar, pihaknya 
mengaku rata-rata semua 
desa yang masuk laporan 
berkaitan dengan anggaran 
Dana Desa tahun 2018. Dari 
laporan yang masuk, diduga 
terjadi praktik penyimpan-
gan atau ketidak sesuaian 
anggaran dengan pekerjaan 
di lapangan. “Hasilnya su-
dah kami serahkan kepada 
Pak Bupati. Sanksi apa yang 
akan diberikan, itu tergan-
tung klasifi kasi kesalahan,” 
tegasnya.

 Komarudin mengaku, 
pihaknya selalu rutin dan 
terus berupaya memberi-
kan penyuluhan ke setiap 
desa agar tertib administrasi 
dalam pengelolaan Dana 
Desa. Utamanya agar mer-
eka tak menyalahi aturan 
yang berlaku. “Setiap keg-
iatan workshop yang dige-
lar para kepala desa, kami 
selalu diundang sebagai 
narasumber. Kami selalu 
memberikan masukan men-
genai pengelolaan anggaran 
DD yang baik dan benar 
menurut peraturan agar ter-
hindar dari penyimpangan,” 
tandasnya. (cr1/t)

 Saat ini, sejumlah perang-
kat desa beserta warga se-
tempat masih terus melaku-
kan pencarian di lokasi Jar-
kasih mencari ikan. “Seka-
rang sampai pukul 21.00 
WIB kita masih melakukan 
penyisiran di lokasi banta-
ran sungai Cimandiri, te-
patnya di Jembatan Leuwi 
Buaya belakang pabrik PT 
SCG. Namun, Jarkasih masih 
tetap belum ditemukan,” 
paparnya.

 Sementara itu, Ketua Fo-
rum Komunikasi SAR Dae-
rah (FKSD) Kabupaten Suk-
abumi, Okih Pajri Assidiq 
mengatakan, berdasarkan 
laporan dari pemerintah Ke-
camatan Gunungguruh dan 
konfirmasi kepada pihak 
keluarganya, bahwa Jarka-
sih dikabarkan menghilang 
diduga terbawa hanyut 
arus sungai Cimandiri. “Pi-
hak keluarganya telah be-
rasumsi bahwa Jarkasih ini 
menghilang karena terbawa 
hanyut sungai Cimandiri,” 

jelasnya.
 Berdasarkan laporan petu-

gas dilapangan, saat ini kondi-
si air sungai Cimandiri yang 
memiliki lebar 50 meter terse-
but, dalam keadaan normal. 

“Memang airnya sekarang 
sedang tidak besar karena 
tidak hujan. Meski begitu, 
rencanya besok sekira pukul 
07.00 WIB, kami akan terjunk-
an sekitar 7 personel beserta 
perahu rafting untuk melaku-
kan pencarian di sepanjang 
bantaran sungai tersebut,” 
pungkasnya. (Den/d)

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, proses 
pendirian bangunan gu-
dang PT HGG milik warga 
 kenagaraan Korea Selatan ini 
awalnya sempat memancing 
kegeraman warga sekitar. 
Pasalnya, saat membangun 
pondasi di sempadan Sungai 
Cibolang, pihak perusahaan 
melakukannya tanpa izin dari 
warga sekitar.

 Karena aktivitas itu, warga 
pun langsung memprotes 
pembangunan tersebut. 
Warga mengklaim, pemban-
gunan itu berdampak terha-
dap aktivitas mereka. Aliran 
sungai yang tertutupi pon-
dasi diyakini akan menjadi 
biang banjir kala turun hujan. 
“Bangunan gudang seka-
rang sudah berdiri, namun 
sekarang sungai jadi semakin 
menyempit, hanya sekitar 1 
meter. Padahal sebelumnya 
sampai 2,5 meter,” kata Hakim 
(27), warga setempat kepada 
koran ini, kemarin (31/10).

 Lanjut Hakim, warga 

menuding pembangunan 
pondasi itu diduga telah 
mencaplok sempadan sun-
gai. Padahal sudah jelas, 
batas lahan milik pribadi 
warga asing itu ada pohon 
kelapa dan patok berwarna 
biru yang dipasang Badan 
Pertanahan Nasional (BPN).

“Waktu sungai belum di-
pondasi, luapan air hujan 
menuju permukiman warga. 
Apalagi sekarang lebar Sungai 
Cibolang sudah menyempit, 
bisa jadi luapan airnya se-
makin besar. Sebelum mem-
bangun pondasi di sempadan 
sungai, harusnya ada konfi r-
masi ke warga setempat. Ini 
sama sekali belum ada pem-
beritahuan. Tahu-tahu sudah 
berdiri,” tegasnya.

 Sementra itu, Kasi Pen-
gakan Perundang-undangan 
Daerah Satpol PP Kabupaten 
Sukabumi, Saripudin men-
gatakan, hasil penelusuran, 
PT HGG dari sisi keabsahaan 
perusahaan tersebut ber-
badan hukum usaha. “Hasil 
penelusuran di lapangan, 
dalam IMB adalah bangunan 

untuk kantor dan mushola, 
tapi sekarang berdiri bangu-
nan gudang dan lengkap den-
gan peralatan di dalamnya. 
Saya sudah kordinasikan den-
gan desa juga kecamatan. Izin 
dari dinas perizinan itu hanya 
kantor dan mushola, ketika 
kami cek kenapa jadi pabrik 
dan gudang dan di dalam ada 
alat-alat,” herannya.

 Menurut Saripudin, PT 
HG G sudah menyalahi 
aturan, tapi secara reknis 
pihaknya harus menerima 
dulu kajian dari OPD terkait 
masalah bangunan tersebut. 
“Di sini perizinan gak salah, 
pasalnya pada permoho-
nan awal hanya kantor dan 
mushola, tapi kenapa yang 
berdiri bangunan seperti 
itu. Sudah saya sampaikan, 
bahwa berkas perusahaan 
tersebut ada pada saya, na-
mun dalam upaya mencari 
informasi kepada pihak pe-
rusahaan sampai saat ini 
masih sulit. Untuk kasus ini, 
saya belum melakukan pe-
manggilan, harus didalami 
dulu,,” tandasnya. (cr1/t)

 Untuk itu, pemerintah 
Desa Padabeunghar beren-
cana akan melakukan pem-
bangunan irigasi Jentreng 
dengan menggunakan ang-
garan Dana Desa (DD) 
2019. “Saluran irigasi yang 
memiliki panjang sekitar 
1,5 kilometer dan lebar 
1 meter ini, untuk men-
gairi lahan pesawahan padi 
didua kedusunan dan akan 

bangun dengan DD tahun 
depan. Kasihan para petani 
saat ini tidak bisa bercocok 
tanam dengan maksimal,” 
paparnya.

 Kadus Leuwipendeuy, 
Ence Rohendi mengatakan, 
saluran irigasi Jentreng 
merupakan satu-satunya 
akses air untuk lahan per-
tanian padi di Kedusunan 
Padabeunghar dan Ke-
dusunan Leuwipendeuy. 
Saat ini kondisinya kian 

memprihatinkan. “Irigasi 
yang berada di atas sungai 
Cimandiri ini, jika musim 
hujan banyak tanggul jebol 
akibat luapan air sungai 
Cimandiri. Sementara di-
musim kemarau, air tidak 
naik sehingga air tidak 
sampai ke lahan pertanian 
warga,” katanya.

 Akibat rusaknya saluran 
irigasi ini, selain berdam-
pak pada pasokan air, juga 
berdampak pada musim 

tanam yang tidak bisa di-
lakukan secara bersamaan. 
“Hal ini terjadi karena ada 
sistem tutup buka air iri-
gasi. Warga di sini sudah 
puluhan tahun mengalami 
kondisi seperti ini. Kami 
sudah mengajukan ke-
pada pemerintah untuk 
bantuan pembangunan 
irigasi. Namun, hingga saat 
ini bekum ada tanggapan 
realisasinya,” pungkasnya. 
(Den/d)

tidak benar,” ujar Kepala 
DPMPTSP Kabupaten Suka-
bumi, Dadang Eka Widi-
yanto saat dihubungi Radar 
Sukabumi, kemarin.

 Berdasarkan data yang 
dimilikinya, Dadang men-
gaku, tentangga yang berada 
berdekatan dengan lokasi 
pendirian tower tidak per-
nah diminta ataupun mem-
berikan persetujuan untuk 
mendirikan tower itu.

 Sementara itu, pemilik 
lahan sekitar tower, Wawan 
mengaku, mengaku tidak 
pernah diminta persetujuan 
oleh pihak perusahaan sebe-
lum tower itu berdiri. Ia dan 
warga lainnya mengaku kha-

watir atas keberadaan tower 
tersebut. “Jujur saja, kami 
merasa dirugikan dengan 
adanya tower ini. Tentunya, 
keberadaan tower ini sangat 
berbahaya bagi masyarakat 
di sini,” akunya.

 Karena merasa tidak dili-
batkan dalam proses per-
izinan, Wawan pun men-
gaku sudah melayangkan 
surat somasi kepada pihak 
perusahaan melalui kua-
sa hukumnya. Bahkan, ia 
telah melayangkan surat 
kepada pemerintah dae-
rah Kabupaten Sukabumi 
agar menindak tegas ke-
beradaan tower tersebut. 
“Kami melalui kuasa hukum 
sudah melakukan somasi 
sebanyak dua kali tekait 

persoalan ini. Kami meni-
lai, selain melanggar ke-
tentuan, PT PST juga telah 
melakukan pelanggaran ke-
tentuan dalam hal perizinan 
pendirian tower,” tandasnya.

 Di tempat terpisah, Kasi 
Pe n e ga k a n  Pe r u n d a n g 
Undangan Daerah Satpol 
PP Kabupaten Sukabumi, 
Saripudin membenarkan 
soal tower di Kampung 
Kiaralawang. Pihaknya pun 
mengaku sudah memasang 
papan pengawasan. “Tidak 
boleh curi star seperti itu, 
diamanatkan dalam per-
aturan mereka harus men-
gantongi perizinan terlebih 
dulu. Hasil konfirmasi di 
lapangan, tower tersebut 
hanya mengatongi domisili 

dari desa dan rekomendasi 
kecamatan,” ujar Saripudin 
ketika di temui di Kantornya.

 Saripudin mengaku, pi-
haknya sudah berkordinasi 
dengan pihak perusahaan. 
Hasilnya, tower tersebut 
saat ini sedang menunggu 
Online Single Subisen (OSS), 
dimana hal itu merupakan 
salah satu pencatatan ketika 
perusahaan tower sudah 
mendapatkan Nomor Induk 
Berusaha (NIB). “OSS pe-
rusahaan itu belum keluar 
sampai sekarang, ini tentun-
ya menjadi salah satu peng-
hambat. Di sini ada prosedur 
kusus yang harus ditempuh 
dan saat ini tower tersebut 
belum beroprasi,”tandasnya. 
(cr1/t)
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Ada Lorong Sempit Angker dan Rawan Kejahatan

Warga Gunungguruh Hanyut

Sukabumi Diganjar Penghargaan

Bangunan Milik WNA Labrak Aturan

Soal 17 Desa, DPRD Prihatin

15 Hektare Sawah Mengering

Tower PT PST Tak Berizin

PARIPURNA: Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi saat memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, 
belum lama ini.

Pembuang Sampah 
Sembarangan Diburu

PALABUHANRATU - War-
ga yang biasa buang sampah 
sembarangan, diharapkan 
untuk tidak lagi melakukan-
nya. Pasalnya, Satuan Polisi 
Pamong Praja bekerjasama 
dengan Dinas Kebersihan 
Kabupaten Sukabumi akan 
merutinkan Operasi Tang-
kap Tangan (OTT) bagi war-
ga yang membuang sampah 
sembarangan.

 "OTT ini sudah dua kali 
kita lakukan, pertama di 
Jalan Sukalarang dan kedua 
di wilayah Palabuhanratu. 
Sikap kita, langsung meny-
idang di tempat warga yang 
kedapatan membuang sam-
pah sembarangan," ujar Kasi 
Penegakkan Perda dan Pe-
rundang-undangan Satpol 
PP Kabupaten Sukabumi, 
Saripudin kepada koran ini, 
kemarin, (31/10)

 Saripudin menjelaskan, 
operasi tersebut sebagai 
tindak lanjut Perda nomor 2 
tahun 2018 tentang penge-
lolaan sampah. Langkah ini 
mengingat masih banyaknya 
orang membuang sampah 
sembarangan di Kabupaten 
Sukabumi yang notabene 
menjadi poros utama jalur 
sungai dan bukan pada titik 
peruntukanumya. "Yang 
terkena OTT saat itu, keban-

yakan pengguna jalan. Un-
tuk menghindari sungai atau 
tempat lain dari sampah, 
maka dilakukan Operasi 
Tangkap Tangan. Ya tujuan-
nya agar bersih," katanya.

 Saripudin menjelaskan, 
untuk yang tertangkap tan-
gan buang sampah semba-
rangan, akan langsung di-
sidang dan diberikan sanksi 
denda sesuai Perda. "Denda 
muali dari Rp300 ribu dan 
membuat pernyataan agar 
tidak mengulangi lagi," im-
buh dia. 

 Dia menambahkan, ren-
cananya operasi tersebut 
akan dilakukan secara rutin. 
Diawali dengan sosialisasi 
sampai ke tingkat paling 
bawah yaitu RT/RW hingga 
ke halayak umum. Nantinya, 
akan ada pemetaan yang 
dilakukan terkait wilayah 
mana saja yang paling ban-
yak sampah pelanggaran-
nya. 

 Sebelumnya telah diberi-
takan, Dinas Perumahan 
Pemukiman dan Kebersi-
han (Perkimsih) Kabupaten 
Sukabumi menangkap tan-
gan tujuh warga Kecamatan 
Sukalarang kena operasi 
tangkap tangan (OTT) petu-
gas saat membuang sampah 
sembarangan, kemarin. Ter-

tangkapnya warga ini saat 
petugas gabungan yang ter-
diri dari Disperkimsih dan 
Satpol PP Kabupaten Suka-
bumi melakukan patroli di 
Jalan Raya Jembatan Cigan-
da, Sukalarang. Mereka pun 
kini terancam sanksi sesuai 
dengan Perda Kabupaten 
Sukabumi nomor 13 tahun 
2016 tentang pengelolaan 
sampah dan retribusi pelay-
anan persampahan. “Ya ten-
tunya, seperti tujuh warga 
yang buang sampah di jem-
batan Cigunung kemarin. 
Mereka pasti akan disanksi 
sesuai dengan aturan daerah 
yang berlaku,” ujar Kabid 
Kebersihan Disperkimsih  
Kabupaten Sukabumi, De-
nis Eriska kepada Radar 
Sukabumi.

 Menurut Denis, sanksi 
yang tercantum dalam Per-
da tersebut berupa pidana 
kurungan paling lama tiga 
bulan dan denda maksi-
mal Rp50 juta. Peraturan ini 
dibuat pemerintah daerah 
dengan tujuan supaya ma-
syarakat tidak lagi memiliki 
kebiasaan membuang sam-
pah sembarangan. “Yang 
kemarin sudah vonis di PN 
Cibadak. Masing-masing di-
denda sebesar Rp100 ribu,” 
pungkasnya. (cr1/d)
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SUKABUMI RAYA
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YANG DISOROT

PERISTIWA

Tower PT PST Tak Berizin
FOTO:RUDI//RADARSUKABUMI

DISEGEL: Salah satu warga saat menujukan tower PT PST yang disegel Satpol PP di Kampung Kiaralawang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu.

PALABUHANRATU - Tower 
milik PT Persada Soka Tama 
(PST) di Kampung Kiaralawa-
ng, Desa Citepus, Kecamatan 
Palabuhanratu diduga kuat 

izin yang dikantonginya ber-
masalah. Dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Ka-
bupaten Sukabumi mengaku 

sudah melayangkan surat 
teguran.

 Informasi yang dihimpun 
koran ini, selain dalam hal 
perizinannya yang berma-

salah, juga diduga lahan yang 
digunakan untuk mendirikan 
tower ini pun bersengketa 
dengan pemilik lahan. 

“Kami sudah melayangkan 

surat yang berisi penegasan. 
Pada intinya, izin tetangga 
yang disampaikan itu diduga 

Bangunan Milik 
WNA Labrak Aturan
PALABUHANRATU - Ban-

gunan milik PT Howon Gio-
mi Gybo (HGG), di Kam-
pung Cibolang, RT 02/02, 
Desa Citepus, Kecamatan 
Palabuhanratu, Kabupat-
en Sukabumi diduga tidak 
sesuai dengan izin yang 
diberikan Pemerintah Kabu-
paten Sukabumi. Pasalnya, 

Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) yang dimilikinya itu 
merupakan izin pemban-
gunan kantor dan mushola, 
tapi yang berdiri bangunan 
gudang dan pabrik.

MELANGGAR: Gudang milik WNA asal Korea dengan izin kantor dan 
mushola di Kampung Cibolang, RT 02/02, Desa Citepus, Kecamatan 
Palabuhanratu. 

FOTO: RUDI//RADAR SUKABUMI

Melihat Sisi Lain Pembangunan Tol Bocimi

Ada Lorong Sempit 
Angker dan Rawan 

Kejahatan

FOTO: IST

MENYERAMKAN: Terowongan tol Bocimi di Cigombong merupakan 
area bekas kuburan. 

Janji pemerintah bakal meresmikan Tol Bocimi 
(Bogor-Ciawi-Sukabumi) Seksi I gagal terpenuhi. 
Sebab hingga hari ini, Rabu (31/10/2018) tak ada 
satupun tanda-tanda bakal diresmikannya jalan 

bebas hambatan sepanjang 54 kilometer itu. 
Sementara itu, dibalik pembangunan tol Bocimi 

ternyata masih menyisakan problema sosial. Warga 
Kampung Rawey, Kecamatan Cigombong sangat 

berharap adanya Jembatan Penyeberangan Orang 
(JPO) lantaran aktivitas mereka sangat terganggu 

akibat adanya proyek jalan tol.

FAUZI AHMAD, Sukabumi

15 Hektare Sawah 
Mengering

JAMPANGTENGAH - Puluhan hektare 
lahan pesawahan warga di Kedusunan Pada-
beunghar dan Kedusunan Leuwipendeuy, 
Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang-
tengah, terancam gagal panen. Penyebab-
nya, irigasi Jentreng untuk mengairi lahan 
pertanian padi tidak berfungsi maksimal. 

 “Dari jumlah 27 haktare lahan pesawahan 
di Desa Padabeunghar, 15 hektare pesawa-
han warga tidak teraliri air secara maksimal. 
Karena irigasinya banyak yang jebol,” jelas 
Sekertaris Desa Padabeunghar, Edwarnus 
BNB saat disambangi Radar Sukabumi di 
Kantor Desa Padabeunghar, kemarin (31/10).

 Saat ini, lanjut Edwarnus, pemerintah 
Desa Padabeunghar sudah berupaya mem-
perbaiki saluran irigasi tersebut melalui 
swadaya masyarakat. “Namun usaha kami ini 
tidak berjalan maksimal. Karena, perbaikan 
hanya menggunakan karung dan bambu. 
Seharusnya dibangun menggunakan se-
men,” paparnya.

Sukabumi Diganjar 
Penghargaan

SUKABUMI - Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi kem-
bali mendapat penghargaan. 
Kali ini, pemerintahan yang 
dipimpin Marwan Hamami 
dan Adjo Sardjono ini ber-
hasil meraih prestasi dalam 
capaian standar tertinggi 
pengelolaan keuangan dae-
rah atas  penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Dae-
rah (LKPD) 2017.

 Penghargaan tersebut 
diterima langsung Wakil Bu-
pati Sukabumi, Adjo Sardjono 
saat menghadiri rapat koordi-
nasi akuntansi dan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah 
di Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
(DJPB) Propinsi Jawa Barat 

bersama perwakilan dari 
pemerintah daerah kabu-

paten dan kota se wilayah 
Provinsi Jawa Barat, kemarin 
(31/10). 

“Saya ucapkan banyak teri-
makasih kepada seluruh pi-
hak yang telah membantu 
serta terlibat dalam penca-
paian ini. Sehingga predikat 
WTP Kabupaten Sukabumi 
dapat dipertahankan,” jelas 
Adjo usai menerima penghar-
gaan yang diserahkan Kepala 
Perwakilan BPK RI Jawa Barat 
dan Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perben-
daharaan (DJPB) Provinsi 
Jawa Barat di Aula Soekarno 
Kanwil Ditjen Perbendaha-
raan Provinsi Jawa Barat.

FOTO : FOR RADAR SUKABUMI

KEREN: Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono saat menerima penghargaan dari Kepala Perwakilan BPK RI 
Jawa Barat dan Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Barat, di Aula Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Jawa Barat.

FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

PATUT DITIRU: Sejumlah warga melakukan 
gotong royong untuk memperbaiki saluran irigasi 
Jentreng tanpa bantuan pemerintah.

Warga Gunungguruh 
Hanyut

GUNUNGGURUH - Nasib nahas menimpa 
Jarkasih (70), warga Kampung Cikaret, Desa 
Kebonmanggu, Kecamatan Gunungguruh. Ia 
dikabarkan hilang saat mencari ikan di ban-
taran Sungai Cimandiri, kemarin (31/10).

 Berdasarkan informasi yang dihimpun Ra-
dar Sukabumi, Jarkasih sebelum dikabarkan 
menghilang, ia sempat berpamitan kepada 
keluarganya. Dengan mengenakan kemeja 
putih tangan panjang, ia pergi mencari ikan 
dengan membawa perangkap tradisional 
yang terbuat dari anyaman bambu sekira 
pukul 09.00 WIB. Keluarganya mulai merasa 
khawatir karena sampai pukul 16.00 WIB, 
ia belum juga pulang. “Saat dicek ke sun-
gai, pihak keluarga menemukan sejumlah 
barang milik korban. Diantaranya golok, 
sandal, jam tangan dan topi,” jelas Camat 
Gunungguruh, Erry Erstanto kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (31/10).

FOTO : FOR RADAR SUKABUMI

TETAP SEMANGAT: Sejumlah warga dan Muspika 
Gunungguruh saat mencari korban di Sungai 
Cimandiri hingga malam hari.

Kami sangat 
bersyukur karena, 

Kabupaten  
Sukabumi sudah 
mendapat opini 
WTP dari BPK RI 

sebanyak empat kali 
berturut-turut,” 

ADJO SARDJONO
Wakil Bupati Sukabumi

ADJO SARDJONO

SELAMA ini warga di sana 
hanya bisa mengakses tero-
wongan pengap, sempit dan 

gelap. Bahkan, lorong bekas 
kuburan itu rawan begal. Soal 17 Desa, 

DPRD Prihatin
PALABUHANRATU - Adanya belasan 

desa yang masuk pelaporan ke Inspe-
ktorat Kabupaten Sukabumi membuat 
pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi 
angkat bicara. Wakil rakyat ini mengaku 
prihatin atas adanya kejadian ini dan 
berjanji akan segera mencarikan solusi 
terbaik supaya tidak ada lagi desa yang 
bermasalah.

 “Kami prihatin dengan amsih adanya 
desa yang tersangkut persoalan. Kami 
akan bahas soal solusi yang tepat dengan 
Pemda Kabupaten Sukabumi supaya ke 
depan tidak ada lagi desa yang demikian. 
Karena bagaimana pun, ini harus kita 
fikirkan,” tegas Ketua DPRD Kabupaten 
Sukabumi, Agus Mulyadi kepada Radar 
Sukabumi.
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