
IPAL PT SSR ‘Ngaco‘ Lagi
“Asa ku teu eren-eren eta masalah 

perusahaan bandel. Cik sing tegas 
atuh pamarentah teh”

Jalan Dago Dibuat Nyaman
“Mantap atuh wa, jadi teu rumek teing 
meren ayenamah liwat kadinya teh”
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FB (Fanpage) : harianradarsukabumi

Instagram : radar sukabumi

Twitter : @RADARSUKABUMI

Mau Pasang !!!
Hubungi : 
0815 6493 7229  *FITRIA 
0858 7111 0132  *KIKI 

0857 2433 6601  *HELMI 
0857 5909 6314  *DIDIT
0822 5042 4546  *FAUZI

di medsosDi harian Radar Sukabumi
100rban perbulan

Paket kolom mini ceria 
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FLIGHT DATA RECORDER
Merekam data-data penerbangan 
pada pesawat. Mulai kekuatan 
mesin, koordinat, sampai 
ketinggian pesawat.

COCKPIT VOICE RECORDER
Merekam semua suara 
yang terdengar di kokpit 
pesawat.

KOTAK HITAM

Setelah Dikagumi Karena 
Berkembang Meroket

SAYA ikut penasaran: apa penyebab 
jatuhnya pesawat Lion itu. Kok terhemp-
as begitu saja ke laut. Di utara Karawang 
Senin lalu itu. Tapi biarlah para ahli yang 
menganalisa. Kita sulit menyalahkan 
pesawat: pesawatnya baru. Sulit meny-
alahkan pengamanan bandara: tidak ada 
indikasi teroris. Sulit menyalahkan petu-
gas darat: tidak ada indikasi kelebihan 
beban. Kelebihan jumlah penumpang. 
Atau kelebihan  bagasi.

Gempa dan tsunami yang mengguncang Palu-
Donggala, Sulawesi Tengah menimbulkan banyak 
korban dan duka cita saudara-saudara kita. Tercatat 
(Jumat,12/10/2018) sebanyak 2.073 orang meninggal 
dunia, 2.549 orang luka berat, 70.821 orang mengungsi, 
ribuan rumah, fasilitas umum, bangunan sekolah dan 
tempat ibadah mengalami rusak atau roboh. 
Radar Sukabumi Peduli menampung dan menyalurkan 
sumbangan dari pembaca. Sumbangan uang dapat 
disalurkan ke Graha Pena Radar Sukabumi, Jl. 
Salabintana KM 3,5 Panjalu, Sukabumi, atau melalui 
rekening BCA 0383029209 a.n. PT. Sukabumi Ekpres 
Media. Transfer diakhiri 333, misal Rp 100.333. 

PEDULI PALU DAN DONGGALA

10. Ade Dasep,     Rp 600.000

Anggota DPRD Kab. Sukabumi 

11. Didit,     Rp 100.000

12. Hamba Allah,   Rp 200.000

13. Hamba Allah,    Rp    50.000

14. Hamba Allah,   Rp    50.000

15. Hamba Allah,    Rp    50.000

16. Hamba Allah,    Rp    50.000

17. Ayi Saptari,    Rp 200.000

18. Anon,     Rp 100.000

19. Didit R Aditya,   Rp    30.000 

20. RS. Islam Assyifa,                Rp  5.000.000

Bantuan yang terkumpul sementara 

(Selasa, 16/10) Rp. 12.680.000

Anggota Batalyon Intai Amfibi 1 Marinir 

Sertu Hendra Syahputra menemukan FDR 

di kedalaman 35 meter dengan koordinat 

koordinat S 05 48 48.051 - E 107 07 37.622 

dan koordinat S 05 48 46.545 - E 107 07 38.

FDR dimasukan ke dalam 

kotak khusus yang berisi 

air untuk menjaga agar 

kualitasnya rekaman tetap 

bagus.

FDR dibawa ke KNKT untuk 

penelitian sekitar dua pekan 

akan diketahui hasilnya

G
RA

FI
S:

 E
RI

E 
D

IN
I/J

AW
A

 P
O

S

Saat Keluarga dan Petugas Pemilah Mengurai Jejak Korban Lion Air

Ada Sepatunya, Ini Sepatunya Rafi 
Kisah dua sahabat, M. Rafi  Andrian dan Rian Riandi, terurai berkat sepatu dan tas ransel yang 
dikenali ayah mereka. Kini keluarga hanya berharap bisa melihat jenazah mereka. 

JUNEKA SUBAIHUL MUFID, Jakarta

Cuma Naik Rp 124 Ribu
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan 

Kamil menetapkan Upah Minimum Provinsi 
(UMP) sebesar Rp 1.668.372,83. Angka terse-
but naik 8,03 persen dari UMP tahun ini yakni 
Rp 1.544.360,67.

 Adapun penetapan UMP ini tertuang dalam 
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/
Kep.1046-Yanbangsos/2018 tentang Upah 
Minimum Provinsi Jawa Barat 2019. Nilai 
UMP Jawa Barat ini berbeda dengan UMK di 
27 kabupaten dan kota.

 Kang Emil sapaannya mengatakan rata-rata 
nulai UMK dari 27 kabupaten dan kota yang 
ada di Jawa Barat nilainya lebih tinggi. Na-
mun nilai UMK hingga saat ini masih dalam 
pembahasan. 

Kasus Lion Air Sebentar 
Lagi Terungkap

Lebih Parah Dari 
Air Asia

 PROSES identifi kasi korban jatuhnya pesawat Lion Air 
JT 610 berada di tingkat kesulitan yang tinggi. 

Hingga kemarin (1/11) Tim Disaster 
Victim Identification 

JT-610

Jenasah Korban Sulit Di Identifi kasi

Warga Jampang Hilang Misterius

FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

MENCARI BARANG-BARANG KORBAN: Keluarga AKBP Mito memilah 
barang-barang dari korban Lion Air JT610 yang ditemukan dan dikumpulkan 
di JICT, Jakarta Utara, Rabu (31/10). Petugas DVI Mabes Polri bersama 
Polres Jakarta Utara melakukan identifi kasi terhadap barang-barang.

SUKABUMI  -  Seorang 
warga Kampung Cipawa-
rang, RT 1/6,  Desa Na-
g r a k s a r i ,  K e c a m a t a n 
Jampangkulon,  Wawan 
dikabarkan menghilang 
saat berangkat untuk ber-

jualan sayuran di Pasar 
Tradisional Cinagen, Ke-
camatan Jampangkulon, 
kemarin (1/11).

JAKARTA – Satu dari dua black box pesawat Lion Air PK LQP 
sudah ditemukan pagi kemarin (1/11). Ketua Komite Nasional 
Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto 
menduga kuat kotak hitam yang sebenarnya 
berwarna orange itu adalah 
Flight Data Recorder (FDR). 

G

Setelah itu, anak korban kemudian membuat status 
di akun Facebook. Tidak lama kemudian, setelah 
memposting di akun Facebook, telah di dapatkan 
informasi dari daerah Cikarang yang merupakan wilayah 
perbatasan Kecamatan Surade dan Kecamatan Ciracap, 
diketemukan adanya motor milik orangtuanya," 

AKP DEDE 
MAJMUDIN

Kapolsek 
Jampangkulon

Kapolsek 
mpangkulon

  CUMA..Baca Hal 4

  KASUS..Baca Hal 4

  LEBIH..Baca Hal 4

  WARGA..Baca Hal 4

  SETELAH..Baca Hal 4  ADA..Baca Hal 4
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’’Pesawat Lion Air Jatuh di Laut.’’ 
Begitu tulis akun Facebook Ubeng-
bakri (fb.com/ubengbakri.
ubengbakri) pada Senin malam 
(29/10). Status itu disertai ung-
gahan video bergambar detik-
detik pesawat yang gagal mendarat 
darurat di air.

Faktanya, pesawat yang jatuh 
di perairan itu ternyata Ethio-
pian Airlines. Peristiwanya 
terjadi pada November 1996 
di Samudra Hindia dekat Gran-
de Comore, Kepulauan Komo-

ro. Kecelakaan itu terjadi ka-
re na pesawat dibajak dan 
ke habisan bahan bakar.

Pesawat saat itu sebenarnya 
menjalani rute Addis Ababa, 
Ethiopia, ke Nairobi, Kenya. 
Dalam perjalanan, pesawat 
dibajak. Para pembajak me-
mak sa pilot terbang ke Australia. 
Pesawat pun kehabis an bahan 
bakar ketika mema suki Kepulau-
an Komoro. Pesa wat berusaha 
didaratkan di laut, tapi gagal. 
(byu/gun/c19/fat) 

ENTAH apa di pikiran dan hati orang yang sengaja menyebarkan hoax terkait dengan 
musibah jatuhnya Lion Air JT 610. Hingga kemarin, masih saja terus bermunculan 

kabar-kabar palsu seputar tragedi memilukan tersebut. Berikut di antaranya.

Bangkai Pesawat 2013
SEJUMLAH netizen mengunggah foto-foto 

pengangkatan bangkai pesawat Lion Air yang tercebur 
di laut. Posting seperti itu sering ditemukan sepanjang 
Senin malam (29/10) hingga Selasa (30/10). 
Dikesankan bahwa bangkai pesawat itu merupakan 
kejadian yang menimpa Lion Air JT 610.

Faktanya, bangkai pesawat itu tidak terkait dengan 
jatuhnya Lion Air JT 610 di perairan di Karawang. Tapi 
merupakan evakuasi bangkai pesawat Lion Air Boeing 
737-800 NG yang jatuh di laut dekat Bandara Ngurai 
Rai, Bali, April 2013. (*)

JAWA POS juga menemukan posting akun 
Facebook Nurman (fb.com/nurman.
nurman.391). Dia sengaja menyebarkan 
foto bayi yang sedang dievakuasi. Nurman 
menyebutnya sebagai korban selamat pesawat 
Lion Air JT 610. Bayi tersebut selamat setelah 
terombang-ambing di lautan.

Nurman sengaja menyebarkan hoax. Sebab, 
dia mendapatkan foto tersebut dari unggahan 
akun Facebook Icha Astria Pasty (fb.com/
ichaastriapasty). Icha mengunggah foto 
bayi tersebut pada 4 Juli 2018. Jauh sebelum 
musibah Lion Air di Kerawang. Icha juga 
tidak menyebut bayi itu penumpang pesawat 
yang jatuh.

Faktanya, foto bayi selamat itu merupakan 
korban KM Lestari Maju yang tenggelam 
di Selayar, Sulawesi Selatan, 4 Juli 2018. Bayi 
7 bulan itu selamat karena terikat dengan 
pelampung. Pelampung itu dipasangkan 
ibunya yang justru tidak berhasil menye-
lamatkan dirinya sendiri. (*)

Hoax Lion Air Belum Berakhir

Bayi Selamat 
Bukan Korban 
JT 610

Rekaman Video 
Pesawat Jatuh di Laut113395

Novel-Suciwati Tuntut Keadilan 

FOTO: ISTIMEWA

MASIH BELUM JELAS: Penyidik KPK Novel Baswedan bersama sejumlah warga yang mendukungnya usai sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan.

J A K A R TA  -  P e n y i d i k 
senior Komisi  Pember-
antasan Korupsi  (KPK) 
Novel  Baswedan masih 
mencari keadilan. Kema-
rin (1/11) kepala satuan 
t u ga s  ( k a s atga s )  k a s u s 
e-KTP itu kembali  me-
nyuarakan tuntutan ter-
hadap penanganan teror 
air keras yang menimpa 
d i r i n y a  p a d a  1 1  A p r i l 
2017 lalu. Terhitung per 
1  Nov e m b e r,  k a s u s  i t u 
sudah berusia 500 hari.

 No v e l  t i d a k  s e n d i r i . 
Dia ditemani istri men-
diang Munir Said Thal-
ib,  Suciwati .  Keduanya 
s a m a - s a m a  m e n u n t u t 
k e a d i l a n  d a l a m  a c a r a 
#500har idibiarkanbuta 
di gedung KPK kemarin. 
Suciwati sendiri menun-
t u t  p e n g u s u t a n  k a s u s 
pembunuhan suaminya 
yang terjadi  pada 2004 
a t a u  1 4  t a h u n  s i l a m . 
“Berjuang itu suatu hal 
yang baik. Berjuang tidak 
ada ruginya,” kata Novel.

 Berbeda dengan orasi-
orasi sebelumnya, Novel 
k e ma r i n  m e n y u a ra k a n 
tuntutan terhadap pen-
gusutan rentetan teror 

dan intimidasi terhadap 
pegawai-pegawai  KPK . 
Sejak era kepemimpinan 
Ketua KPK Agus Rahardjo, 
lebih dari lima pegawai 
mengalami teror. Dan, tak 
satu pun yang terungkap 
siapa dalang di belakang 
kejadian tersebut.

 “ P e r n a h  s a f e  h o u s e 
( r u m a h  p e r l i n d u n g a n , 
Red) KPK diserbu, pega-
wai KPK diculik, rumah 
(pegawai, Red) dipasangi 
bom, walaupun setelah 
d i c e k  b o m  i t u  p a l s u ,” 
beber suami Rina Emilda 
ini .  Hingga kini,  Novel 
belum bisa melihat den-
gan terang akibat seran-
gan air keras yang terjadi 
tahun lalu tersebut.

 Novel kembali meng-
ingatkan Presiden Joko 
Widodo agar fokus pada 
pengusutan penyerangan 
terhadap aparat penegak 
hukum. S ebab,  sampai 
saat ini kepolisian belum 
menyampaikan perkem-
bangan yang signifikan. 
Sebaliknya, penyidikan 
kasus tersebut terkesan 
kabur. Tidak jelas. “Ini bu-
kan suatu hal yang biasa,” 
ujarnya.

 Menurut Novel,  pres-
iden sebagai kepala neg-
ara sudah seharusnya ha-
dir ketika teror menimpa 
aparat penegak hukum. 

Khususnya penyidik KPK 
yang tugasnya member-
sihkan negara dari per-
buatan korupsi. “Presiden 
harusnya mengambil alih 
(kasus teror air keras, Red) 
dengan memberikan per-
hatian khusus, memerin-
tahkan staf-stafnya agar 

hal  ini  bisa diungkap,” 
ujarnya.

 Presiden Jokowi menjadi 
tumpuan terakhir dalam 
pengungkapan kasus teror 
air keras tersebut. Karena 
itu, Novel mengingatkan 
agar presiden tidak takut 
mengambil sikap tegas. 

Misalnya, membentuk tim 
gabungan pencari fakta 
(TGPF). “Kalau presiden 
t a ku t  m e n g u n g k a p  i n i 
(teror, Red) saya sangat 
sedih. Mengapa? Karena 
presiden adalah orang 
yang paling bisa diharap-
kan,” tegasnya.

 Sementara itu, Suciwati 
meminta Jokowi mende-
sak aparat penegak hukum 
bekerja profesional dalam 
menangkap pelaku intele-
ktual pembunuh Munir. 
Menur ut  dia,  14 tahun 
terlalu lama untuk mem-
b o n g k a r  s k a n d a l  p e m -

bunuhan aktivis hak asasi 
manusia (HAM) tersebut. 
“Apa karena mereka tun-
duk pada penjahat, pada 
pelakunya, atau mereka 
memang tidak punya mar-
tabat untuk membiarkan 
para penjahat itu berkua-
sa,” tegasnya. (tyo/oni)

Minta Jokowi 
Bentuk TGPF

Dipanggil KPK, Taufi k 
Dua Kali Mangkir

JAKARTA - Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
harus menunda pemeriksaan 
terhadap Wakil Ketua DPR 
Taufik Kurniawan, kemarin 
(1/11). Sebab, Wakil Ketua 
Umum Partai Amanat Nasi-
onal (PAN) tersebut berha-
langan hadir di gedung KPK. 
Taufi k beralasan sedang ada 
kegiatan dinas yang tidak bisa 
ditinggalkan. 

 Juru Bicara KPK Febri Di-
ansyah mengatakan, pemer-
iksaan kemarin sejatinya 
merupakan panggilan kedua 
terhadap Taufi k pasca status-
nya naik menjadi tersangka 
dalam kasus dugaan suap 
pengalokasian Dana Alokasi 
Khusus (DAK) fi sik Kebumen 
2016. Panggilan pertama di-
layangkan pada 25 Oktober 
lalu. “Hari ini (kemarin, Red) 
merupakan panggilan kedua,” 
jelas Febri.

 Ketidakhadiran Taufik 
itu kemarin disampaikan 
oleh penasihat hukumnya. 
Dalam surat yang disampai-
kan, Taufi k sedang bertugas 
mengunjungi daerah pemili-
han (dapil) di Jawa Tengah. 

Pihak Taufik pun meminta 
penyidik KPK menjadwalkan 
ulang pemeriksaan tersebut 
pada 8 November pekan de-
pan. “Ketidakhadiran saat ini 
adalah unutuk kedua kalinya,” 
terang Febri. 

 Apakah KPK bakal bertin-
dak tegas bila pada panggilan 
berikutnya Taufik kembali 
absen? Febri mengatakan, 
pihaknya masih akan mem-
pertimbangkan tindakan se-
lanjutnya. Termasuk, mem-
pertimbangkan penjadwalan 
ulang yang diminta pihak 
penasehat hukum. “Apakah 
akan menjadwalkan ulang 
pada tanggal 8 November 
atau waktu yang lain, atau hal 
lainnya,” imbuh dia. 

 Sebagaimana diberitakan, 
KPK menetapkan Taufi k se-
bagai tersangka dalam kasus 
suap pengalokasian DAK 
Kebumen 2016. Taufi k diduga 
menerima Rp 3,65 miliar dari 
Bupati Kebumen (nonaktif) 
M. Yahya Fuad. Fakta tersebut 
disampaikan dalam persi-
dangan Yahya di Pengadilan 
Tipikor Semarang beberapa 
waktu lalu. (tyo)

Mustofa Nahra Bantah Sebar Hoaks Lion Air

FOTO: ISTIMEWA

Aktivis Mustofa Nahrawardaya memenuhi panggilan Bareskrim Polri.

J A K A R TA  -  A k t i v i s 
Mustofa Nahrawardaya 
memenuhi panggilan pe-
nyidik Direktorat Tindak 
Pidana Siber Bareskrim 
Polri terkait cuitannya di 
Twitter. Dia membantah 
telah menyebarkan hoaks 
terkait kecelakaan pesawat 
Lion Air JT 610.

 Caleg dari Partai Am-
anat Nasional (PAN) itu 
mengatakan bahwa cuitan 
tersebut merupakan kode 
yang hanya diketahui oleh 
istrinya. “Itu kode untuk 
istri, misal saya jemput 
tokoh siapa maka saya ka-
sih kode di Twitter,” tukas 
Mustofa di Kantor Dittipid 
Siber Bareskrim Polri, Ci-
deng, Jakarta Pusat, kema-
rin (1/11).

 Mustofa mengakui dia 
membuat postingan berbu-
nyi, “Kabar dari temen saya 
di Halim, Lion Air sudah 
mendarat di Halim Perdana 
Kusuma, Jakarta. Alham-
dulillah,” di akun Twitter 
miliknya @AkunTofa pada 
Senin (29/10). Kebetulan 
di saat yang sama, pesawat 
Lion Air JT 610 dengan 
nomor registrasi PK-LPQ 
dinyatakan jatuh.

 Dia membantah cuitan-
nya tersebut dimaksudkan 
untuk pesawat Lion Air JT 
610 yang sempat dikabar-
kan hilang kontak sebelum 
akhirnya dinyatakan hilang. 
“Enggaklah, untuk apa nye-
bar hoaks,” ucap Mustofa. 

 Mustofa mengaku, dirinya 
sudah lama memanfaatkan 
Twitter untuk memberita-

hukan istri soal jadwal pen-
erbangan. Hal itu dilakukan 
untuk menjaga kerahasiaan 
tokoh yang dia kawal. “Saya 
nggak pake SMS karena 
nomor saya dikloning, takut 
di-copy, kan hanya kode 
untuk istri, nanti istri bilang 
ke supir, jemput di mana,” 
kata Mustofa.

 Namun cuitan ‘kode’ 

tersebut biasanya tak per-
nah bertahan lama. Be-
berapa menit setelahnya 
atau ketika pesawat yang 
dimaksud sudah mendarat, 
cuitan tersebut langsung di-
hapus untuk menghindari 
kesalahpahaman dari neti-
zen yang tidak mengetahui. 

 Selain itu, Mustofa juga 
tidak pernah menyebut pe-

sawat Batik Air atau Citilink. 
Dia selalu menyebut nama 
perusahaan besarnya, Batik 
Air dengan sebutan Lion 
Air dan Citilink dengan 
sebutan Garuda Indonesia. 
“Masa saya mau ngirim 
hoaks pesawat Lion land-
ing di Halim, kan di sana 
nggak ada Lion, adanya 
Batik,” ucap Mustofa.

 Sebelumnya, Kanit III 
Subdit III Dittipid Siber 
Bareskrim Polri AKBP Ir-
wansyah membenarkan 
adanya agenda pemer-
iksaan terhadap pemilik 
akun Twitter @AkunTofa 
itu. Mustofa diperiksa hari 
ini Kamis (1/11) pukul 
10.00 WIB, namun ditunda 
karena ada kegiatan lain. 
“Ya betul, waktunya diun-
dur jam 2-an,” ujar Irwan-
syah saat dikonfirmasi, 
Jakarta.

 Namun Irwansyah eng-
gan merinci cuitan yang 
menjadi objek penyelidi-
kan kepolisian. Penyidik 
baru akan menjelaskan ke 
media setelah Mustofa se-
lesai diperiksa. “Mungkin 
sekalian nanti dijelaskan,” 
ucapnya. (dna/ce1/sat/
JPC)
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Peran Dan Posisi Kita Di Era Revolusi Industri 4.0

Oleh: 
Kang Warsa

Penulis

PERADABAN manusia se-
bagai kondisi perubahan dari 
pola hidup yang dipenuhi  
oleh kebiadaban ke cara hidup 
yang lebih beradab sering di-
pandang oleh manusia me-
lauli pendekatan hal yang kasat 
mata. Hal tersebut begitu lum-
rah sebab bagaimana pun pe-
rubahan besar-besaran dalam 
kehidupan manusia selalu 
bersinggungan dengan nilai-
nilai positif dan matematis. 
Lebih dari itu manusia selalu 
memandang setiap persoalan 
terutama kemajuan meru-
pakan hal yang harus dapat 
diukur, diuji, dan dipraktikkan 
melalui cara-cara logis.

Era kebiadaban memang 
tidak akan pernah hilang dari 
kehidupan manusia sebab 
kedua entitas antara biadab 
dan beradab merupakan satu 
kesatuan yang utuh seperti hi-
tam dan putih atau terang dan 
gelap. Hal mana yang paling 
dominan apakah biadab atau 
beradab itu yang akan men-
jadi penentu apakah sebuah 
zaman disebut sebagai era ke-
biadaban atau era peradaban. 
Jika dipandang secara subyektif 
oleh kondisi sekarang di mana 
kita hidup, sudah tentu zaman 
sebelum manusia mengenal 
tulisan, era sebelum teknik ber-
cocok tanam ditemukan, dan 
manusia belum menggunakan 
roda untuk memindahkan satu 
barang dari satu tempat ke tem-
pat lain akan kita sebut sebagai 
era yang penuh kebiadaban. 
Cara pandang seperti ini juga 
pada akhirnya akan dituding-
kan kepada kita oleh anak cucu 
kita di masa yang akan datang.

Saat ini  kening kita ‘dikerny-
itkan’ oleh gejala baru saat 
teknologi dan informasi sudah 
sedemikian merangsak begitu 
cepat: Revolusi Industri 4.0. 
Revolusi Industri sebetulnya 
bukan istilah yang aneh bagi 
kita, informasi mengenai rev-
olusi teragung sepanjang seja-
rah manusia tersebut telah kita 
kenal dalam pelajaran sejarah 
dunia Barat di sekolah. Rev-
olusi Industri 4.0 ini menegas-
kan kepada kita bahwa revolusi 
ini telah memasuki volume 
ke 4, sebuah lompatan begitu 
singkat jika intervalnya diband-
ingkan dengan awal masa 
sejarah saat manusia baru 
mengenal tulisan ke masa rev-
olusi pertama pada abad ke 18. 
Hanya memerlukan waktu dua 
abad sejak Revolusi Industri 1.0 
sampai ke revolusi 4.0 manusia 
telah dapat mengubah segala 
aspek kehidupannya.

Revolusi Industri 4.0 telah 
memosisikan kehidupan ma-
nusia sebagai sebuah pabrik 
cerdas merupakan rangkaian 
dari proses revolutif penge-
tahuan manusia. Sebagai re-
sultan dari revolusi-revolusi 
sebelumnya. Bagaimana juga 
harus kita akui, lahirnya Rev-
olusi Industri pada abad ke 18 
tidak terlepas dari perkemban-
gan ilmu pengetahuan manu-
sia. Perkembangan sains di era 
pencerahan sebagai sebuah 
Revolusi Ilmu Pengetahuan 
pada dua abad sebelumnya 
menjadi faktor yang melatar-
belakangi terjadinya Revolusi 
Industri. 

Kemudian jika dikaji secara 
runut ke belakang lahirnya rev-
olusi ilmu pengetahuan pada 
abad ke 16 (Renaissance) di-
latarbelakangi juga oleh sejarah 
kelam abad kegelapan pergo-
lakan pemikiran antara kaum 
agaman dengan para saintis 
dalam memandang kosmik. 
Sementara itu, lahirnya abad 
kegelapan terjadi paska ma-
nusia meluberkan kekerasan, 
perebutan wilayah, dan per-
ang kerajaan-kerajaan besar 
sebagai akibat dari keinginan 
memperluas dominasi. Faktor-
faktor yang melatarbelakangi 
perubahan setiap zaman itu 
pada akhirnya terkumpul di 

era ini, sebuah sebutan agung: 
Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 sebagai 
era disruptif yaitu proses ter-
jadinya pengrusakan terhadap 
tatanan yang telah lama dan 
dianggap ketinggalan zaman 
kemudian diganti oleh tatanan 
baru. Pengrusakan ini ham-
pir terjadi di berbagai sektor 
kehidupan: sosial, politik, bu-
daya, terutama ekonomi. Etika 
manusia dalam kehidupan 
ini telah didisrupsi oleh ban-
yaknya regulasi dan aturan 
yang dibuat oleh manusia. 
Manusia tidak lagi mementing-
kan susila ketika aturan-aturan 
dibuat secara positif, misalnya: 
berbohong itu merupakan 
perbuatan asusila tetapi ber-
bohong seolah menjadi bias 
dan dapat dilakukan karena 
yang dikejar oleh aturan adalah 
akuntabilitas, dapat dipertang-
gungjawabkan meskipun oleh 
data-data kurang valid. 

Revolusi Industri 4.0 selain 
ditandai oleh kondisi disrupsi 
terhadap setiap sektor, juga 
ditandai oleh interdepedensi 
unsur-unsur kehidupan dalam 
pemanfaatan internet (Inter-
net of Things) dan  keterse-
diaan data yang cukup besar 
(Big Data). Beberapa tahun 
lalu, Dimitri Mahayana mem-
buat sebuah ilustrasi terkait 
keterhubungan setiap anasir 
kehidupan manusia dengan 
internet dari mulai bangun 
tidur hingga bangun tidur lagi. 
Kebutuhan manusia terhadap 
internet ini berdampak pada 
kebutuhan lain yaitu tersedi-
anya data dalam ukuran sangat 
besar, sebut saja “maha data”. 
Tetapi tidak cukup sampai di 
sana, penggunaan internet 
dan ketersediaan maha data 
ini selanjutnya direspon oleh 
manusia untuk mengeluarkan 
kembali data-data tersebut, 
diviralkan, dan dibagikan kem-
bali melalui layanan-layanan 
daring, misalnya media sosial.

Alih fungsi ruang nyata ke ru-
ang maya ini menjadi peman-
tik lahirnya kondisi: Volatility 
(perubahan sangat cepat dan 
labil), Uncertainly (ketidakpas-
tian), Complexity (beragam), 
dan Ambiguity (ketidakjela-
san). Sudah tentu jika kondisi 
ini tidak disikapi secara serius 
akan menghasilkan iklim cha-
otic akut sebagaimana pore-
diksi Peter F Drucker. Ramalan 
terhadap kondisi ini telah di-
cetuskan oleh para  ahli masa 
depan pada tahun 1987 pada 
era Revolusi Industri 3.0 ketika 
manusia telah menemukan 
dan memanfaatkan semikon-
duktor yang menggerakkan 
seluruh kehidupan ke industri-
alisasi yang serba murah. 

Hal paling dikhawatirkan 
oleh manusia adalah kondisi 
chaotic ini sebenarnya tidak 
hanya dilatarbelakangi oleh 
VUCA juga besar dipengaruhi 
oleh ketersediaan daya dukung 
sumberdaya alam (Bumi) ter-
hadap manusia itu sendiri. 
Diperkirakan, daya dukung 
Bumi kita untuk mencukupi 
seluruh populasi manusia 
akan berkurang satu abad ke 
depan (tahun 2100) ketika jum-
lah/populasi telah mencapai 
dua kali lipat dari sekarang. 
Daya  dukung bumi akan ikut 
menyusut. Memang tidak akan 
kita rasakan, tetapi sangat ber-
dampak pada generasi di masa 
yang akan datang (bayi yang 
dilahirkan hari ini akan mera-
sakan langsung akibat dari 
menyusutnya daya dukung 
bumi tersebut).

Lalu apakah peran dan di 
mana posisi kita di era Rev-
olusi Industri 4.0 ini? Merujuk 
kepada diri kita dari kacamata 
Keindonesiaan, jika mau jujur, 
saat Revolusi Industri 1.0 di 
abad ke 18 mulai mewabah, 
sebuah Revolusi Besar terjadi 
di negeri ini dalam pengem-
bangan daya dukung bumi 

terutama ketersediaan pan-
gan untuk manusia. Di era 
kejayaan kerajaan-kerjaan, 
penduduk Nusantara telah 
memikirkan hal paling penting 
bagi kehidupan manusia. Per-
tanian, perkebunan, keterse-
diaan rempah-rempah, dan 
mineral merupakan bagian 
terpenting dan tidak dapat 
dipisahkan dengan penduduk 
Nusantara sebagai bangsa 
besar (penguasa perdagangan 
daerah pesisir). 

Dapat dibayangkan, hampir 
separuh kebutuhan pangan 
Eropa dipasok dari Nusantara. 
Tidak akan lahir peribahasa 
“Bru di juru bro di panto, nga-
layah di tengah imah” di ma-
syarakat Sunda jika sebelum-
nya mereka tidak mengalami 
kelebihan atau melimpahnya 
daya dukung bumi terhadap 
kehidupan waktu itu.  Dalam 
Naskah Wangsakerta dise-
butkan: pulau-pulau di Nu-
santara ini subur tanahnya, 
subur tumbuh-tumbuhannya, 
kehidupan penduduknya ba-
hagia, serbaneka rempah-
rempahnya, dan kehidupan 
penduduk menjadi sejahtera.

Fakta ini memang tertutup 
oleh semangat rekonquista dan 
merkantilisme bangsa-bangsa 
Eropa yang membawa termi-

nus dan barang-barang hasil 
Revolusi Industri ke wilayah-
wilayah koloninya. Kolaborasi 
antara sumber daya alam 
dengan barang-barang yang 
dihasilkan oleh pabrik-pabrik 
berubah menjadi dominasi 
satu arah. Artinya, kemajuan 
jika dipegang oleh sekelompok 
manusia serakah/jahat selalu 
melahirkan penjajahan, seba-
liknya manusia-manusia baik 
jika tidak menguasai teknolo-
gi harus selalu siap menjadi 
bangsa yang dijajah. 

Maka sangat jelas, peran 
dan posisi leluhur kita di 
Nusantara beberapa abad 
ke belakang telah menga-
mankan daya dukung bumi 
ini kepada generasi kita seka-
rang. Terkait pengamanan 
daya dukung bumi terhadap 
manusia di masa yang akan 
datang, peran dan posisi ma-
nusia saat ini harus terus-
menerus melakukan ikhtiar 
sebagaimana harapan dalam 
SDG’s pembangunan yang 
terus berkelanjutan. (*)

Kok Premium Langka, kenapa???
BAHAN bakar minyak pre-

mium saat ini langka, disejum-
lah SPBU pasti stoknya sangat 
sedikit, kenapa ya?Padahal 
antusias masyarakat membeli 

premium sangat tinggi, hargan-
nya pun murah.

Yosep Taryawan 
08562239xxxx Mantap Walikota Tertibkan Jalan Dago

A L H A M D U L L I L L A H 
sedikit demi sedikit kepe-
mimpinan Walikota dan 
Wakil Walikota Sukabumi 
sudah terasa. Seperti di jalan 
Dago sekarang jadi bersih 

tidak banyak kendaraan 
bermotor yang parkir. Dulu 
suka males lewat situ karena 
macet dan banyak PKL di 
badan Jalan. Tapi sekarang 
Walikota Sukabumi men-

tertibkannya, semoga bisa 
berlanjut ke wilayah lainnya.

Deri
08525874xxxx

Segera Bereskan Perbaikan Trotoar
PERBAIKAN drainase yang 

saat ini sedang diperbaiki san-
gat mengganggu jalan, apalagi 
musim hujan. Bekas galian dit-
ambah hujan deras membuat 

jalanan licin. Semoga bisa 
terselesaikan pekerjaannya.

Dodi
08125745xxxx

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 

Menunjuk Pengumuman Lelang Kedua pada tanggal 04 September 2018 melalui media Koran Radar Sukabumi 
dan Pengumuman Lelang Pertama pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Pelasanaan Lelang tanggal 18 September 
2018. Berdasarkan Pasal 6 Undang - undang No. 4 Th.1996 tentang hak tanggungan atas tanah  beserta benda – 
benda yang berkaitan dengan tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME & Micro Collection Recovery Bandung 
akan melakukan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran 
peserta lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor terhadap 
Debitur : 

1. Nur Amanah:
A.  Sebidang tanah seluas 420 m2 terletak di Kp. Babakan dh. Blok Panggleseran RT. 01/ RW. 09, Desa 

Kertaraharja, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No. 100 a.n NUR 
AMANAH.  

             (Limit Rp. 36.000.000,- ; Jaminan Rp. 18.000.000,-). 
B. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya  seluas  240 m2 terletak di Blok Cibodas No. 16 RT. 04/ RW. 03, 

Desa Kertaraharja, Kec. Cikembar,  Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No. 323 a.n NUR 
AMANAH. 

             (Limit Rp. 102.000.000,- ; Jaminan Rp. 51.000.000,-). 
C. Sebidang tanah seluas  1,756 m2 terletak di Blok Cigarung RT. 03/ RW. 08, Desa Parakanlima, Kec. Cikembar,  

Kab. Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No. 1888 a.n NUR AMANAH. 
             (Limit Rp. 98.000.000,- ; Jaminan Rp. 49.000.000,-). 

2. Rina Rusmiaty, berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 530 m2 terletak di Jl. Cipanengah 
Girang, Kp. Cibalung RT. 05 / RW. 20 (di SHM tertulis Blok : 028/Cibalung), Kel. Dayeuhluhur, Kec. Warudoyong, 
Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat, sesuai dengan SHM No. 859 a.n Eti Bt Eman.  

      (Limit Rp. 480.000.000,- ; Jaminan Rp. 240.000.000,-). 

Jadwal Lelang  : Jumat, 09 November 2018  
Jam   : Waktu Penawaran s.d Pukul 14.00 WIB  
Tempat lelang  : KPKNL Bogor 

 Jl. Veteran, No. 45. Bogor

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG : 
1. Barang yang dilelang dijual apa adanya, sehingga peminat lelang diwajibkan melihat dan mengetahui kondisi 

barang 
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi 

Lelang pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id . 
3. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri 

dan mengaktifkan akun pada https://lelangdjkn.kemenkeu.go.id dengan merekam serta mengunggah 
softcopy KTP, NPWP (ekstensi file *jpg, *png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan 
dikembalikan langsung ke nomor tersebut). 
Calon peserta yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari 
direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file. 

4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus 
efektif diterima oleh KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1 (satu) hari  sebelum pelaksanaan lelang. Uang 
jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account  (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor VA akan 
dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing – masing peserta lelang setelah berhasil 
melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. 

5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain 
diatas kepada email masing – masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada 
dalam daftar hitam/blacklist. 

6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing – masing peserta. 
7. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak 

dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan 
lain-lain. 

8. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya. Calon peserta lelang diharapkan telah melihat dan mengetahui 
objek yang akan ditawarnya. 

9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk  SME & Micro Collection & Recovery 
Bandung, Jln. Asia Afrika No. 92, Bandung, Telp. 022 – 4224767 dan 082123448656, Hunting pada hari & jam 
kerja.

Sukabumi, 02 November  2018 
Ttd

PEMOHON 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI 

RISALAH PANGGILAN SIDANG MELALUI PENGUMUMAN KORAN  

Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Skb 

TELAH MEMANGGIL KEPADA : 

RABU, TANGGAL 05 DESEMBER 2018 JAM 10.00 WIB 

SUHERMAN 

Pada hari ini Kamis tanggal 1 November 2018 (dua ribu delapan 
belas), saya Endryfan Fakartidza atas perintah Hakim Ketua Majelis 
Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 20 September 2018 ditunjuk 
sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut ; 

Beralamat di Terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Jayakarsa 
RT. 001/006 Kecamatan Baros Kota Sukabumi, selanjutnya disebut 
sebagai -------------------- TERGUGAT II; 

Supaya ia datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri 
Sukabumi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.105 Sukabumi, 
pada hari :  

   Melawan :  
SUPENO, sebagai ------------------------------------------------ PENGGUGAT ;  

TIEN KARTINI BINTI SURYAWINATA, Dk. Sebagai --------- PARA TERGUGAT;  

Guna pemeriksaan perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 20 September 2018   Reg. No. 
17/Pdt.G/2018/PN.Skb., dalam perkara antara :  

Panggilan ini saya laksanakan melalui Media Massa Koran Harian 
Radar Sukabumi dengan permintaan agar Panggilan Melalui 

Pengumuman Koran ini ditempelkan di Papan Pengumuman, 
sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh umum;  

JL. BHAYANGKARA No.103 SUKABUMI 

Telp.ketua (0266) 222850, Kepaniteraan 221074, 225099 

Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi.

ENDRYFAN FAKARTIDZA

NIP. 196910161993031001

Demikian Risalah panggilan ini dibuat melalui Pengumuman Koran;  



 Sulit menyalahkan pilot: 
tidak ada indikasi narkoba. 
Atau kurang istirahat. Atau 
bunuh diri karena putus asa. 
Mungkin ini sebuah sunatul-
lah manajemen: ketika sebuah 
perusahaan berkembang be-
gitu pesatnya. Tumbuh begitu 
meroketnya. Semua pengusa-
ha kagum pada Lion. Yang baru 
dapat ijin operasi tahun 2000. 
Dalam 18 tahun begitu  he-
batnya: mengalahkan semua 
perusahaan penerbangan In-
donesia. Pun mengalahkan 
Garuda yang milik negara.

 Bahkan sudah mengem-
bangkan diri ke luar negeri: 
Malaysia, Th ailand dan India. 
Kabarnya sedang siap-siap 
bikin Lion di Nigeria. Sudah 
pula mengembangkan rute in-
ternasional. Yang juga fenom-
enal adalah: pertambahan 
armada pesawatnya. Begitu 
fantastisnya: membeli pesawat 
seperti membeli sepeda motor. 
Tahun 2011 membeli 275 Boe-
ing 737. Hanya dalam satu kon-
trak. Sampai disaksikan Pres-
iden Amerika, Barack Obama.

 Membeli Airbus 320 pun 
dalam jumlah ratusan. Demiki-
an juga saat membeli pesawat 
berbaling-baling ATR 70. Jum-
lahnya serba fantastis. Lionlah 
pembeli terbesar kedua Boe-
ing. Perusahaan Indonesia ini. 
Seperti tidak mikir uang. Pa-

dahal pendapatannya rupiah. 
Harus bayar dalam dolar. Saya 
sulit membayangkan betapa 
besar kenaikan pembayaran 
Lion: saat rupiah terus me-
lemah begini.

 Dari segi pengembangan bis-
nis selalu saja mengagumkan. 
Padahal, saat Lion memulai, 
Anda mungkin sudah lupa: 
hanya menggunakan lima 
pesawat sewaan dari Russia: 
Yakovlev Yak 42D. Saya be-
lum sempat merasakan naik 
pesawat jenis itu. Lion sudah 
langsung tancap gas: masuk 
era Boeing 737. Bagaimana di 
sisi pengembangan manaje-
mennya? Bisakah mengim-
banginya? Pengembangan 
manajemen sepenuhnya ‘ma-
salah pengembangan manusia’.

 Manusia sering sulit dibentuk 
secepat membentuk boneka. 
Misalnya, bagaimana cara 
cepat mengatasi kekurangan 
pilotnya. Bagaimana dengan 
kilat menyiapkan tim peme-
liharaannya. Bagaimana per-
cepatan sistem pendidikan dan 
latihannya. Apalagi pesawat 
yang dibeli selalu baru. Terma-
suk baru bidang teknologinya. 
Dan bagaimana mengontrol 
ketepatan jadwalnya.

 Semua bermuara di manusia. 
Di problem manajemen itu. 
Kalau saja Lion perusahaan 
rokok mungkin tidak terlalu 
besar resikonya. Tapi Lion itu 
perusahaan penerbangan: 
keselamatan penumpang jadi 

taruhannya.
 Itulah sebabnya di sebuah 

perusahaan penerbangan su-
sunan direksinya berbeda. Ha-
rus ada direktur bidang kesela-
matan. Memang hak sepenuh-
nya pemegang saham untuk 
menunjuk seorang direktur. 
Tapi di perusahaan penerban-
gan direktur keselamatan harus 
disetujui pemerintah. Dalam 
hal ini dirjen perhubungan 
udara. Pemegang saham tidak 
boleh mengangkat sembarang 
orang. Harus yang memenuhi 
begitu banyak kreteria. Yang 
ditetapkan pemerintah.

 Pemerintah harus meno-
lak calon direksi yang tidak 
memenuhi syarat. Izin pener-
bangan tidak bisa diberikan 
kalau direktur keselamatannya 
tidak memenuhi syarat. Pe-
rusahaan penerbangan sama 
dengan bank. Yang harus pu-
nya direktur bidang risiko. Yang 
komisarisnya harus sepersetu-
juan OJK. Semua perusahaan 
boleh berkembang pesat. Tapi 
untuk penerbangan perkem-
bangan  tidak sebebas perusa-
haan lain.

 Saya sepenuhnya setuju den-
gan pendapat ini: pelatihan 
terus menerus diperlukan un-
tuk teknologi cockpit yang juga 
terus berubah. Lion ditakdir-
kan serba fenomenal: pertum-
buhan bisnisnya, keparahan 
keterlambatan jadwalnya dan 
kini jumlah kecelakaannya. 
(Dahlan Iskan)
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RADAR SUKABUMI
HARIAN PAGI

Jl. Salabintana KM 3,5 Panjalu Kab. Sukabumi, 
Telp. (0266) 219204 /Fax. (0266) 219322

Wartawan Radar Sukabumi selalu dibekali iden titas dan tidak diperbolehkan me ne ri ma apa pun dari narasumber.

TARIF IKLAN 
IKLAN BARIS   : Rp. 15.000,-(30 huruf/1kali  penayangan)
HALAMAN 1 FC           : Rp. 61.000,-/mmk
HALAMAN 1 BW           : Rp. 43.000,-/mmk
HALAMAN DALAM FC   : Rp. 50.000,-/mmk
HALAMAN DALAM BW : Rp. 36.000,-/mmk
ADVETORIAL FC           : Rp. 36.000,-/mmk
ADVETORIAL BW          : Rp. 33.000,-/mmk
SPOT 2 WARNA           : Rp. 31.000,-/mmk
IKLAN SOSIAL           : Rp. 16.000,-/mmk

* Harga iklan belum termasuk Ppn 10%

DEADLINE IKLAN : 2 Hari Sebelum Penayangan

1. Heri Gunawan,                      Rp 5.000.000 
Anggota DPR RI / Ketua DPP Gerindra
2. Abdurrazzaq Akram,    Rp 250.000 
SMKN 2 Kota Sukabumi

3. A.Amran Zabran,     Rp 250.000 
SDN 2 Parakanlima

4. Hamba Allah    Rp 150.000

5. Shafa Mumtaz     Rp 100.000 
SDN Cipanas Kota Sukabumi

6. Revalina Chairunnisa    Rp 100.000
Cibatu, Kab Sukabumi

7. Azkia Hana Fauzia   Rp 100.000
Panjalu, Kab Sukabumi

8. Udin Jekrem    Rp.100.000
Sukabumi 

9. Niki,       Rp 200.000

PEDULI PALU DAN DONGGALA
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 Kapolsek Jampangkulon, 
AKP Dede Majmudin men-
gatakan, berdasarkan laporan 
dari anak korban yang ber-
nama Ana Suryana (26), bahwa 
pada kemarin (1/11) sekira pu-
kul 01.00 WIB dini hari, orang-
tuanya pergi dari rumahnya 
untuk untuk melakukan akti-
vitas rutin berjualan di Pasar 
Cinagen. Namun, sampai pu-
kul 20.00 WIB orangtua korban 
belum pulang seperti biasanya. 

 “Setelah itu, anak korban 
kemudian membuat status di 
akun Facebook. Tidak lama 
kemudian, setelah mempost-
ing di akun Facebook, telah di 
dapatkan informasi dari daerah 
Cikarang yang merupakan 
wilayah perbatasan Kecamatan 
Surade dan Kecamatan Ci-
racap, diketemukan adanya 
motor milik orangtuanya,” jelas 
Dede saat dihubungi Radar 
Sukabumi melalui telepon se-
lulernya, kemarin (1/11).

 Setelah mendapatkan in-
formasi melalui media sosial 
(Medsos), Ana langsung berge-

gas menuju lokasi penemuan 
motor milik ayahnya tersebut. 
“Ternyata benar, motor Beat 
Hitam itu milik orangtuanya 
yang digunakan saat pergi ke 
pasar,” bebernya.

 Keluarga korban merasa 
khawatir. Lantaran, motor 
yang dikendarain Wawan 
ditemukan warga di jembatan 
Cikarang yang berjarak 20 ki-
lometer dari rumahnya. “Saat 
ini, warga bersama Muspika 
Kecamatan Jampangkulon 
dan Muspika Kecamatan 
Ciracap masih melakukan 
penyisiran di lokasi jembatan 
untuk mencari keberadaan 
korban yang hilang tersebut,” 
paparnya.

 Terpisah, Kepala Desa Na-
graksari, Kecamatan Jam-
pangkulon, Komar men-
gatakan, peristiwa tersebut 
kali pertama diketahui oleh 
H. Ian (39) warga Kampung 
Cikarang, RT 56/13, Desa Pur-
wasedar, Kecamatan Ciracap, 
saat hendak memancing ikan 
di atas jembatan. “Saat warga 
memancing ikan sekira pu-
kul 06.00 WIB, mereka telah 

menemukan kendaraan yang 
terparkir di samping jembatan 
tanpa ada pemiliknya,” kat-
anya.

 Karena penasaran, maka 
warga langsung membuka jok 
motor kendaraan hingga ter-
dapat identitas korban. Sep-

erti KTP dan lainnya. “Sampai 
dengan saat ini, korban belum 
ditemukan dan sedang proses 
pencarian oleh Polsek Jam-
pangkulon, Polsek Ciracap 
dan Polsek Surade bersama 
dengan warga sekitar,” pung-
kasnya. (den/t)

“UMP 2019 Jawa Barat kami 
tetapkan Rp 1.668.372,83, naik 
8,03 persen atau sekitar Rp 124 
ribu dari tahun sebelumnya,” 
kata Kang Emil, di Gedung Sate 
Bandung, kemarin (1/11).

 Sebagaimana diketahui, UMP 
berlaku secara nasional dan 
persentase ditentukan pemerin-

tah pusat. Maka Provinsi mengi-
kuti dari keputusan tersebut. Ni-
lai UMP Jawa Barat ini merujuk 
para PP 78 tahun 2015.

 Kepala Disnakertrans 
Jawa Barat Ferry Sofwan Arif 
menjelaskan setelah penetapan 
UMP pada 1 November 2018, 
maka akan ada penetapan UMK 
di 27 Kota Kabupaten di Jabar 
21 November 2018 mendatang. 

“Nah, sampai saat ini teman-
teman di kabupaten dan kota 
masih membahas dengan de-
wan pengupahan. Kami belum 
menerima satu usulan pun,” 
ucapnya.

 Nantinya usulan dari dewan 
pengupahan kabupaten dan 
kota akan menjadi rekomen-
dasi Kang Emil untuk dibahas 
di tingkat provinsi. Kemudian 

pada akhir 21 November UMK 
itu harus sudah ditetapkan.

 “Tapi secara per-telepon sudah 
kami ingatkan teman-teman 
kabupaten dan kota agar jangan 
sampai tanggal 21 November itu 
masih bersidang. Karena akan 
terlambat, itu yang sedang kami 
pikirkan. Jadi 21 November itu hari 
terakhir Gubernur menetapkan 
UMK,” pungkasnya.(ona/JPC)

 Isinya data-data penerban-
gan seperti ketinggian, arah, 
dan kecepatan pesawat. FDR 
punya kapasitas merekam se-
lama 25 jam dari penerbangan. 
Sehingga data penerbangan 
sebelumnya pun bisa terbaca 
dari FDR.

 Selain FDR, ada pula Cocpit 
Voice Recorder (CVR) yang 
berisi rekaman percakapan 
pilot dengan copilot dan kru 
kabin, suara di kokpit, serta 
percakapan dengan petugas 
menara pengawas. Balai Peng-
kajian dan Penerapan Teknlogi 
(BPPT) yang menemukan titik 
FDR dengan peralatan canggih 
di Kapal Baruna Jaya I itu yakin 
bisa mendeteksi pula lokasi 
CVR hari ini (2/11).

 Sekitar pukul 18.20, FDR yang 
dimasukan ke dalam kotak 
khusus berisi air itu tiba di 
dermaga JICT oleh Kapal RIB 
Taifi b. Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi, bersama 
Ketua KNKT Soerjanto, dan 
Kepala Balai Teknlogi Survei 
Kelautan BPPT M. 

 Ilyas menjelaskan temuan 
yang bisa menjadi petunjuk 
penyebab Lion Air penerban-
gangan Jakarta-Pangkal Pinang 
itu celaka. ”Semoga dengan 
diperolehnya FDR ini kami 
harapkan, kita bisa meneliti 
lebih jauh,” kata Menteri Budi.

 Kepala KNKT Soerjanto me-
nuturkan FDR yang ditemukan 
itu sudah lepas dari cangkang. 
Hanya menyisakan crash pro-
tection box yang berisi kartu 
memori. Nah di kartu itulah 
data-data penerbangan tersim-
pan. Sehingga bisa dianalisis 
untuk menemukan petunjuk 
utama penyebab kecelakaan 
pesawat Lion Air. Butuh waktu 
dua hingga tiga pekan untuk 
menganalisis data. Dia me-
mastikan penyelidikan yang 
sepenuhnya di Indonesia itu 
akan independen.

 ”Tidak ada kaitannya  Airbus 
dengan ini ya. Kami meny-
elidikinya masalah kenapa 
kecelakaan ini ya independen,” 
tegas dia. Dia yakin bahwa ben-
da yang dari kejauhan terlihat 
seperti tabung itu adalah FDR. 
Tapi, untuk memastikan perlu 
ada penelitian lebih lanjut di 
laboratorium. 

Temuan black box
 Kepala Balai Teknologi Survei 

Kelautan BPPT M. Ilyas men-
gungkapkan sejak hari kedua 
pencarian atau Selasa (30/10) 
sebenarnya sinyal dari black 
box itu sudah diketahui. Tapi, 
para peneliti masih belum 
sepenuhnya yakin. 

 Hingga berulangkali dipas-
tikan petugas di Kapal Ba-
runa Jaya I yang membawa 
alat Multibeam Echosounder 
Hydrosweeps DS, Side Scan 

Sonar Edgetech 4125, G-882 
Marine Magnetometer, dan Re-
mote Operated Vehicle (ROV)-
Seaeye 12196 Falcon.

 ”Sinyal itu dipastikan den-
gan Ping Locator milik KNKT 
Indonesia dan Singapura. Ada 
sumber frekuensi dari black 
box. Kami pastikan lagi dengan 
transponder,” kata Ilyas.

 Caranya, menurut Ilyas, 
dengan mengirimkan sinyal 
berkekuatan 37,5 kilohertz 
sesuai dengan sinyal yang 
dimliki black box. Dengan 
alat penerima sinyal itu bisa 
dideteksi lokasinya dengan 
metode triangulasi data. Jadi, 
pengecekan dengan cara men-
embakan sinyal itu dari tiga 
lokasi berbeda. Titik lokasi itu 
lantas diberikan kepada peny-
elam dari TNI dan Basarnas.

 Penyelam yang membawa 
ping locator milik KNKT men-
deteksi ke area yang lebih kecil. 
Cara kerjanya semakin dekat 
dengan lokasi semakin terden-
gar suara ping. Hingga akhirnya 
Anggota Batalyon Intai Amfi bi 
1 Marinir Sertu Hendra Syah-
putra menemukan FDR di 
kedalaman 35 meter. Lokasi 
koordinat temuan itu di S 05 
48 48.051 - E 107 07 37.622 dan 
koordinat S 05 48 46.545 - E 
107 07 38. Temuan itu sekitar 
pukul 10.30.

 Hari ini (2/11), tim dari BPPT 
masih punya pekerjaan besar 

untuk mencari VCR. Lokasinya 
sebenarnya sudah diketahui 
kemarin. Tapi, lokasi perkiraan 
itu berada sekitar 250 meter 
dari pipa pertamina. Sehingga 
kapal Baruna Jaya pun harus 
bergeser hingga 600 meter dari 
lokasi yang diduga VCR yang 
ditandai dengan inisial C 31 itu. 
Sesuai standart, kapal hanya 
boleh lego jangkar dengan 
jarak lebih dari 550 meter dari 
pipa.

 ”Sudah tidak terdengar lagi 
pingnya. Tidak terdekteksi 
kami punya kapal. Dan tadi 
juga turun dengan rubber 
boat, dengan ping loacater 
dan KNKT singapura dan Indo-
nesia tidak ada bunyi,” ujarnya. 

 Sore kemarin ada penyela-
man oleh anggota TNI dan 
Basarnas dengan membawa 
ping locater untuk mencari 
lokasi VCR. ”Mudah-mudahan 
mengetahui oh sudah ada 
bunyi. Berarti masih disitu,” 
kata Ilyas.

 Strategi yang akan dilakukan 
tim di kapal BPPT itu hari ini 
dengan tetap menurunkan 
jangkar 600 meter dari pipa 
pertamina. Tapi, dengan ROV 
yang punya kabel sepanjang 
1.200 meter itu bisa menjelajah 
ke lokasi tersebut. ”Bunyi ping 
tidak terdengar itu bisa jadi 
karena lumpur. Informasi dari 
penyelam lumpur bisa selutut,” 
ungkap dia. (jun)

(DVI) Polri belum bisa me-
nambah jumlah korban yang 
teridentifi kasi. Bagian tubuh 
korban yang ditemukan 
belum representatif untuk 
diidentifi kasi menggunakan 
metode struktur gigi dan 
sidik jari. 

 Kondisi itu menuntun pada 
betapa parahnya tubrukan 
atau crash yang terjadi pada 
pesawat Lion Air JT 610. Bah-
kan, diprediksi crash yang ter-
jadi pada Lion Air JT 610 lebih 
dahsyat dibanding pesawat 
Air Asia QZ 8501 yang jatuh 
di Selat Karimata, Pangkalan 
Bun, Kalimantan. 

 Kepala Bidang DVI Polri 
Kombespol Lisda Cancer 
menuturkan, jenasah kor-
ban yang berupa body part 
atau bagian tubuh hanya 
memungkinkan penggunaan 
metode tes DNA. Artinya, 
body part yang ada memang 
tidak ada bagian gigi dan 
sidik jari. ”Ini yang terjadi,” 
jelasnya. 

 Bahkan, secara wujud body 
part yang diterima tim DVI ini 
hanya bagian-bagian kecil. 
Seperti, kulit, daging atau 
tulang. Bila dibandingkan 
dengan kondisi jenasah kor-
ban kecelakaan pesawat Air 
Asia QZ 8501 yang jatuh 2014 
lalu, kondisi jenasah korban 
jatuhnya Lion Air lebih parah. 
”Saat Air Asia, masih banyak 
jenasah yang utuh. Tapi, Lion 
Air ini jenasah korban sama 
sekali tidak ada yang utuh,” 
tuturnya. 

 Namun begitu, dia tidak 
bisa menyimpulkan apakah 
kondisi ini terjadi karena 
parahnya crash yang ter-
jadi pada Lion Air JT 610. 
”Apa yang menyebabkan, 
saya tidak bisa menyimpul-
kan. Nanti itu berhubungan 
dengan kewenangan Komite 
Nasional Kecelakaan Trans-
portasi (KNKT),” ungkapnya. 

 Sementara Mantan Direk-
tur Eksekutif DVI Kombe-
spol (Purn) Anton Castilani 
menuturkan bahwa kondisi 
jenasah korban sebuah ke-
celakaan itu berbanding 
lurus dengan parahnya tu-
brukan yang terjadi dalam 
kecelakaan tersebut. ”Se-
makin rusak semakin tinggi 
dahsyat kecelakaannya,” 
jelasnya. 

 Kemungkinan hal itu terjadi 
karena gaya sentrifugal atau 
percepatan yang terjadi pada 
pesawat Lion Air JT 610 lebih 
besar. ”Tapi, untuk menge-
tahui bagaimana kecelakaan 
tentunya perlu kerjasama 
antara DVI dengan KNKT dan 
lainnya,” ujarnya. 

 Sebenarnya, mengetahui 
betapa parahnya kecelakaan 
berdasarkan kondisi jenasah 
ini bisa dilakukan. Namun, 
selama ini belum pernah 
dilakukan secara riil. ”Sebab, 
biasanya ini untuk kepentin-
gan perusahaan pembuat pe-
sawat, dalam konteks perbai-
kan desain agar lebih aman,” 
paparnya. 

 Dia menuturkan, kejadian 
kecelakaan ini memberikan 
kesadaran betapa penting-

nya data antemortem bagi 
penumpang pesawat. Bila 
tidak bisa sepenuhnya untuk 
penumpang, setidaknya perlu 
untuk membuat regulasi me-
wajibkan data antemortem 
bagi yang berprofesi high 
risk, seperti TNI, Polri atau 
pegawai yang pekerjaannya 
memiliki potensi kecelakaan. 
”Perlu data base antemortem 
agar saat terjadi sesuatu, tidak 
kesulitan lagi mencari ante-
mortem,” jelasnya. 

 Sementara Wakarumkit 
RS Polri Kombespol Hary-
anto menjelaskan bahwa 
dari 189 korban jatuhnya 
pesawat Lion Air JT 610, baru 
didapatkan 152 sample DNA 
hingga kemarin. Dengan be-
gitu, masih ada 37 keluarga 
penumpang yang belum bisa 
diambil sample DNA-nya. 
”Ini kemungkinan karena dua 
sebab,” ujarnya. 

 Pertama, lanjutnya, dikare-
nakan satu keluarga menjadi 
korban di pesawat Lion Air JT 
610 dan kedua, keluarga yang 
bisa diambil sample DNA 
tidak datang. ”Data dari tim 
Antemortem itu setidaknya 
ada dua keluarga, yang semua 
keluarga inti menjadi korban. 
dari ayah ibu dan anak,” tu-
turnya. 

 Satu keluarga berisi empat 
orang dan satu keluarga 
lainnya berisi tiga orang. 
Total, ada tujuh orang dari 
dua keluarga yang menjadi 
korban. ”Kami masih beru-
paya,” papar polisi dengan 
tiga melati di pundaknya 
tersebut. (idr)

”Saat kehilangan orang yang 
kita cintai, tidak sepatutnya kita 
mengganggu jiwa mereka, baik 
ketika mereka masih hidup 
atau telah meninggal. Yang 
bisa kita lakukan, kita bisa men-
emukan penghiburan dalam 
benda yang paling mengin-
gatkan kita kepada mereka...” 
(Orhan Pamuk, Th e Museum 
of Innocence) 

WAJAH Epi Samsul Komar 
tampak sangat murung. Den-
gan dikawal petugas Badan 
SAR, dia berjalan pelan. Menu-
ju serakan puing-puing. Di 
sana, di dermaga Jakarta Inter-
national Container Terminal 
(JICT), memang diletakkan 
barang-barang sisa kecelakaan 
pesawat Lion Air PK-LQP den-
gan nomor penerbangan JT 
610. Yang jatuh di perairan 
Tanjung Karawang pada Senin 
lalu (29/10).

 Pandangan Eri yang semula 
terlihat kosong berubah saat 

dia melihat sneaker Adidas hi-
tam. Air matanya tak terbend-
ung. Dua tangannya ditangk-
upkan ke wajah. Pria 50 tahun 
asal Lubuk Linggau, Sumatera 
Selatan, itu menangis. ”Ada 
sepatunya ini. Ini sepatunya 
Rafi ,” ujar Epi dengan terbata. 

 Sepatu itu diyakini Epi milik 
M. Rafi  Andrian, 24, putra per-
tamanya. Rafi yang mengge-
mari sepak bola itu ke Jakarta 
untuk menonton pertandingan 
Indonesia U-19 melawan Je-
pang U-19 pada Minggu lalu 
(28/10). ”Anakku ya Allah,” kata 
dia dengan suara parau.

 Bagi para anggota keluarga 
korban jatuhnya pesawat Lion 
Air PK-LQP, puing-puing di 
dermaga JICT itu, di satu sisi, 
tak ubahnya ladang kedukaan. 
Personifi kasi dari orang-orang 
tercinta yang hingga kemarin 
belum ditemukan. 

 Tapi, di sisi lain, hanya lewat 
barang-barang itu, setidaknya 
untuk saat ini, yang bisa men-
goneksikan mereka dengan 

anak, ayah, ibu, kakak, atau 
adik yang jadi korban. Sema-
cam penghiburan bagi mereka 
yang kehilangan orang-orang 
tercinta, seperti disinggung 
sastrawan Turki Orhan Pamuk 
dalam novelnya, Th e Museum 
of Innocence. 

 Epi, misalnya, bertutur pan-
jang tentang sang putra le-
wat perantara sepatu hitam 
tersebut. Bagaimana Rafi  se-
lalu menyempatkan menonton 
langsung di stadion tiap kali tim 
nasional Indonesia bertand-
ing. ”Klub kegemarannya Real 
Madrid dan MU (Manchester 
United),” kata Epi. 

 Rafi, tutur Epi, berangkat 
Sabtu (27/10) dari Pangkalpi-
nang bersama dengan saha-
batnya, Rian Riandi. Mereka 
yang sama-sama bekerja di 
sebuah perusahaan tambang 
di Pangkalpinang itu sengaja 
mengambil flight Senin pagi 
(29/10) untuk bisa masuk kerja. 
Namun, malang tak dapat dit-
ampik: pesawat Lion Air yang 

mereka tumpangi jatuh setelah 
13 menit terbang.

 Epi mengenali sepatu yang 
kondisinya sudah terburai itu 
karena pernah dipakai saat 
Lebaran. ”Saya sudah ikhlas, 
Pak. Tapi, saya ingin lihat jen-
azah anak saya, saya yakin dia 
masih di pesawat,” katanya. 

 Meski sudah ada puluhan 
kantong jenazah yang dibawa 
ke RS Bhayangkara, Epi belum 
bisa memeriksanya. Padahal, 
dia sangat ingin segera tahu 
jenazah putranya. ”Setidaknya 
sudah ada petunjuk. Dan saya 
yakin bisa bertemu dengan anak 
saya,” kata dia.

 Sepatu pula yang memper-
tautkan Abdur Rahman dengan 
sang anak, Rian Riandi, sahabat 
Rafi Andrian. Juga, sebuah tas 
ransel yang telah kosong isinya. 
Dari sana Rahman menutur-
kan persahabatan sang anak 
dengan Rafi. Bagaimana kedua 
anak muda berusia 24 tahun 
itu sama-sama menyukai sepak 
bola. ”Memang Rian nge-fans 

sama timnas. Dia itu ke Jakarta 
tak ada nelepon,” ujar pria yang 
juga berasal dari Lubuk Linggau, 
Sumatera Selatan, itu.

 Sama dengan Epi, Rahman 
kini hanya berharap bisa me-
lihat jenazah putranya. ”Hara-
pan kami mudah-mudahan 
cepat ditemukan. Walaupun 
dalam keadaan apa pun, kami 
menerima,” ujar Rahman yang 
tampak tegar.

 Mulai pagi hingga sore ke-
marin, keluarga korban me-
mang berdatangan ke lokasi 
pengumpulan puing-puing sisa 
kecelakaan di laut dekat Kar-
awang, Jawa Barat, itu. Mereka 
rata-rata memeriksa alas kaki, 
mulai sepatu hingga sandal jepit, 
yang dievakuasi dari laut. 

 Terlihat lima pasang sepatu 
balita warna merah yang dijajar 
agak rapi. Melihat ukurannya, 
sepertinya itu untuk anak yang 
baru bisa merangkak. Ada juga 
kelompok tumpukan koper, 
tas, ransel, dan pakaian yang di-
duga milik korban. Sedangkan 

di sisi selatan dan utara terdapat 
beberapa bagian dari Lion Air 
PK-LQP. Mulai busa kursi, karpet, 
hingga puing tubuh pesawat.

 Tak jarang, petugas menemu-
kan ceceran kulit atau rambut 
di sela-sela puing bodi pesawat. 
Misalnya, pengalaman M. Am-
sori yang menjadi relawan 
membantu tim Basarnas. Saat 
memilah dan memilih barang, 
dia menemukan serpihan kulit 
atau daging manusia. ”Ukuran-
nya seperti untuk soto,” kata 
pria paro baya yang juga aktivis 
lingkungan di Pesanggrahan, 
Jakarta Selatan, itu.

 Kemarin pagi juga ditemu-
kan baju pramugari Lion Air 
yang dievakuasi ke tempat 
pengumpulan itu. Menurut 
Amsori, sangat mungkin baju 
tersebut adalah baju cadan-
gan yang diletakkan di koper. 
Sebab, tidak ditemukan bercak 
darah yang melekat. 

 Menjelang sore, sekitar pukul 
16.30 WIB, kapal Kesatuan Pen-
jagaan Laut dan Pantai merapat 

ke dermaga JICT. Dua kantong 
jenazah diturunkan dari kapal 
tersebut. Tak kurang dari lima 
kantong lain berisi puing-puing 
dan barang penumpang juga 
diturunkan. 

 Dua kantong jenazah, setelah 
dibuka dan diperiksa sebentar 
oleh polisi, dibawa ke mobil 
ambulans PMI. Selanjutnya, 
dibawa ke RS Bhayangkara. 
Sedangkan lima kantong lain 
dibuka dan isinya pun dikelu-
arkan dan dijejer.

 Pencarian bangkai kapal 
terbang terus dilakukan. Be-
gitu pula pencarian oleh ke-
luarga korban di tumpukan 
barang-barang yang barangkali 
bisa dikenali. Di tengah kedu-
kaan mendalam, menemu-
kan barang dari keluarga yang 
jadi korban adalah sebuah 
penghiburan yang tak terni-
lai harganya. Menjadi penali 
cinta mereka yang –mengutip 
kembali Pamuk– tak akan bisa 
dihalangi apa pun. Juga oleh 
kematian. (*/c10/ttg)

Setelah Dikagumi Karena Berkembang Meroket
Kasus Lion Air Sebentar Lagi Terungkap

Cuma Naik Rp 124 Ribu

Warga Jampang Hilang MisteriusLebih Parah Dari Air Asia

Ada Sepatunya, Ini Sepatunya Rafi 
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Ma’ruf Amin Usulkan Ada 
Kementerian Pesantren

Jokowi 
Dilaporkan 
ke Bawaslu

JAKARTA-- Aksi pelaporan 
calon presiden nomor urut 
01, Joko Widodo ke Bawaslu 
karena dianggap melakukan 
kampanye terselubung, menui 
komentar banyak pihak. Jokowi 
dilaporkan terkait kebijakan-
nya menggartiskan Tol Sura-
madu, Surabaya, Jawa Timur. 
Ketua DPP Barisan Relawan 
Jokowi Presiden (Bara JP) Vik-
tor S Sirait menilai, pelaporan 
tersebut sangat berlebihan. 
“Itu laporan sontoloyo, terlalu 
berlebihan,” ucap Viktor dalam 
keterangan tertulisnya pada 
JawaPos.com.

  Viktor menyebut apa yang 
dilakukan oleh Presiden Jokowi 
merupakan upaya pemerintah 
agar rakyat bisa menikmati 
hasil pembangunan. Menu-
rutnya peresmian penggratisan 
Jembatan Suramadu dilakukan 
Jokowi dalam kapasitas sebagai 
presiden. Bahkan menurutya, 
sampai saat ini Jokowi masih 
presiden yang sah sehingga 
bisa membuat kebijakan yang 
menyejahterakan rakyat. Ia 
meminta jangan semua tin-
dakan presiden dinilai seb-
agai kampanye. “Nanti kalau 
Presiden Jokowi memberikan 
sertifi kat tanah, menurunkan 

harga pangan, memberikan 
bantuan kepada rakyat, apakah 
semua itu akan dinilai sebagai 
kampanye?” tanyanya.

  Karena itu, Ia meminta agar 
semua hal jangan dinilai secara 
politis. Sebab menurutnya, 
tugas presiden adalah mem-
berikan kesejahteraan pada 
rakyatnya. “Penggratisan Tol 
Suramadu itu sudah dipertim-
bangkan dengan matang, bu-
kan tiba-tiba. (penggratisan) itu 
juga agar rakyat bisa menikmati 
hasil pembangunan. Upaya 
menyejahterakan rakyat kok di-
adukan ke Bawaslu. Harusnya 
didukung bukan dilaporkan 
ke Bawaslu. Terlalu lebay yang 
melaporkan itu,” katanya.

  Seperti diketahui, Presiden 
Jokowi dilaporkan Forum Ad-
vokat Rantau (Fara) ke Ba-
waslu pada Selasa (30/10) atas 
dugaan kampanye terselubung 
terkait kebijakan pemerintah 
menggratiskan tol Jembatan 
Suramadu. “Sehubungan den-
gan digratiskannya Jembatan 
Suramadu oleh Pemerintah RI 
pada hari Sabtu, 27 Oktober, di 
mana dalam peresmian peng-
gratisannya dilakukan oleh 
Pak Jokowi, yang dalam hal 
ini menjabat Presiden RI atau 
capres, maka patut diduga hal 
tersebut adalah merupakan 
pelanggaran kampanye atau 
kampanye terselubung,” ujar 
anggota Fara, Rubby Cahyady. 
(aim/JPC)

Bara JP: 
Itu laporan 
sontoloyo

JA K A RTA - -  Caw a p re s 
Ma’ruf Amin mengunjungi 
Pondok Pesantren Manbaul 
Ulum Kecamatan Wono-
sari Bondowoso. Di hada-
pan para santri dan tokoh 
ulama, Ma’ruf menggagas 
berdirinya Kementerian 
Pondok Pesantren agar lebih 
diperhatikan pemerintah. 
Kehadiran Ma’ruf disambut 
para santri di sepanjang 
jalan menuju pesantren den-
gan mengibarkan bendera 
merah putih.

  Kunjungan Mar’uf ke 
Bondowoso, merupakan 
rangkaian silaturahminya 

ke beberapa daerah di Jawa 
Timur. Di antaranya Sura-
baya, Sidoarjo, Malang, 
Jember, Situbondo, dan 
Banyuwangi. Selanjutnya 
Mustasyar PBNU terse-
but menemui para tokoh 
ulama pengasuh pondok 
pesantren, berikut ratusan 
santri dari berbagai jenjang 
pendidikan.

 Dalam pertemuan terse-
but, Ma’ruf memberikan 
semangat kepada santri yang 
hadir agar tekun menuntut 
ilmu hingga menjadi alumni 
yang sukses. “Santri saat ini 
tidak hanya menghasilkan 

kiai. Namun, banyak alum-
ni pondok pesantren yang 
menjadi pengusaha, pejabat, 
bupati, gubernur, bahkan 
menjadi seorang presiden 
seperti Kiai Haji Abdurrah-
man Wahid atau Gus Dur,” 
tutur Ma’ruf.

  Untuk lebih mengopti-
malkan pendidikan di ling-
kungan pondok pesantren, 
cawapres Jokowi ini meng-
gagas adanya kementerian 
kepondok pesantrenan.  
Dia yakin pesantren akan 
mendapatkan perhatian 
yang lebih dalam mencetak 
generasi bangsa. (pul/jpnn)

OSO Menang, KPU Galau
JAKARTA - Komisi Pemili-

han Umum (KPU) hingga 
Selasa (30/10) belum be-
rani mengambil sikap atas 
putusan Mahkamah Agung 
(MA) yang mengabulkan 
g u g a t a n  O e s m a n  S a p t a 
Odang (OSO). Alasannya, 
selain belum mener ima 
salinan putusan, KPU ti-
dak full team. Adapun si-
kap KPU harus diputuskan 
dalam rapat pleno komis-
ioner. Komisioner KPU Wa-
hyu Setiawan menuturkan, 
pihaknya akan mempelajari 
isi putusan MA jika salinan 
tersebut sudah diserahkan. 
Proses selanjutnya adalah 
rapat pleno untuk men-

gambil sikap bulat. ”Dalam 
pandangan KPU, putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
tentang pokok yang diuji 
materi di MA itu sebena-
rnya berkategori  terang 
benderang,” terangnya saat 
ditemui di KPU.

  KPU, menurut dia, se-
dang mempertimbangkan 
langkah untuk menemui 
pihak MK atau setidaknya 
bersurat  kepada majelis 
ha k i m  k o n s t i t u s i  u nt u k 
m e m i nt a  p e r t i m b a n ga n 
atas putusan MA tersebut. 
Apalagi, MK juga sempat 
membuat sesi konferensi 
pers untuk memperjelas 
makna putusan tersebut. 

”Putusan itu cukup men-
gagetkan kami. Bagi KPU, 
putusan MK sudah sangat 
jelas. Lalu, ada putusan MA 
yang sangat jelas pula,” kata 
mantan komisioner KPU 
Jawa Tengah itu.

  Opsi-opsi yang ada akan 
dibahas dan diputuskan 
dalam rapat pleno.  Dua 
produk hukum dengan sub-
stansi yang berbeda itu, 
bagaimanapun, harus tetap 
dipatuhi KPU. Hanya, soal 
cara mematuhinya, KPU 
akan berkonsultasi. Selain 
berkonsultasi kepada MK, 
KPU mempertimbangkan 
opsi menemui MA. Diharap-
kan, setelah berkonsultasi 

dengan dua lembaga itu, 
menjadi jelas bagi KPU pu-
tusan yang harus dipatuhi.

  Menurut dia, bila me-
mu t u s k a n  s e n d i r i ,  K P U 

dikhawatirkan menyalahi 
hukum. ”Justru kami berha-
ti-hati dalam mematuhi hu-
kum. Maka, kami bertanya,” 
tambahnya. (byu/c11/fat)

Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Mahfud MD: Suka-suka DPD Saja
JAKARTA-- Karena putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) 
Nomor 30/PUU-XVI/2008 
berbunyi  calon anggota 
DPD tidak boleh berasal 
dari pengurus Partai Politik. 
DPD pun memberikan surat 
ke Presiden Joko Widodo 
( Jokowi) untuk melaku-
kan evaluasi kepada DPD. 
Menanggapi hal tersebut, 
mantan Ketua MK Mahfud 
MD berkomentar singkat. 
Dia menilai terserah DPD 
saja ingin melakukan evalu-
asi kepada lembaga penguji 
undang-undang tersebut. 
“Suka-suka DPD saja. Kalau 
ada mau bilang MA yang 
harus dievaluasi juga boleh,” 
ujar Mahfud kepada JawaPos.
com, Kamis (1/11).

  Terpisah pakar hukum 
pidana dari Universitas Indo-
nesia (UI), Chudry Sitompul 
mengaku aneh apabila DPD 
meminta Presiden Jokowi 
melakukan evaluasi terhadap 
MK. Menurut dia Presiden 
Jokowi tidak bisa melakukan 
evaluasi karena posisinya 
sejajar. 

“Itu kan enggak mungkn 
presiden dengan MK selevel 
dan sejajar sebagai lembaga 
tinggi. Karena MK bagian 
dari kekuasaan yudikatif 
dan presiden eksekutif, jadi 
enggak mungkin presiden 

evaluasi,” kata Chudry.
  Oleh sebab itu, Chudry 

menduga apa yang dilakukan 
oleh DPD kental muatan 
politisnya. Karena apa yang 
sudah diputuskan oleh MK 
harusnya diterima. Bukan 
tiba-tiba meminta evaluasi. 
“Oh iya itu saya kira juga (ada 
muatan politik). Kurang pas 
kalau DPD meminta presiden 
untuk mengevaluasi enggak 
bisa,” katanya. “Walaupun 
setuju enggak setuju apa 
yang ditetapkan oleh MK 
ya kita harus terima, karena 
hakim bebas intervensi dan 
merdeka?,” tambahnaya.

  Sebelumnya, beredar surat 
dengan mengatasnamakan 
DPD untuk meminta MK di-
evaluasi. Dalam surat terse-
but disebutkan evaluasi terh-

adap MK karena belum lama 
ini lembaga penguju UU ini 
memutuskan melarang ca-
leg yang mendaftar sebagai 
anggota DPD berada dalam 
kepengurusan partai politik.

  Saat dikonfi rmasi, Wakil 
Ketua DPD Nono Sampono 
membenarkan surat yang 
ia tandatangani tersebut. 
Namun evaluasi MK bukan 
hanya DPD, melainkan DPR 
dan MPR juga mengingink-
annya. Nono mengaku surat 
evaluasi kepada lembaga 
yang dikepalai oleh Anwar 
Usman ia kirimkan lang-
sung kepada Presiden Joko 
Widodo (Jokowi). Begitu 
pula untuk DPR dan MPR. 
Surat itu juga diberikan ke 
Presiden Jokowi pada tanggal 
21 September lalu.

  DPD melakukan evaluasi 
ini karena KPU ?mencoret 
Ketua DPD yang juga Ketua 
Umum Partai Hanura Oes-
man Sapta Odang (OSO). Hal 
itu karena OSO masih terdaf-
tar sebagai pengurus partai 
politik. KPU melakukan pen-
coret DPT itu merujuk hasil 
putusan MK yang menge-
luarkan pernyataan resmi 
untuk menegaskan bahwa 
putusan Nomor 30/PUU-
XVI/2008 berbunyi calon 
anggota DPD tidak boleh 
berasal dari pengurus Partai 
Politik. 

“Mahkamah perlu men-
egaskan bahwa sepanjang 
berkenaan dengan pencalo-
nan anggota DPD, jika dalam 
Pemilu 2019 dan Pemilu-
Pemilu setelahnya terdapat 
calon anggota DPD yang 
berasal dari pengurus partai 
politik maka Putusan Mah-
kamah Konstitusi Nomor 30/
PUU-XVI/2018 dapat dijadi-
kan alasan untuk membatal-
kan hasil perolehan suara 
calon dimaksud,” demikian 
bunyi keterangan MK.

  Diketahui surat tertanggal 
21 September 2018 dengan 
tanda tangan Wakil Ketua 
DPD Nono Sampono me-
nyebutkan bahwa. DPD me-
nyatakan sikap politiknya 
untuk segera meninjau kem-

bali keberadaan Mahkamah 
Konstitusi yang dalam pelak-
sanan wewenang dan tu-
gas konstitusionalnya tidak 
mencerminkan sebagai lem-
baga kekuasaan kehakiman 
yang memiliki kewajiban 
mengawal penegakan hukum 
dan konstitusi.

  DPD menilai Putusan MK 
Nomor 30/PUU-XVI/2018 di 
atas telah melanggar Pasal 
28I UUD 1945. Yaitu hak un-
tuk hidup, hak untuk tidak 
disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan untuk tidak di-
tuntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut, adalah 
hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam ke-
adaan apapun. Oleh karena 
itu, DPD RI memandang 
Putusan MK Nomor 30/PUU-
XVI/2018 yang telah menjadi 
dasai terbitnya Peraturan 
KPU Nomor 26/2018, adalah 
konstitusional karena ber-
tentangan dengan UUD 1945. 
Adapun surat tersebut dituju-
kan ke Presiden, Ketua MPR, 
Ketua DPD, Ketua MK, Ketua 
Mahkamah Agung (MA), 
Ketua Komisi Yudisial (KY) 
dan Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). (gwn/JPC)

Mantan Ketua MK Mahfud MD

Rumah Pegawai KPK 
yang Dipasangi Bom

JAKARTA-- Penyidik senior Novel Baswedan 
menceritakan perihal penyerangan terhadap 
para penggiat antikorupsi yang bukan hanya 
menimpa dirinya. Karena faktanya banyak 
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang diserang. “Di KPK yang diserang itu bukan 
cuma saya, banyak korban lainnya. Saya bilang 
banyak karena lebih dari lima orang korban-
nya,” ujar Novel saat memperingati 500 hari 
penyiraman air keras yang menimpanya di  
gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, 
Kamis (1/11).

  Novel mengaku menerima informasi tersebut 
beberapa waktu lalu, sat dirinyaberbincang 
dengan pegawai yang mengurus Wadah 
Pegawai KPK. Bahwa ada peristiwa yang juga 
menimpa pegawai internal lembaga antirasuah 
yang diserang pihak lain. Lebih lanjut, Novel 
juga menjelaskan beberapa contoh peristiwa 
yang menimpa pegawai KPK yang menim-
bulkan ancaman dan beban psikis kepada si 
Pegawai, namun mereka memilih diam. “Saya 
berikan contoh, pernah safe house KPK diserbu, 
dengan tanpa aturan hukum, ada juga pegawai 
KPK yang diculik. Saya penyidik, saya paham 
bagaimana penangkapan, bagaimana tertang-
kap tangan saya paham, saya bilang diculik. 
Bahkan, ada juga yang rumahnya dipasangin 
bom, walaupun setelah dicek ternyata bom itu 
palsu,” jelasnya.

  “Mobil pegawai KPK juga pernah disiram air 
keras, dan ancaman pembunuhan lainnya yang 
terjadi. Namun itu sampai sekarang dibiarkan. 
Terakhir terjadi di akhir 2017, pada saat itu saya 
sedang sakit di Singapura,” imbuhnya. 

  Menurutnya, hal demikian wajar dan bisa ter-
jadi karena ada pihak - pihak tertentu memang 
masih ingin terus memperjuangkan keadilan. 
Maka, pihak yang dinilainya tak ingin berjuang 
memberantas korupsi berusaha menyerang.  
“Orang berjuang untuk memperjuangkan 
kebenaran dan keadilan pasti diserang. Aneh 
kalau kemudian berjuang kemudian biasa biasa 
saja. Rasanya itu kompromi. Berjuang itu baik, 
berjuang itu tidak ada ruginya,” pungkasnya.

  Dia juga mengiginkan agar pihak yang bertu-
gas sebagai penggiat atau pemberantas korupsi 
bisa dilindungi dengan cara yang luar biasa. 
“Bukankah penyerangan kepada pegawai KPK 
yang bertugas itu suatu hal yang luar biasa ber-
bahaya dan luar biasa jahatnya,” pungkasnya.

  Sekadar informasi, Novel disiram air keras 
oleh orang tidak dikenal pada 11 April 2017 
lalu. Akibatnya, Novel harus menjalani berkali-
kali operasi untuk memperbaiki kerusakan 
matanya. Hingga kini pelakunya juga belum 
terungkap dan membuahkan hasil. (ipp/JPC)

Raih WTP Tapi 
Diciduk KPK

BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten 
Cirebon menyabet piagam penghargaan 
Pemerintah RI. Prestasi itu didapat lan-
taran Kabupaten Cirebon memperoleh 
opini WTP 3 kali berturut-turut dari BPK.  
Sayangnya, penghargaan tersebut tercerong 
dengan dicokoknya Bupati Cirebon Sunjaya 
Purwadisastra oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Persoalannya adalah kasus 
dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan 
Pemkab Cirebon

  Disinggung soal raihan WTP yang tidak 
selaras dengan kondisi di daerah, Wakil 
Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum 
enggan berkomentar banyak. Menurut 
mantan Bupati Tasikmalaya itu, persoalan 
OTT Cirebon kaitannya dengan WTP bukan 
haknya untuk menjawab. “Jadi masalah hal 
itu bukan kewenangan kami dalam men-
jawab. Karena kewenangan kami ini aja 
dulu,” kata Uu di sela-sela Penganugerahan 
Piagam Penghargaan Pemerintah RI atas 
LKPD Tahun 2017 dengan Capain Standar 
Tertinggi di Gedung Dwi Warna, Bandung, 
Rabu (31/10).

  Selain itu, ketika ditanyakan lagi soal 
opini WTP yang diraih kabupaten/kota 
tidak ada kaitannya dengan jaminan kepala 
daerah atau wilayah tersebut bersih dari ko-
rupsi, Uu hanya menjawab singkat. “Bukan 
berarti begitu,” ucap Uu. [yud]

Penyidik senior Novel Baswedan

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum
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JABAR NEWS
Pindad Kembali Ekspor 

Amunisi ke Th ailand
BANDUNG-- PT Pindad 

(Persero) kembali akan 
mengekspor 7.300 butir 
amunisi kaliber 7.62 x 51 
mm dan explosives materi-
als berupa TNT block 225 
gram, 500 gram dan 130 
gram sebanyak 4.030 unit 
ke Thailand.

 Selain ekspor ke Thai-
l a n d ,  P T  P i n d a d  ( Pe r-
s e ro )  s e ja k  2 0 0 6  t e l a h 
m e l a ku k a n ekspor alat 
persenjataan ke sejumlah 
negara seperti Kamboja 
dan Nigeria untuk sena-
pan serbu, Malaysia dan 
Australia untuk penanga-
nan huru-hara. Ekspor ke 
Korea Selatan, Singapura, 
Timor Leste, Filipina untuk 
amunisi, Laos untuk sen-
jata dan amunisidengan 
rata-rata penjualan per 
tahun di  kisaran USD5 
juta. “Thailand merupak-
an negara tujuan ekspor 
utama Pindad sejak tahun 
2006 untuk produk amu-
nisi kaliber kecil,” Direktur 
Utama Pindad, Abraham 
Mose, belum lama ini.

 Pindad juga telah ikut 
s e r t a  d a l a m  m i s i  p e r-
d a m a i a n  P B B  d e n g a n 
mengirimkan kendaraan 
Anoa-nya terhitung sejak 
tahun 2010. Saat ini Anoa 
Pindad telah tersebar di 
beberapa kawasan, seperti 
24 unit di UNAMID sebagai 
misi perdamaian di Sudan, 
20 unit di UNIFIL sebagai 

misi perdamaian di Leba-
non, 4 unit di MINUSCA 
sebagai misi perdamaian 
di Afrika Tengah, dan 20 
unit di MONUSCO sebagai 
misi perdamaian di Congo.

 Tahun ini Pindad me-
ningkatkan target pen-
jualan ekspornya, dengan 
rencana mengekspor pis-
tol G2 Elite untuk Brunei 
Darussalam, G2 Elite, Se-
napan Serbu, dan Amunisi 
untuk Malaysia, Senapan 
Serbu, Amunisi, dan Sena-
pan Mesin Ringan untuk 
Fi l i p i na,  d a n  a mu n i s i , 
senapan serbu dan rantis 
komodo untuk Amerika 
Serikat dengan total prog-
nosa 2018 di kisaran 100 
juta USD.

 Produk terbaru Pindad, 
yaitu Medium Tank juga 
t e l a h  d i p ro m o s i k a n  d i 
beberapa negara di ka-
wasan Asia Tenggara dan 
m e n d a p at k a n  re s p o n s 
positif. Kami berharap di 
tahun mendatang produk 
ini sudah dapat masuk ke 
pasar internasional untuk 
Pindad terkemuka di Asia 
tahun 2023.

 Selain produk pertah-
anan, Pindad saat ini juga 
telah mengembangkan 
produk Industrial yaitu 
generator, motor listrik, 
peralatan kapal, alat per-
tanian, dan alat berat sep-
erti excavator yang saat ini 
ada sekitar 7 unit di Palu.

 Kegiatan ekspor ini 
m e r u p a k a n  w u j u d 
komitmen kami tidak 
hanya untuk menghad-
irkan sosok BUMN di 
t i n g k at  g l o b a l  t a p i 
juga mendatangkan 
devisa dan multipli-
er economic effect 
di masyarakat baik 
berupa pemberday-
aan supplier lokal 
maupun penyera-
pan tenaga kerja.

 Dalam kesempa-
tan yang sama, se-
bagai wujud bakti 
untuk negeri dan 
kepedulian terha-
dap lingkungan, 
PT Pindad mem-
berikan Tong-
kang Penjebak 
Sampah yang 
diberikan se-
cara simbolis 
oleh Direktur 
U t a m a  P T 
Pindad Abra-
h a m  M o s e 
kepada Gu-
bernur Jawa 
B a r a t ,  M . 
R i d w a n 
Kamil dan 
d i s a k s i -
k a n  o l e h 
M e n t e r i 
B U M N 
R i n i  M . 
Soemar-
no. (net)

IST

DIPAJANGKAN: PT Pindad (Persero) 
kembali akan mengekspor amunisi ke 

Thailand. 

UMP Jabar Naik Rp 124 Ribu

 IST

DISKUSI: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil umumkan UMP 2019, 
naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya.

BANDUNG-- Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil menetap-
kan upah minimum provinsi 
(UMP) Jawa Barat sebesar Rp 
1.668.372,83. Angka tersebut 
naik 8,03 persen dari UMP 
tahun ini yakni Rp 1.544.360,67.

 Adapun penetapan UMP ini 
tertuang dalam Keputusan Gu-
bernur Jawa Barat Nomor 561/
Kep.1046-Yanbangsos/2018 
tentang Upah Minimum 
Provinsi Jawa Barat 2019. Nilai 
UMP Jawa Barat ini berbeda 
dengan UMK di 27 kabupaten 
dan kota.

 Kang Emil sapaannya men-
gatakan rata-rata nulai UMK 

dari 27 kabupaten dan kota 
yang ada di Jawa Barat nilainya 
lebih tinggi. Namun nilai UMK 
hingga saat ini masih dalam 
pembahasan. “UMP 2019 
Jawa Barat kami tetapkan Rp 
1.668.372,83, naik 8,03 persen 
atau sekitar Rp 124 ribu dari 
tahun sebelumnya,” kata Kang 
Emil, di Gedung Sate Bandung, 
Kamis (1/11).

 Sebagaimana diketahui, 
UMP berlaku secara nasional 
dan persentase ditentukan 
pemerintah pusat. Maka 
Provinsi mengikuti dari kepu-
tusan tersebut. Nilai UMP Jawa 
Barat ini merujuk para PP 78 
tahun 2015.

 Kepala Disnakertrans 
Jawa Barat Ferry Sofwan Arif 
menjelaskan setelah peneta-

pan UMP pada 1 November 
2018, maka akan ada pene-
tapan UMK di 27 Kota Kabu-
paten di Jabar 21 November 
2018 mendatang. “Nah, sam-
pai saat ini teman-teman di 
kabupaten dan kota masih 
membahas dengan dewan 
pengupahan. Kami belum 
menerima satu usulan pun,” 
ucapnya.

 Nantinya usulan dari dewan 
pengupahan kabupaten dan 
kota akan menjadi rekomen-
dasi Kang Emil untuk dibahas 
di tingkat provinsi. Kemudian 
pada akhir 21 November UMK 
itu harus sudah ditetapkan. 
“Tapi secara per-telepon su-
dah kami ingatkan teman-
teman kabupaten dan kota 
agar jangan sampai tanggal 21 

November itu masih bersidang. 
Karena akan terlambat, itu 
yang sedang kami pikirkan. Jadi 
21 November itu hari terakhir 
Gubernur menetapkan UMK,” 

tukasnya. 
 Sebelumnya, Emil mencabut 

Peraturan Gubernur Jabar 
No 54/2018 tentang Tata Cara 
Penetapan dan Pelaksanaan 

Upah Minimum. Sebab Pergub 
yang ditandatangi oleh Guber-
nur sebelumnya yakni Ahmad 
Heryawan dinilai tidak sesuai 
dengan visi dan misinya.

 Emil mengaku pada pe-
natapan upah minimum 
provinsi (UMP) 2019 pihaknya 
mengikuti PP 78 tahun 2015. 
Pencabutan Pergub tersebut 
karena dinilai tidak menam-
pung aspirasi buruh.  “Setelah 
saya pelajari Pergub itu me-
mang belum memuat visi misi 
Gubernur baru karena (telah) 
ditandatangani di periode 
sebelum kami (Ahmad Hery-
awan),” aku emil.

 Dengan dicabutnya Pergub 
tersebut, Kang Emil sapaan-
nya akan membuka ruang 
dialog terlebih dahulu ter-

hadap buruh untuk memba-
has poin-poin tertentu yang 
belum terakomodir. Salah 
satunya terkait dengan demo. 
“Salah satu poin, demonya 
saya terima, saya dengarkan, 
review, dan memang ada 
poin-poin yang perlu pen-
dalaman lebih kepada visi 
misi buruh juara. Ini belum 
termuat secara maksimal di 
Pergub tersebut,” jelasnya.

 Dirinya berjanji akan segera 
menerbitkan Pergub baru un-
tuk merevisi Pergub yang di-
cabutnya itu. Pencabutan Per-
gub ini juga merupakan salah 
satu tuntutan dari buruh di 
Jawa Barat. “Saya kira dua poin 
itu yang ingin didengarkan 
publik yah tentang UMP dan 
Pergub tadi,” ucapnya. (net)

Cabut Pergub 
Buatan Aher

Sediakan Rusun dan 
Bus untuk Buruh

BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 
tengah berencana akan menghadirkan program 
kesejahteran buruh. Sehingga ke depan tidak hanya 
fokus pada angka pengupahan melainkan solusi 
lain yang lebih baik untuk para buruh.

 Dalam hal ini Kang Emil sapaan Ridwan Kamil 
tengah mengkaji kebijakan mewajibkan perusa-
haan memiliki rumah atau rusun untuk pekerjan-
ya. Dengan adanya rumah pekerja disekitar area 
pabrik akan mengurangi cost pengeluaran dan 
akan lebih efektif dibanding menaikan upah.

 Bahkan dirinya juga sudah memanggil para in-
vestor yang akan mendirikan pabrik di wilayahn-
ya. Namun baru hanya beberapa saja yang sudah 
menghadap. “Mereka yang ingin mengem-
bangkan industri baru, saya bilang catatannya 
di zaman saya sedang disusun SOP baru bahwa 
anda (pemilik) harus menyediakan rusun dekat 
pabrik,” kata Kang Emil di Gedung Sate Bandung, 
Kamis (1/11).

 Mencontoh pada peraturan yang diterapkan di 
Tiongkok, setiap perusahaan diwajibkan memiliki 
rumah atau apartemen buruh. Karena itu meru-
pakan rumus untuk menyejahterakan buruh.

 Kang Emil menambahkan dengan adanya ru-
sun di area dekat pabrik maka akan mengurangi 
cost transportasi para buruh di Jabar yang selama 
ini dianggap memberatkan. Jika dibandingkan, 
kenapa negara Tiongkok murah? Karena lokasi 
pabriknya dekat dengan rumah para buruh.

 Sebagai mantan arsitek, Kang Emil melihat 
industri di wilayah Jabar agak keliru dalam tata 
ruangnya. Karena zona permukiman dijauhkan 
dengan zona kerja. Padahal seharusnya kedua 
zona tersebut saling berdekatan. “Tata ruang-
nya itu zona kerja dihitung satu zona. Saat zona 
permukiman dijauhkan, yang terjadi adalah 
ada jarak. Jarak itu lah cost. Ada cost psikologis 
namanya stres karena macet dan jauh. Ada cost 
ekonomi dan akan memangkas cost para buruh,” 
jelasnya.

 Kedua adalah menyediakan bus buruh, yang 
mengratiskan para pekerja tersebut. Maka akan 
terjadi penghematan. “Dua hal ini, adalah cara 
kami ingin mensejahterakan buruh tanpa harus 
menaikan upah,” pungkasnya. (net)

TKW Majalengka Dieksekusi Mati

 IST

DALAM KENANGAN:  Tuti Tursilawati (kanan) foto dengan memeluk sang ibu, Iti Sarniti.

M A JA L E N G K A --  TKW 
a s a l  Maja l e n g k a,  Jaw a 
Barat,  Tuti  Tursi lawati 
menjalani hukuman mati 
di Arab Saudi. Sebelum 
e k s e ku s i ,  Tu t i  s e m p a t 
berkomunikasi  dengan 
keluarganya dan pihak 
Kemenlu.

 Dikutip  Radar  Maja-
lengka (Radar Sukabumi 
Group) melaporkan, tera-
khir Tuti melakukan video 
call pada 19 Oktober. Se-
pekan kemudian TKW asal 
Desa Cikeusik, Kecamatan 
Sukahaji, Kabupaten Ma-
jalengka, itu dieksekusi. 
Tidak ada tanda-tanda.

 Saat melakukan kontak 
terakhir,  Tuti  berpesan 
hendak membuat paspor. 
Awalnya pihak Kemenlu 
d a n  k e l u a r g a  m e n g i r a 
bahwa Tuti akan pulang 
d a n  a d a  k e mu n g k i na n 
hukumannya diampuni. 
“Terakhir video call pada 
tanggal 19 Oktober lalu. 
Katanya mau bikin pa-
spor. Dikira mau pulang, 
ternyata pulang selama-
lamanya,” ujar Direktur 
Perlindungan WNI (Warga 
Negara Indonesia)  dan 
BHI (Badan Hukum In-
donesia) Kemenlu, Lalu 
Mu ha m ma d  Iqb a l  s aat 
mendatangi keluarga Tuti 
di Cikeusik, belum lama 
ini.

 Dalam kontak terakhir 
tersebut,  dia  menduga 
jika Tuti sebetulnya su-
dah mengetahui bahwa 
sebentar lagi akan diek-
sekusi,  tapi tidak ingin 
m e na m p a k k a n  k e s e d i -
hannya karena tidak ingin 
m e m b u a t  k e l u a r g a n y a 

khawatir.
 Tut i  justr u  b e rc e r i ta 

normal. Namun pihak Ke-
menlu merasakan feeling 
berbeda hingga akhirnya 
mengutus KJRI ke penjara 
pada 29 Oktober dan telah 
terjadi eksekusi.

 Selama berkomunikasi 
dengan pihak keluarga 
maupun pihak Kemenlu, 
Tu t i  t i d a k  p e r na h  m e -
nampakkan cerita sedih. 
Tuti justru kerap bercerita 
soal kebaikan-kebaikan 
yang dia lakukan selama 
menjalani  hukuman di 
penjara. Bahkan, delapan 
tahun di penjara Tuti tidak 
pernah sekalipun mem-
buat catatan buruk.

 Di benak keluarga Tuti 
patut berbangga. Karena 
selama menjalani huku-
man di  penjara selama 
kurang lebih delapan ta-
hun, Tuti juga mengaku 
s u d a h  b i s a  m e n g h a f a l 

Alquran 12 juz. “Mudah-
mudahan kebaikannya se-
lama menjalani hukuman 
ini  bisa  menjadi  bekal 
husnul khotimah,” sebut 
Iqbal.

 S e m e n t a r a  K a d a r, 
paman Tuti mengaku ikh-
las dengan kepergian Tuti. 
Dia pun berterimakasih 
kepada pihak pemerintah 
k a re na  d i a n g ga p  t e l a h 
maksimal dalam mem-
perjuangkan nasib kepon-
akannya tersebut.

“ Ya Insya Allah sudah 
lega karena tadi  sudah 
di je laskan sama  pihak 
Kemenlu.  Itu termasuk 
hebat,  sudah maksimal 
membantu kami,” ujarnya.

 Kadar juga memastikan 
jika pihak keluarga tidak 
akan melakukan tuntu-
tan atau gugatan apapun, 
serta tidak meminta hal 
yang di luar haknya. Han-
ya saja, kalau memung-

k i n k a n ,  i n g i n  d i b a n t u 
untuk membiayai tradisi 
tahli lan dan pengajian 
dalam rangka mendoakan 
kepergian Tuti.

 Seperti diketahui, Tuti 
Tursilawati berangkat ke 
Arab Saudi pada 5 Sep-
tember 2009. Dia bekerja 
di  Kota Thaif,  Provinsi 
Makkah Barat.  Di  tem-
patnya bekerja, Tuti kerap 
mendapatkan pelecehan 
seksual. Pada Mei 2010, 
Tuti  hendak diperkosa 
oleh ayah dari majikan-
nya.

 Tuti melawan, memu-
kul majikannya dengan 
tongkat untuk membela 
diri. Dalam pergulatan itu, 
sang majikan meninggal 
dan Tuti kemudian melar-
ikan diri hingga akhirnya 
ditangkap oleh pihak ke-
polisian di  Thaif.  Pada 
proses persidangan, tepat 
tahun 2011, Tuti divonis 

hukuman mati.
 Sementara itu, TKI Ma-

jalengka lainnya yang juga 
divonis mati adalah Eti 
Ruhaeti binti Toyib Anwar. 
Eti asal Desa Cidadap RT 
02 RW 01, Kecamatan Cin-
gambul. Dia telah dijatuhi 
hukuman mati karena di-
tuduh meracuni majikan-
nya. Berbeda dengan Tuti, 
Eti bisa saja bebas asal 
membayar denda sebesar 
Rp105 miliar.

 Nasib Eti  juga belum 
diketahui hingga saat ini. 
Pada Maret 2018, koran 
ini  pernah mendatangi 
keluarga Eti. Ketika itu, 
keluarga mengaku pas-
rah. Mereka mengira Eti 
sudah diekseksui. Bahkan 
sampai sudah menggelar 
tahlilan. “Informasi yang 
kami terima sekitar tahun 
2001. Adik saya dikabar-
kan sudah dieksekusi mati 
k a re n a  d i t u d u h  m e ra -
cuni majikannya. Kami 
dari keluarga menggelar 
tahlilan 7 hari hingga 40 
hari kematian,” tutur Eng-
koy (56), kakak kandung 
Eti saat ditemui di rumah 
mereka, Maret 2018.

 Pihak keluarga,  sam-
b u n g  E n g k o y ,  k a g e t 
setelah rekan Eti dari Ta-
sikmalaya berkunjung ke 
Cidadap dan menyatakan 
bahwa Eti masih hidup. 
“Tapi keluarga tetap was-
was.  Karena kan huku-
mannya hukuman mati. 
Kami pihak keluarga terus 
menaruh harapan agar 
Eti bisa bebas, mendapat 
ampunan dari keluarga 
majikannya,” ungkap Eng-
koy. (net)
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LOKER PEMAIN

IST

Boyong 18 Pemain

YANG DISOROT
KPSN Sebut PSSI 
Nunggak Sewa Kantor 

KOMITE Perubahan Sepak Bola Nasional 
(KPSN) melakukan investigasi terhadap keuan-
gan di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 
(PSSI).

Ketua KPSN Suhendra Hadikuntono menyebut 
PSSI menunggak pembayaran sewa kantor di 
Gedung Gran Rubina Business Park, Kuningan, 
Jakarta Selatan. Tunggakan itu mencapai Rp 40 
juta.

Semasa dipimpin Djohar Arifi n Husin, PSSI 
sempat berkantor di Kompleks Stadion Utama 
Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta 
Pusat.

Renovasi SUGBK menjelangAsian Games 2018 
membuat PSSI memindahkan kantor ke Rasuna 
Offi  ce Park, Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjut-
nya PSSI berkantor di Gran Rubina Park Lantai 
17 setelah kursi Ketua Umum PSSI beralih ke Edy 
Rahmayadi. Per 1 Februari 2018, PSSI pindah 
kantor lagi ke sebuah rumah di Jl Kemang Timur 
V, Jakarta Selatan.

Nah, meski PSSI sudah pindah ke Kemang, na-
mun sisa biaya sewa sebesar Rp 40 juta di Gran 
Rubina Business Park tunggakan tersebut belum 
dibayar.

Suhendra berharap tunggakan sewa kantor 
yang “tidak seberapa” dibandingkan dengan 
perputaran uang bisnis di lingkungan PSSI yang 
mencapai ratusan miliar rupiah per tahun itu 
segera dibayar. “Itu cerminan bahwa pengurus 
PSSI saat ini tidak bisa mengelola PSSI. Biaya 
sewa Rp 40 juta saja harus menunggak,” ujar 
Suhendra, belum lama ini. 

Sementara itu, Deputi Bidang Bisnis Sekre-
taris Jenderal PSSI Marsal Masita membantah 
soal tunggakan biaya sewa kantor PSSI di Gran 
Rubina Business Park itu. “PSSI tidak ada utang 
ke pengelola Rubina. Kalau ada utang, pasti PSSI 
dicari-cari, dong,” kata Marsal. (net)

Kembali 
Dipercaya
Pelatih Persib Bandung, Ma-

rio Gomez, akan merotasi kip-
er saat menghadapi Bhayang-
kara FC di pekan ke-29 Liga 1 
yang ditayangkan Indosiar di 
Stadion PTIK, Jakarta Selatan, 
Sabtu (3/11). Pos yang biasa 
ditempati M. Natshir Fadhil 
Mahbuby akan dipercayakan 
kepada I Made Wirawan.

 Gomez merotasi posisi kiper 
bukan karena kualitas M. 
Natshir menurun dan kerap 
kebobolan. Tapi, kiper nomor 
satu itu mengalami cedera 
setelah menjalani laga mela-
wan Bali United di pekan 
ke-28 Liga 1, Selasa (30/10). 
“Natshir merasakan ada se-
dikit nyeri. Jadi yang akan 
bermain mungkin Made,” ujar 
Mario, Kamis (1/11).

 Dokter tim Persib, Mo-
chamad Rafi Ghani, mem-

benarkan Natshir mengalami 
cedera pada laga melawan 
Bali United. Penjaga gawang 
yang akrab disapa Deden 
itu mengalami kendala di 
pinggangnya. “Jadi setelah 
dilihat, ada memar sedikit di 
bagian pinggangnya. Kha-
watir penampilannya tidak 
maksimal, sehingga pelatih 
berkeinginan merotasi Deden 
dulu dengan Made,” jelas Rafi .

 Rafi  menegaskan cedera yang 
dialami Deden bukan tergolong 
berat. Natshir Kemungkinan ti-
dak membutuhkan waktu lama 
dalam proses penyembuhan. 
“Jadi yang dialami Deden itu 
bukan cedera serius. Cuma di 
bagian perut kiri, dia mera-
sakan nyeri setelah melaku-
kan pergerakan tertentu,” kata 
dokter tim Persib Bandung 
tersebut. (net)

I MADE WIRAWAN

Ardi Idrus

Doyan Sate 
dan Ikan Bakar

LAHIR dan tumbuh besar di daerah kepulau-
an, membuat Ardi Idrus dekat dengan makanan 
khas pantai yang biasanya langsung dibakar. 
“Ikan bakar dan sate ayam,” jawab pemain asal 
Ternate ini saat ditanya soal makanan favoritnya.

Menurut Ardi, kedua makanan favoritnya itu 
cukup mudah untuk dimasak sendiri. Tinggal 
dibakar saja. “Keduanya juga sama, kunci uta-
manya di kecap manis,” timpalnya.

Bek yang bergabung dengan Persib mulai 2018 
ini menerangkan bahwa ia juga tak pilih-pilih 
dalam bumbu. Asal dirasa cukup matang, sate 
ayam dan ikan yang sudah selesai dibakar, ting-
gal diberi kecap. “Dicocol atau dibalur sama saja. 
Keduanya juga sama-sama praktis. Asal kecap 
manisnya pas, rasanya juga akan pas,” terang 
Ardi.

Ardi mengakui, ia belum pernah membakar 
sate ayam atau ikan selama tinggal di Mes Persib, 
Sidolig. “Seringnya beli. Di Bandung juga jauh 
dari pantai. Bakar-bakar lebih enak di pantai,” 
katanya. “Tapi sepertinya layak untuk diagen-
dakan ini bakar-bakar sama teman-teman di 
Persib. Mungkin tahun baru nanti. Saya punya 
resepnya ikan bakar yang enak dan tetap segar 
seperti di Ternate,” tutup Ardi.(net)

PERSIB Bandung akan 
menghadapi Bhayangkara FC 
di Stadion PTIK, Jakarta pada 
Sabtu (3/10). Dalam pertand-
ingan ini, Persib membawa 18 
pemainnya.Seperti dilansir 
dari laman resmi Persib, Ka-
mis (1/11), kiper M Natshir 
dipastikan tidak ikut dalam 
rombongan. Sebagai ganti-
nya, pemain timnas U-19, Aqil 
Saviq masuk dalam tim. Trio 
striker Persib, Patrich Wang-
gai, Jonathan Bauman, dan 
Ezechiel N’Duoassel turut 
dalam skuat yang datang ke 
Jakarta.   Pelatih Persib, Mario 

Gomez, memohon dukungan 
agar tim dapat mengemba-
likan tren positifnya. Apalagi, 
Gomez membawa misi untuk 
dapat membawa Persib juara, 
sebagaimana janjinya pada 
awal kompetisi lalu. 

“Saya pernah melihat video 
saat perayaan Persib juara 
(ISL) 2014 lalu. Itu membuat 
saya merinding dan saya 
ingin nanti pertengahan De-
sember (akhir kompetisi Liga 
1) Bandung kembali berwana 
biru seperti saat itu. Saya in-
gin merayakannya bersama 
kalian,” kata Gomez.

 Saat ini Persib berada di 
urutan ketiga klasemen se-
mentara. Persib mencatat 
raihan buruk Persib selama 
lima pertandingan terakhir, 
dimana hanya mendapat 
dua hasil seri dan tiga kali 
kekalahan. “Ayo, bobotoh, 
masyarakat Kota Bandung, 
Jawa Barat dan bobotoh se-
luruh Indonesia berikan doa 
untuk perjalanan kami saat 
ini. Walaupun kalian tidak 
bisa mendukung kami di 
dalam stadion, kami tahu doa 
dan dukungan itu selalu ada,” 
kata Gomez. (net)

Cedera Hariono Dievaluasi

Kontra 
PSMS 

Dimajukan
PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi 

menetapkan jadwal pertandingan an-
tara PERSIB dan PSMS Medan menjadi 
9 November 2018. Sedianya, laga terse-
but digelar 11 November 2018. Majunya 
jadwal ini merupakan hasil kesepakatan 
kedua tim.

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2018, 
PSMS memang telah mengajukan 
surat reschedule atau penjadwalan 
ulang kepada manajemen PT Persib 
Bandung Bermartabat (PBB).  “Me-
nindaklanjuti surat klub PSMS nomor 
241/PSMS/X/2018 perihal surat bala-
san tentang Jadwal Pertandingan Tim 
PSMS Medan tertanggal 13 Oktober 
2018 serta memperhatikan surat 
klub Persib Bandung nomor 22/DIR-
PBB/X/2018 perihal Permohonan 
Reschedule Jadwal Pertandingan Liga 
1 2018 antara Persib dan PSMS ter-
tanggal 24 Oktober 2018 dan setelah 
melakukan koordinasi klub terkait dan 
host broadcaster, bersama ini PT Liga 
Indonesia Baru (LIB) menyampaikan 
penetapan jadwal pertandingan Go-
Jek Liga 1 2018 antara Persib vs PSMS 
pada tanggal 9 November 2018,” tulis 
surat bertandatangan Chief Executive 
Offi  cer (CEO) LIB, Risha Widjaya. 

Dalam surat tersebut PT LIB juga 
menetapkan Stadion Kapten I Wayan 
Dipta Gianyar, Bali sebagai tempat 
digelarnya laga kandang netral an-
tara Maung Bandung dengan Ayam 
Kinantan. (net)

DOKTER tim Persib M. 
Rafi Ghani menyatakan, 
cedera yang dialami Hari-
ono membuat gelandang 
senior itu masih diragukan 
bisa tampil melawan Bhay-
angkara FC pada laga pekan 
ke-29 Liga 1, Sabtu (3/11). 

Meski kondisi sang pemi-
lik nomor punggung 24 itu 
perlahan membaik, Rafi 
mengaku masih akan men-
gevaluasi kesiapan Hari-
ono pada sesi latihan resmi 
pada hari Jumat (2/11). 
“Cedera Hariono sebetul-
nya sudah jauh membaik. 
Soal dia bisa main atau 
tidak kita akan lihat besok 
saat uji coba lapangan,” 
katanya, kemarin (1/11).

Sebagaimana diketahui, 

di laga sebelumnya mela-
wan Bali United 30 Oktober 
2018 lalu, Hariono terpaksa 
menepi akibat cedera pada 
kaki kanannya. “Ada sedikit 
spasme (kejang) pada ba-
gian otot paha kaki kanan-
nya. Tapi kita berharap dia 
bisa cepat pulih dan siap 
bermain,” tutur Rafi .

Sementara itu sebelum-
nya, cederanya Dedi Kus-
nandar tidak membuat 
pelatih Persib Mario Go-
mez pesimistis menatap 
sisa laga Liga 1 2018.

Dedi, kata Gomez, memi-
liki peran sentral sejak awal 
musim. Meski begitu, pria 
berkebangsaan Argentina 
itu mengaku masih memiliki 
sejumlah pemain pengganti 

yang siap menggantikan 
Dedi. “Hariono mungkin 
akan bermain (lawan Bhay-
angkara FC). Dedi adalah 
pemain yang penting karena 
dia bermain untuk tujuh 
bulan terakhir ini. Tapi tentu 
kita juga masih bisa me-
mainkan pemain penting 
lainnya seperti Hariono, 
Eka (Ramdani), Kim (Jef-
frey Kurniawan), kita yakin 
tentang ini,” ujar Gomez, 
belum lama ini.

Eks pelatih Johor Darul 
Takzim itu pun mengung-
kapkan, kesiapan semua 
pemain adalah hal yang 
terpenting bagi timnya saat 
ini. Apalagi skuat Pangeran 
Biru tengah mengejar ke-
menangan di sisa laga 

terakhir untuk menjaga 
asa juara di Liga 1 2018. 
“Setiap saat penting untuk 
kita. Makanya kita akan 
mainkan komposisi terbaik 
dengan dengan opsi-opsi 
terbaik. Tapi ini sangat ba-
gus, kita akan mainkan 
semua pemain inti untuk 
menghadapi Bhayangkara 
FC,” tutur Gomez.

Seperti diketahui, Dado-
-sapaan akrab Dedi--men-
galami cedera patah tulang 
fi bula di kaki bagian kanan. 
Cedera tersebut didapatnya 
usai dilanggar oleh Rizky 
Pellu saat laga pekan ke-27 
Go-Jek Liga 1 antara Persib 
dan PSM Makassar di Sta-
dion Andi Mattalatta Mat-
toangin, Rabu (24/10). (net)

IST 

ARAHAN: Pelatih Persib, Mario Gomez saat memberikan arahan kepada anak asuhnya. 

MENENDANG: 
Gelandang 

Persib Bandung, 
Hariono mencoba 

melakukan 
tendangan yang 
halangi pemain 

lawan. 
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Pendapatan Data XL Naik 6 Persen
 

XL AXIATA FOR RADAR SUKABUMI

LAYANAN: Petugas sedang mengecek jaringan XL.

SUKABUMI - PT XL Axi-
ata Tbk (XL Axiata) berha-
sil meraih pertumbuhan 
pendapatan yang positif di 
kuartal ke-3 tahun ini, tumbuh 
6 persen dibanding kuartal 
sebelumnya. Pada saat yang 
sama juga berhasil mening-
katkan daya tarik lebih pada 
layanan Data. Pertumbuhan 
ini didorong oleh pendapatan 
layanan Data yang meningkat 
sebesar 6 persen dibandingkan 
kuartal sebelumnya. 

Pendapatan layanan data 
tersebut menjadi penyumbang 
terbesar pada total pendapa-
tan layanan XL Axiata saat 
ini, yaitu sebesar 80 persen, 
meningkat dari 71 persen 
pada kuartal yang sama tahun 
lalu. Persentase ini juga lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
rata-rata pencapaian secara 
industri. Pencapaian ini juga 
membuat XL Axiata mampu 
mengatasi dampak negatif dari 
penurunan layanan “legacy” 
SMS dan percakapan secara 
lebih baik daripada operator 
lain. Di kuartal ke-3 ini pula, 
EBITDA juga mampu menin-
gkat 9 persen QoQ dengan 
marjin naik menjadi 37 persen, 
didorong oleh peningkatan 
pada pendapatan dan efi siensi 
biaya.

“Strategi transformasi yang 
kami implementasikan telah 
membantu membangun bisnis 

yang lebih kuat, yang tercermin 
pada kinerja positif hingga saat 
ini,”kata Presiden Direktur & 
CEO XL Axiata, Dian Siswarini 
kepada Radar Sukabumi, Ka-
mis (1/11).

XL Axiata masih mampu 
untuk meningkatkan kin-
erja perusahaan di tengah 
persaingan industri yang se-
makin dinamis. “Meskipun 
semester I tahun ini cukup 
berat, kami tetap mampu 
meningkatkan pendapatan 
di kuartal ke-3 ini sebesar 6 
persen dibandingkan kuartal 
sebelumnya,”ulasnya.

Menurut Dian, sepanjang 
kuartal ke-3 ini, XL Axiata 
telah menyesuaikan tarif lay-
anan data secara berhati-
hati, antara lain dengan cara 
mengurangi diskon, komisi, 
dan beberapa elemen yang 
mempengaruhi tarif lainnya. 
Setelah pelaksanaan kewa-
jiban registrasi kartu pra-
bayar dan periode persaingan 
harga yang ketat di semester 
pertama tahun ini, terlihat 
adanya ruang untuk lebih me-
nyehatkan kondisi industri, 
sehingga memungkinkan XL 
Axiata untuk menaikkan tarif 
secara selektif.

Sampai dengan periode 9 
bulan di tahun 2018 ini, XL Axi-
ata mencatat total pendapatan 
sebesar Rp 16,9 triliun. Pen-
capaian total pendapatan ini 

relatif sama dengan pencapa-
ian di periode yang sama tahun 
sebelumnya. Untuk neraca, 
XL Axiata tetap kuat dengan 
utang bersih terhadap EBITDA 
di 1.5x.

“Pada kuartal ketiga ini, 
produk XL meraih sukses me-
lalui penawaran paket bun-
dling smartphone 4G Xtream 
Ultima,”imbuhnya.

K e b e r h a s i l a n  d a l a m 
penawaran berbagai produk 
tersebut tak bisa dilepas dari 
dukungan kinerja jaringan 
data yang kuat. Untuk mem-
perkuat jaringan data ini, XL 
Axiata terus melanjutkan pro-
gram investasi jaringan guna 
meningkatkan pengalaman 
penggunaan layanan data 
bagi pelanggan. Hasilnya, 
jaringan 4G XL Axiata seka-
rang telah menjangkau 387 
kota/kabupaten di berbagai 
penjuru wilayah di Indonesia 
dengan lebih dari 28.000 BTS 
4G. Jaringan Data juga dito-
pang oleh lebih dari 50.000 
BTS 3G. Jumlah total BTS XL 
Axiata kini lebih dari 116.000 
BTS.

Fokus perluasan jaringan 
data ini termasuk juga ditu-
jukan ke wilayah luar Pulau 
Jawa. Saat ini XL Axiata memi-
liki total 53,9 juta pelanggan, 
di mana 42 juta pelanggan di 
antaranya merupakan peng-
guna smartphone. Jumlah 

pengguna 
s m a r t -
phone ini 
meningkat 
14 persen 
dari peri-
ode yang 
s a m a  d i 
tahun lalu. 
A d a p u n 
p e l a n g -
gan XL Axi-
ata yang aktif 
menggunakan 
layanan data 
saat ini juga telah 
mencapai 80 pers-
en dari total pelang-
gan.(*/sri)

Puluhan UMKM Dibekali Managemen Keuangan 

IST 

AGAR TAK GULUNG TIKAR: Peserta pelatihan serius mendengarkan materi tentang managemen 
keuangan oleh salah pemateri dari STIE PGRI Sukabumi, di Kantor Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, 
Kamis (1/11).

SUKABUMI - Sebanyak 
50 pelaku Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) yang 
tergabung dalam Program 
Keluarga Harapan (PKH) di 
wilayah Kecamatan Baros 
mengikuti Pelatihan Motivasi 
dan Managemen Keuangan 
Sederhana di Kantor Keca-
matan Baros, Kota Sukabumi, 
Kamis (1/11).

Pelatihan ini diselengga-
rakan oleh PKH Kecamatan 
Baros, bekerjasama dengan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
(STIE) PGRI Sukabumi dan 
disupport oleh Baznaz Kota 
Sukabumi.

Pendamping PKH Keca-
matan Baros Rodiah menu-
turkan, kegiatan ini dilak-
sanakan agar pelaku UMKM 
mampu mengelola bisnis-
nya salah satunya pembu-
kuan.

“Cara mengelola keuan-
gan adalah kunci penting 
keberhasilan sebuah usa-

ha yang masih kecil seperti 
UMKM,”terang Rodiah ke-
pada Radar Sukabumi.

Pengaturan keuangan yang 
baik, akan memudahkan 
jalannya usaha dan meng-
hindarkan bisnis dari risiko 
gulung tikar.

“Salah satu yang terpent-
ing dalam mengelola bisnis 
adalah pembukuan, jadi 
pelatihan ini untuk mel-
atih pelaku usaha membuat 
pembukuan sederhana bagi 

UKM yg akan di jalankan,” 
terangnya.

Dengan adanya pelatihan 
ini, ia pun berharap peserta 
memiliki wawasan tentang 
pembukuan usaha sehingga 
UKM yang akan di jalankan 
dapat berkembang dengan 
baik.

“Saat ini di Kecamatan Baros 
sudah ada 25 pelaku UMKM 
yang dibentuk oleh PKH Ke-
camatan Baros,” tutupnya. 
(wdy) 
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SAUR KANG FAHAM
Lestarikan Kawasan 
Wisata Heritage

PEMERINTAH Kota Suka-
bumi akan menyusun ren-
cana pembangunan pari-
wisata dan menetapkan 
wilayah-wilayah yang 
memiliki heritage. Hal 
tersebut untuk men-
jaga heritage atau 
cagar budaya yang 
ada di Kota Suka-
bumi. “Kami akan 
segera membuat 
roadmap heritage 
budaya karena 
heritage mempen-
garuhi nilai sejarah 
dan menjadi sasa-
ran wisatawan,” ujar 
Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi. 

Dijelaskannya Pem-
kot akan menetapkan 
titik-titik dan mendesign wilayah yang memiliki nilai 
sejarah. Ini merupakan upaya untuk membentuk 
lingkungan yang nyaman dan bagaimana masyara-
kat Kota Sukabumi bisa menjaga heritage. “Pelak-
sanaan pembangunan kedepanya terkait program 
pembangunan harus berbasis nilai-nilai sejarah oleh 
karena itu perlu adanya sinkronisasi kepariwisataan 
dengan konservasi heritage,” ujarnya.

Menurut Fahmi di Kota Sukabumi banyak terdapat 
bangunan heritage yang harus dilestarikan dan 
menjadi potensi wisata sejarah. Untuk itu pihaknya 
memiliki program khusus bagaimana wilayah atau 
ruang yang di dalamnya ada potensi heritage harus 
dilestarikan. “Kita ingin bangunan sejarah ini dile-
starikan karena Sukabumi memiliki potensi wisata 
sejarah sangat luar biasa,” katanya. (bal/d)

Jalan Dago Dibuat Nyaman
CIKOLE-  Pemerintah 

Kota Sukabumi terus ber-
benah.  Dibawah kom-
ando Walikota Sukabumi 
Achmad Fahmi dan Wakil 
Walikota Sukabumi Andri 

Hamami, secara bertahap 
kota dengan makanan khas 
mochi ini akan memberi-
kan kenyamanan bagi ma-
syarakat Kota Sukabumi, 
khususnya para penggu-

na jalan di kawasan Ir H 
Djuanda atau yang dikenal 
dengan nama Jalan Dago. 

 Dari pantauan Radar 
Sukabumi di lapangan, ja-
lan Dago sudah terlihat 

rapih dan bersih. Tidak ada 
penumpukan kendaraan 
terutama roda dua di area 
jalan tersebut. 

“Merespon keluhan warga 
terakit parkir yang tidak 

nyaman di Jalan Dago apa-
lagi dekat dengan pusat 
pemerintahan, makan-
ya saya inturksikan un-
tuk dibuat nyaman. Kita 

Selamat Jalan Haji Uwes
SUKABUMI - Sukabumi 

kembali kehilangan tokoh 
terbaik, Uwes Corny. Pria 
kelahiran 11 Maret 1937 itu, 
merupakan salah satu tokoh 
Sukabumi dengan segudang 
prestasi dan aktif dalam berb-
agai bidang organisasi. Adapun 

sejumlah prestasi yang berhasil 
ditoreh semassa hidupnya 
yakni menjabat sebagai tokoh 
Partai Golkar, pendiri Pemuda 
Pancasila (PP) Sukabumi, Soksi 
Golkar, Ketua Himpunan Keru-
kunan Tani Indonesia (HKTI), 
Ketua Kadin, Ketua HIPMI, 

Ketua BPC Gapensi Kota Suka-
bumi, Penasehat Gabungan 
Pengusaha Perkebunan (GPP) 
Cabang Sukabumi Banten 
dan sebagai Pendiri Yayasan 
Rumah Sakit Islam Asyifa Suka-
bumi. 

MENYOLATKAN: 
Ketua MUI Kota 
Sukabumi, KH 
Fathullah Mansur 
atau yang karib 
disapa abah 
Fatah saat 
menyolatkan 
jenazah H. Uwes 
Corny Bin H. 
Sopyan, kemarin 
(1/11)

FT: IST

BERJAGA: 
Dinas Perhubungan Kota Sukabumi 

sedang berjaga-jaga di area Jalan Ir H 
Djuanda, kemarin (1/11). 

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

Melihat Pondok Pesantren (Pontren) Al Ghozaliyyah, Citamiang, Kota Sukabumi

Berdiri 9 Maret 1976, Lahirkan Santri 
Berprestasi dalam Al Qur’an

 Pondok Pesantren (Pontren) Alqur’an Al 
Ghozaliyyah mengedepankan pada pembelajaran 

Al Qur’an dengan kurikulum yang terpadu dan 
intensif. Tak sedikit para santri  alumnus Pontren 
Al Ghozaliyyah menjadi qori, qoriah dan hafi dz, 

hafi dzah berprestasi. Bahkan di antara mereka 
juga ada yang  menjadi imam-imam masjid dan 

muadzin yang dipercaya.

Laporan Didiet Rahma Aditya

PONDOK  Pesantren Al 
Ghozaliyyah didirikan oleh 
KH Ghozali Sanusi. Berdiri 
pad 9 Maret 1976 di atas 

tanah pribadi seluas lebih 
kurang 1.300 m2 dan terle-
tak di Jalan Pemuda I Gang 
 Hikmat II RT 002 RW 02 

FOTO:IST

Pendiri Pontren Al Qur’an Al Ghozaliyyah, KH Gozali Sanusi foto bersama dengan santri laki-laki.

Kelurahan Citamiang Keca-
matan Citamiang.

Pendiri sekaligus pengasuh 
Pontren Al Ghozaliyyah, KH 

Ghozali Sanusi menerang-
kan pesantren didirikan 
kepada santri-santri yang 
ingin mendalami Al Qur’an. 

“Karena Al Ghozaliyyah 
adalah pondok pesantren 
Al Qur’an,”tuturnya kepada 
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KELURAHAN SUBANG JAYA, KECAMATAN CIKOLE

Wilayah Pengembangan Perdagangan, 
Permukiman, Perumahan, Kesehatan, dan Jasa

Kelurahan Subang Jaya dulu merupakan wilayah eks 
Kabupaten Sukabumi yang saat ini berkembang pesat 

kemajuannya. Berbagai potensi ada di Kelurahan 
Subang Jaya.

Laporan ROHMAT HIDAYAT

KELURAHAN Subang Jaya 
menurut Lurah Subang Jaya, Fery 
Munggaran, S.STP, M.AP  meru-
pakan kelurahan pemekaran 
dari Desa Cisarua. Desa Cisarua 
yang sebelumnya masuk wilayah 
Kabupaten Sukabumi akhirnya 
gabung ke Kota Sukabumi. Jadi bo-
leh dikatakan Kelurahan Subang 
Jaya dan Cisarua adalah eks dari 
pemekaran Kabupaten Sukabumi. 

Luas wilayah Kelurahan Subang 
Jaya mencapai  219, 30 Ha dengan 
jumlah penduduk cukup padat, 
yakni sebanyak sekitar 17.151 jiwa 
dengan 4.659 kepala keluarga. 
Kelurahan Subang Jaya memiliki 
14 RW dan 76 RT. Batas wilayah 
dari Kelurahan Subang Jaya sebe-
lah utaranya adalah Kecamatan 
Sukaraja yang masuk wilayah 
Kabupaten Sukabumi, sebelah se-
latannya dengan Kelurahan Nang-

geleng, sebelah baratnya dengan 
Kelurahan Cisaruan dan sebelah 
timurnya juga Cisarua. 

 Geliat semangat gotong royong 
masyarakat Kelurahan Subang 
Jaya masih sangat kental dan kuat. 
“Jadi potensi di Subang Jaya adalah 
sebuah pemberdayaan,”katanya. 

 Selain gerakan gotong roy-
ong, berdasarkan Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah Kelurahan 
Subang Jaya juga memiliki po-
tensi sebagai pusat perdagangan, 
pemukiman, kesehatan, dan 
jasa. Meski ada juga potensi 
perumahan yang terbangun 
di wilayah Kelurahan Subang 
Jaya yang saat ini menurutnya 
sudah terbangun lima peruma-
han, antara lain ada Perumahan 
Green Apple, Kandara, dan lain 
sebagainya.  

 Meski dulunya masuk eks Kabu-

paten Sukabumi, namun lahan-
lahan yang ada di Kelurahan 
Subang Jaya sudah padat dengan 
penduduk. Kelurahan inipun ter-
masuk kelurahan terpadat di Kota 

Sukabumi. 
  Kelurahan Subang Jaya me-

miliki beberapa program ung-
gulan, yang menurut Lurah, Fery 
antara lain pertama,  program 

pemberdayaan prempuan. “Yai-
tu, program Kelompok Wanita 
tani(KWT),”sebutnya.  Kedua, 
program Kelompok Usaha Ber-
sama (Kube). “Alhamdulillah 
sudah memiliki lima Kube di 
kelurahan ini. Alhamdulillah 
terus berkembang pesat,”ucap 
syukur kepada Allah Subhana 
Wa Ta’ala. Kube ini diharapkan 
bisa terus meningkatkan eko-
nomi keluarga. Ketiga, Kelurahan 
Subang Jaya juga memiliki Ikatan 
Kader Posyandu (IKP) di bawah 
binaan Puskesmas Sukabumi. 
Ikatan terbentuk untuk men-
guatkan tali silaturahim para 
kader posyandu. “Dengan Ikatan 
Kader Posyandu akan meneri-
ma usulan, masukan, keluhan, 
dan lain sebagainya. Sehingga, 
terjalin kebersamaan dengan 
masyarakat,”katanya yang juga 
menambahkan pada IKP tersebut 
banyak kegiatan-kegiatan positif 
dalam rangka peningkatan kuali-
tas layanan posyandu kepada ma-
syarakat. Juga adanya Komunitas 
Sapulidi membantu masyarakat 
untuk meningkatkan inovasi di 
Kelurahan Subang Jaya. (cr3/d)

Berharap 
Subang Jaya 

Selalu UNGU
LURAH Subang Jaya, Fery Mung-

garan, STP, M.AP berharap Kelurahan 
Subang Jaya tetap berjaya sesuai mot-
tonya, yakni Subang Jaya Unik dan 
Genius (UNGU) yang artinya Subang 
Jaya ini harus mempunyai keunikan 
tersendiri dan menjadi kelurahan 
pembeda dengan kelurahan lain 
di Kota Sukabumi. Genius artinya, 
katanya, membuat suatu program 
berbeda dari yang biasa dengan 
menguatkan kecerdasan dan kem-
auan, sehingga menghasilkan untuk 
masyarakat. (cr3/s)

sambungan dari Hal 9

sambungan dari Hal 9

Fery Munggaran, STP, M. AP

Radar Sukabumi, kemarin. 
Tentunya metoda pembe-
lajaran di dalamnya adalah 
terpadu dan intensif. 

KH Ghozali menambahkan 
waktu awal berdirinya me-
miliki santri lebih kurang 40 
orang. “Kini, santri di pesantren 
mencapai 140 orang terdiri 
dari santri laki-laki (santri, 
red) dan wanita (santriwati, 
red),”sebutnya. 

Ia menerangkan jumlah itu 
untuk santri yang mondok di 
pesantren. Namun, ada juga 
santri kalong berjumlah sekitar 
70 orang.    Santri dan santri 
wati Pontren Al Ghozaliyyah 

berasal dari berbagai daerah 
antara lain, daerah Jampang 
Kabupaten Sukabumi, seperti 
Sagaranten dan Surade. Ada 
juga yang dari Sukaraja, Cis-
aat, bahkan Cianjur, dan lain 
sebagainya. 

Pontren Al Ghozaliyyah beru-
paya mencetak manusia yang 
bertaffaqquh fiddin untuk 
menjadi pemimpin umat/
bangsa. Pontren Al Ghozali-
yyah berupaya menciptakan 
pendidikan santri yang memi-
liki jiwa keikhlasan, kesederha-
naan, kemandirian, ukhuwah 
islamiyah, kebebasan berfi kir, 
dan berprilaku sesuai dasar Al 
Qur’an dan Sunah Rasulullah 
Muhammad Shalallahu ‘Alaihi 

Wassalam.  
Pontren Al Qur’an, Al Gho-

zaliyyah fokus pada pem-
belajaran Al Qur’an dengan 
menghadirkan para ustadz dan 
ustadzah yang mumpuni dan 
berkualitas dalam bidangnya. 
Santri di Pontren Al Qur’an Al 
Ghozaliyyah memiliki pemiki-
ran yang terbuka dan moderat 
tanpa menghilangkan peran 
Islam. Disiplin dan keseder-
hanaan diaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Seiring dengan waktu, Pon-
tren Al Qur’an Al Ghozaliyyah 
banyak menelurkan santri 
santri yang menjadi Qori, 
Qori’ah juga Hafi dz, Hafi dzah. 
“Ketika keluar dari pesantren, 

santri sudah memiliki hafalan 
ada yang satu juz, lima juz, 10 
juz, 15 juz bahkan 30 juz,”kata 
KH Gozali Sanusi. Ia menam-
bahkan di antara santri juga 
ada yang menjadi imam-imam 
masjid dan muadzin, seperti di 
Masjid Agung Kota Sukabumi 
juga di  Mabes TNI, juga ada 
yang di luar Sukabumi, seperti 
di Bandung dan di Bogor. 

“Saya berharap santri Pon-
dok Pesantren Al Ghozaliyyah 
dapat memasyarakatkan Al 
Qur’an pada kehidupan sehari-
hari dari ilmu yang diperoleh 
di pesantren. Harapan kepada 
Bapak Walikota Sukabumi juga 
semoga selalu menjadi mitra 
dengan ulama, “bijaknya. (*)

Berdiri 9 Maret 1976, Lahirkan Santri 
Berprestasi dalam Al Qur’an

Kepergian Uwes ini pun 
menjadi luka yang mendalam 
bagi sebagian warga Suka-
bumi, seperti salah satunya, 
Walikota Sukabumi Achmad 
Fahmi. Ia mengaku kehilangan 
orang tua yang selama ini kerap 
memberikan petuah khusunya 
dalam hal ke agamaan. “Saya 
merasa kehilangan orang tua. 
Kalau ada apa-apa suka mim-
inta saran kepada pak haji dan 
semasa hidupnya pak haji, 

tidak pernah meninggalkan 
solat,” aku Fahmi.

Diperistirahatan terakhirnya, 
Fahmi mendoakan agar al-
marhum khusnul khotimah 
dan perjuangannya bisa diter-
uskan generasi selanjutnya.  

Ditempat terpisah, kerabat 
almarhum Gunawan Yusup 
menjelaskan, dirinya menge-
nal almarhum tersebut sebagai 
orang yang ulet dalam semua 
hal. Khususnya, ulet meng-
geluti usaha dalam bidang 
pertanian. Seperti, perkebunan 

karet dan enteh. “Pak haji dike-
nal sebagai pengusaha sukses 
dan sebagai tokoh Sukabumi 
yang ulet. Pak haji memiliki 
anak sebanyak tujuh ini sem-
pat masuk RSUD Syamsudin 
SH karena serangan jantung 
dan langsung dilarikan ke RS 
Siloam Jaksel. Sempat dibawa 
pulang kerumah tapi penya-
kitnya kambuh lagi sampai 
akhirnya meninggal dunia di 
RS Siloam pada Kamis (1/11) 
sekitar pukul 7.15 WIB dan di 
kemakamkan sekitar pukul 

14.00 WIB,”pungkasnya.  
Sementara itu, tidak sedikit 

pejabat yang datang untuk 
mengantarkan almarhun 
Uwes Corny ke tempat peristi-
rahatan terakhirnya, seperti 
Wakil Bupati Sukabumi Adjo 
Sarjono, Sekda Sukabumi Iyos 
Somantri, Walikota Sukabumi 
Achmad Fahmi, Wakil Walikota 
Sukabumi Andri Hamami dan 
masih banyak lagi pejabat lain-
nya yang nampak hadir dalam 
pelepasan jenazah almarhum 
tersebut. (bam/d)

Selamat Jalan Haji Uwes

 tertibkan dibuatkan parkir 
satu lajur saja,” ujar Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi, 
kemarin (1/11).

Ditambahkan Fahmi, tidak 
sedikit kendaraan roda dua 
yang terparkir di sekitar Jalan 
Dago, kerap dimanfaatkan 
para pelajar yang belum me-
miliki Surat Izin Mengemudi 
(SIM). Sebab peraturan seko-
lah, melarang pelajar mem-
bawa kendaraan masuk area 
sekolah tanpa SIM. “Mulai 1 
November aturan larangan 
parkir di ruas Jalan Ir Juanda ini 
diberlakukan, sehingga yang 
dulu dipadati kendaraan kini 
kosong melompong,” ujarnya.

“Hal ini sekaligus memi-
nimalisir siswa yang meng-
gunakan kendaraan pribadi 
dengan tidak membawa SIM,” 
tambahnya.

Sementara itu, Kepala UPT 
Parkir Dishub Kota Sukabumi, 

Rudi Hartono mengatakan, 
sesuai dengan arahan Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi, 
pihaknya melakukan penataan 
kawasan parkir di area Jalan 
Ir H Djuanda yang Selama ini 
badan jalan tersebut sering 
disesaki kendaraan roda dua. 
“Larangan parkir hanya untuk 
jalur sebelah timur, sedang-
kan jalur sebelah barat boleh 
untuk parkir kendaraan,” ujar  
Kepala UPT Parkir Dishub 
Kota Sukabumi, Rudi Hartono 
di ruang kerjanya.  Larangan 
parkir di badan jalan kata Rudi, 
diberlakukan setiap hari mulai 
pukul 06.00 WIB sampai pukul 
17.00 WIB. Sejumlah petugas 
ditempatkan untuk mengawasi 
aturan tersebut selama tujuh 
hari. “ Setalah tujuh hari, nanti 
ditempatkan petugas gabun-
gan dari pengenaloan operasi 
dan UPT Parkir untuk berjaga 
di sana,” jelasnya.

Sehingga kondisi yang dulu 
menghambat arus lalu lintas, 

kini masyarakat bisa lebih nya-
man melewati kawasan terse-
but. Sebelumnya, Dishub Kota 
Sukabumi telah melayangkan 
surat ke pihak sekolah dim-
inta untuk mengimbau siswa 
yang tidak memiliki SIM agar 
tidak membawa kendaraan 
ke sekolah. “Sedangkan siswa 
yang memiliki SIM merupakan 
tanggungjawab sekolah untuk 
menyiapkan lahan parkirnya,” 
katanya.

Hanya saja, saat ini petu-
gas belum memberlakukan 
sanksi kepada pelanggar. Pas-
alnya, peraturan daerah yang 
mengatur sanksi masih belum 
diberlakukan masih tahap 
sosialisasi. “ Perda tentang Pe-
nyelenggaraan Perhubungan 
masih harus disosialisasikan. 
Nanti akan dibentuk tim ter-
padu yang terdiri dari polisi dan 
TNI. Polisi yang akan menilang 
kalau ada yang pengendara 
yang membandel,” pungkas-
nya. (bal/e)

Jalan Dago Dibuat Nyaman

FOTO:ROHMAT HIDAYAT/RADARSUKABUMI

GELIAT PERUMAHAN: Salah satu potensi perumahan di wilayah Kelurahan 
Subang Jaya.

PROGRAM

ASN Bakal Lebih Disiplin

Tekan Kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejaksaan 

CIKOLE- Kepemimpinan 
Walikota Sukabumi, Achmad 
Fahmi dan Wakil Walikota 
Sukabumi, Andri Hamami 
terus tancap gas. Selain fokus 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, berbagai terobosan 
dan program perbaikan kinerja 
terus ditingkatkan oleh pemer-
intah Kota Sukabumi. Seperti 
halnya dalam upaya memper-
baiki tingkat kedisiplinan Apara-
tur Sipil Negara (ASN) di Kota 
Sukabumi. 

Kali ini Pemkot meluncur-
kan program Sistem Informasi 
dan Absensi Pegawai (SIAP). 
Program absensi digital ber-
basiskan android ini dipergu-
nakan oleh seluruh ASN di Kota 
Sukabumi. “Saat ini absen para 

ASN tidak manual tapi langsung 
online melalui handphone 
seluler yang dimiliki setiap 
ASN,” ujar Achmad Fahmi saat 
dihubungi Radar Sukabumi, 
kemarin (1/11).

Dikatakannya program SIAP 
untuk para ASN ini sebagai 
bentuk dan komitmen pemer-
intah Kota Sukabumi untuk 
terus memberikan pelayanan 
yang semakin baik kepada ma-
syarakat. Mulai 1 November 
ini Pemerintah Daerah sudah 
memberlakukan absensi digital 
tersebut. “Sehingga beberapa 
keluhan warga yang berhubun-
gan dengan tingkat kedisiplinan 
aparatur bisa terpantau dan 
tentunya diperbaiki,” jelasnya.

Sistem ini dikatakan Fahmi, 

akan terus disempurnakan 
setelah melihat kekurangan-
kekurangan dalam perjalan. 
Sehingga pada akhirnya pemer-
intah Kota Sukabumi mampu 
melahirkan aparatur-aparatur 
yang disiplin dan tak henti me-
layani masyarakat dengan hati. 
“InsyaAllah pemerintah akan 
terus berbenah dan hadir di 
masyarakat lebih baik lagi dari 
waktu ke waktu,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretar-
is Badan Kepegawaian dan 
Sumber Daya Manusia Kota 
Sukabumi, Ade Suherman me-
nambahkan, program SIAP 
ini diberlakukan pada 1 No-
vember. Aplikasi SIAP ini bisa 
diunduh melalui play store di 
smartphone. “Kita manfaatkan 

aplikasi teknologi yang kini terus 
berkembang. Karena dengan 
aplikasi SIAP ini tujuannya agar 
ada keakuratan dan akuntabel 
mengenai kinerja para ASN dari 
tingkat kedisiplinan,” jelasnya.

Nantinya, para ASN ini bisa 
termonitoring secara online, 
sehingga bisa langsung terli-
hat tingkat kedisiplinannya. 
Meskipun ini menggunakan 
aplikasi Android tapi tidak bisa 
dilakukan ditempat mana saja, 
pihaknya sudah melakukan 
pengaturan bisa digunakan 
dilokasi dimana di bekerja. 
“Absen masuk, pulang, izin sakit 
atau cuti pun tersedia disini. 
Bahkan dinas luar dan dalam 
pun terlihat di aplikasi SIAP ini,” 
pungkasnya. (bal/t)

CIKOLE- Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan Cabang 
Sukabumi melakukan penan-
datanganan kerjasama dengan 
Kejaksaan Negeri Kota Suka-
bumi, Kabupaten Sukabumi 
dan Kabupaten Cianjur. Ker-
jasama tersebut, dilakukan un-
tuk meningkatkan kepatuhan 
perusahaan atau pemberi kerja 
dalam memenuhi kewajiban-
nya memberikan jaminan sosial 

terhadap karyawan. 
Kepala Cabang BPJS Ke-

tenagakerjaan Cabang Sukabu-
mi, Emir Syarif Ismel menjelas-
kan, kerjasama dengan lem-
baga Adhyaksa ini merupakan 
hubungan antar lembaga 
pemerintah untuk mendukung 
kepatuhan perusahan atau 
pemberi kerja. 

Selain itu kerjasama pun di-
lakukan dari mulai Kejaksaan 
Agung, Kejaksaan Tinggi dan 

Kejaksaan Negeri yang ada 
didaerah-daerah. 

“Kerjasama ini kami lakukan 
untuk memberikan penyada-
ran kepada setiap perusahaan 
atau pemberi kerja tentang 
pentingnya pemberian jaminan 
sosial kepada setiap karyawan-
nya, karena memang hingga 
kini tidak sedikit yang belum 
menyadarinya,” jelasnya ke-
pada Radar Sukabumi, kema-
rin (1/11).  Sedangkan per-

anan Kejaksaan dalam hal ini, 
lanjut Emil, bertindak sebagai 
pengacara negara membantu 
pendampingan dan pertimban-
gan hukum kepada perusahan 
yang belum patuh. Dengan be-
gitu, diharapkan kepatuhan dan 
kesadaran para pemberi kerja 
dapat meningkat. 

“Sejauh ini kami baru 
melakukan pelayangan te-
guran berupa surat, pemang-
gilan dan cara-cara persuasif 

lainnya. Nah kedepan, jika 
masih saja ngeyel kami bakal 
libatkan kejaksaan, karena 
jelas dalam aturan hal itu me-
langgar hukum,”ujarnya. 

Dari total 2700 perusahaan 
yang terdaftar aktif mengikut-
sertakan karyawannya pada 
jaminan sosial ketenagaker-
jaan, terbagi kedalam beber-
apa jenis tindakan yang me-
langgar kepatuhan. Mulai dari, 
kelalaian dalam pembayaran 
iuran dan tidak mengikut 
sertakan seluruh pekerjanya. 

“Ada perusahan yang terdaftar 
tapi lalai dalam pembayaran, 
ada yang belum mendaftarkan 
semua karyawannya dan bah-
kan ada yang sama sekali belum 
mendaftarkannya, termasuk 
lembaga pemberi kerja lainnya 
yang ulahnya masih di bawah 
UMK yang belum mendaftar,” 

sebutnya.  Sedangkan sanksi 
yang bakal diberikan, sesuai 
peraturan yang berlaku pem-
beri kerja bisa dipidana dan 
secara administratif bisa dicabut 
hak pelayanan publiknya. Sep-
erti pemberhentian operasional 
hingga pencabutan izin. 

“Sampai saat ini belum ada 
yang kami berikan sanksi tegas 
karena masih dilakukan secara 
persuasif. Karena memang 
jelas, si pemberi kerja sudah 
melakukan pungutan untuk 
jaminan sosialnya kepada kary-
awan,” tukasnya.  Sementara itu, 
Kepala Kejaksaan Negeri Kabu-
paten Sukabumi, Alex Sumarna 
menambahkan, bantuan dan 
pendampingan hukum terha-
dap BPJS Ketenagakerjaan ini 
merupakan salah satu fungsi 
dari Kejaksaan sebagai jaksa 
pengacara negara. 

“Salahsatu tugas kami ini di-
bidang perdata dan tata usaha, 
yang membantu instansi, lem-
baga atau badan negera. Terma-
suk dengan BPJS Ketenagaker-
jaan ini, perannya membantu 
tugas tugas bpjs diantaranya 
tugas untuk program kepatu-
han,” tambahnya. 

Dalam membantu tugas 
BPJS Ketenagakerjaan terse-
but, dilakukan dua metode, 
mulai dari bantuan hukum dan 
pertimbangan hukum dalam 
persoalan yang dihadapi BPJS, 
terutama dalam kepatuhan 
pemberi kerja atau perusahan. 

“Kami sudah siapkan tim 
khusus untuk mendampingi 
BPJS Ketenagakerjaan, bantuan 
sifatnya litigasi dan non litigasi 
dengan cara negosiasi mewakili 
BPJS Ketenagakerjaan,” pung-
kasnya. (upi/d)



SEBAGAI pembina keaman-
an dan ketertiban masyarakat 
di desa tersebut, Saleh merasa 
terenyuh melihat kesulitan 
anak-anak untuk sekolah.

Untuk ke sekolah, anak-anak 
Desa Tunas Baru harus jalan 
kaki melewati jalan poros 
yang jaraknya 5-8 kilometer. 
Hal ini sangat membahay-
akan keselamatan anak-anak.

Memang ada sebagian 
orang tua yang mengantar-
kan anaknya. Namun, ketika 
air laut pasang banyak orang 
tua memilih menjaga tambak 
ikan dan udangnya ketimbang 
mengantar anaknya.

Menurut pria kelahiran 
Raha, 2 Februari 1985, jenis 
pekerjaan warga Desa Tunas 
Baru, 90 persen adalah petani 
tambak. Pekerjaan mereka 
sangat tergantung dengan 
cuaca air laut. Hal inilah yang 
membuat angka anak pu-

tus sekolah di desa tersebut 
tinggi.

Ingin agar anak-anak tetap 
mendapatkan pendidikan, 
Brigadir Saleh pun terce-
tus ide membangun sekolah 
dasar. Ide itu mendapat sam-
butan positif masyarakat dan 
Kades Baharudin Tola. 

Apalagi desa ini ternyata su-
dah lama mengidamkan ada 
sekolah. Mereka kemudian 
konsultasi ke Dinas Pendidi-
kan Bombana.

“Waktu itu dibilang syarat-
nya adalah harus punya mu-
rid, guru, dan hibah tanah 
atau sertifi kat. Alhamdulillah 
tiga syarat itu terpenuhi se-
hingga Juli 2015, saya lang-
sung membuka kelas baru 
walaupun darurat dan surat 
izinnya belum keluar,” kata 
Brigadir Saleh di sela-sela pe-
nyerahan Frans Seda Award 
(FSA) 2018 yang digelar Unika 

Atma Jaya, Jumat (26/10).
Awalnya, Brigadir Saleh dan 

Erniwati, istrinya mengajar 
sebelas anak di bawah kolong 
rumah kepala desa (kades). 
Berkat sumbangan dari war-
ga, sehingga terbentuklah 
sekolah darurat dengan tiga 
kelas yaitu kelas 1,2,3.

Aw a l n y a  h a n y a  S a l e h 
dan istrinya sebagai guru, 
tetapi pada akhirnya Saleh 
mendapatkan tiga guru yang 
bisa mengajar di masing-ma-
sing kelas dengan menggaji 
ketiga guru tersebut meng-
gunakan uang milik Saleh.

“S e k a ra n g  k a m i  d a p at 
bantuan dana pendidikan 
untuk pembangunan tiga 

ruang kelas baru. Saat ini 
ada kepsek, tiga guru kelas, 
satu guru agama. Walaupun 
gajinya dibayar Rp 300 ribu 
per triwulan tapi para guru 
ini semangatnya luar biasa. 
Alhamdulillah juga kami akan 
mendapatkan tambahan dua 
guru PNS,” tutur Saleh yang 
atas dedikasinya bisa meraih 
penghargaan FSA 2018 kat-
egori bidang pendidikan.

Kategori bidang kemanu-
siaan diraih Edi Syahputra 
dari Langkat, Sumatera Utara. 
Pendiri Sanggar Tratama ini 
bercita-cita untuk menjauh-
kan generasi muda di desa 
dari hiburan yang tidak jelas, 
narkoba, dan game online. 

Perlahan-lahan terwujud 
dengan menciptakan gen-
erasi CIS (Creative Innova-
tive Sinergy) melalui Sanggar 
Tratama yang ia dirikan.

Sanggar Tratama menga-
jarkan seni tari dan musik, 
pengembangan kapasitas 
pemuda, kelas inspirasi ter-
buka dan kewirausahaan. 
Memberikan edukasi dan 
pola berfikir kreatif anak-
anak desa untuk menempuh 
pendidikan yang lebih baik, 
menjadi generasi produktif 
bukan konsumtif menuju 
peradaban yang lebih baik.

Anugerah FSA ini menurut 
Dr. A. Prasetyantoko, Rektor 
Unika Atma Jaya, dalam upaya 
memertahankan, menjaga, 
dan merawat semangat para 
pendiri Atma Jaya. Salah sa-
tunya ditunjukan dengan 
memberikan penghargaan 
bagi orang-orang yang punya 
visi dan semangat yang sama 
dengan para pendiri.

Kami tidak mencari orang-
orang terkenal dan populer 
untuk diberikan penghar-
gaan. Kami mencari orang-
orang yang tidak muncul di 
permukaan tapi kerja nyata 
di lapangan,” tandasnya.(*)
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PERGURUAN TINGGI

SOROTAN

ABCGM Kenalkan 
Bisnis Sejak Dini 

Kisah Brigadir Saleh Dirikan Sekolah untuk Anak-anak Bombana

Berawal dari Mengajar di Kolong Rumah Kades, 
Kini Dapat Tambahan Guru PNS

DOK/IST

YUK BUKA USAHA: Ketua ABCGM Sukabumi Eko Pramana Putra saat menyampaikan materi tentang bisnis kepada pelajar SMAN 1 Kota Sukabumi.

SUKABUMI - Menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) dan Gelombang Era 
Digital (Revolusi Industri 
4.0), Academic, Business, Co-
munty, Goverment dan Media 
(ABCGM) Sukabumi menge-
nalkan entrepreneur kepada 
pelajar di Sukabumi dalam 
program ABCGM Sukabumi.

Mengawali programnya 
tersebut, dikesempatan per-
tama ini pihaknya berkunjung 
ke SMA Negeri (SMAN) 1 Kota 
Sukabumi.

Ketua ABCGM Sukabumi 
Eko Pramana Putra men-
gatakan, saat ini sedang be-
rada di dalam MEA dan Gel-
ombang Era Digital (Revolusi 
Industri 4.0) yang menghasil-

kan bonus demographi yang 
cukup besar.

“Tentunya ini patut kita 
syukuri sebagai suatu pelu-
ang juga tantangan,”ujar Eko 
kepada Radar Sukabumi, 
Kamis (1/11).

Di sisi lain, menurutnya, 
mindset  generasi  muda 
masih pada orientasi “jual 
ijazah”. Sekolah untuk beker-
ja, belum terkonsentrasi 
untuk sekolah mencari ilmu 
dan memiliki tujuan untuk 
menjadi seorang entrepre-
neur yang mampu membuka 
peluang kesuksesan dan 
membuka peluang peker-
jaan bagi masyarakat luas.

“Tujuan program ini kita 
ingin mengubah mindset 

adik-adik pelajar kita agar lu-
lus tidak harus selalu bekerja 
pada orang lain, tetapi lebih 
bagus lagi bisa membuka 
lapangan kerja untuk orang 
lain salah satunya dengan 
berwirausaha,” tuturnya.

Dalam kegiatannya, ABCGM 
yang bersinergi dengan tim 
Rumah Kreatif Sukabumi 
berharap dapat membangun 
sinergi untuk mensosialisasi-
kan serta memberikan pen-
getahuan terutama dengan 
praktik tentang pengetahuan 
usaha, mindset bisnis, fokus 
dan sugesti usaha serta pelu-
ang usaha dalam era digital.

Dikatakannya, salah satu 
konsentrasi pengembangan 
usahanya adalah mening-

katkan omzet serta pemasa-
ran melalui jaringan digital 
marketing memanfaatkan 
setiap peluang dan gadget 
yang dimiliki. 

“Sekarang ini zamannya era 
digital, lebih praktis orang 
tinggal posting dagangannya 
di media sosial dan semuanya 
anak-anak memegang hand-
phone,” tuturnya.

Kegiatan ABCGM Go To 
School ini akan terus dilaku-
kan secara berkesinambungan, 
sehingga diharapkan pelajar 
yang mengikuti kegiatan dapat 
menyerap dan meningkatkan 
kemampuan dalam berbisnis 
mereka hingga lulus sekolah.

“Harapannya setelah lulus 
kuliah baik akan menerus-

kan ke jenjang yang lebih 
tinggi maupun tidak, mer-
eka sudah memiliki pondasi 
untuk pengembangan diri 
kedepannya,”ulasnya.

Dengan semakin beratnya 
tantangan ke masa depan 
baik dari sisi, persaingan 
lokal maupun penetrasi sum-
berdaya asing maka mau 
tidak mau harus dilakukan 
persiapan sejak dini untuk 
membekali anak didik, tidak 
hanya dengan skill akademik 
namun bisa belajar dan prak-
tik dengan kondisi real di 
dalam dunia usaha.

“Sehingga mereka memiliki 
persiapan mental dan keahl-
ian untuk langsung terjun ke 
masyarakat,” tutupnya. (wdy) 
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PEDULI PENDIDIKAN: Rektor Unika Atma Jaya (paling kiri) dan dua 
peraih FSA 2018, salah satunya Brigadir Saleh (ke-3 dari kiri).

Apa yang dilakukan Brigadir Polisi Muhamad Saleh 
untuk anak-anak di Desa Tunas Baru, Kabupaten 

Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara patut 
diacungi jempol.

MESYA MOHAMAD, Jakarta

Usul Seni Bikin 
Meme Jadi Prodi

JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
mengaku telah berhasil merealisasikan 
berbagai target dalam upaya meningkatkan 
mutu pendidikan tinggi, kemampuan iptek 
dan inovasi di Indonesia. Tujuan dari semua 
itu tentunya untuk mendukung daya saing 
bangsa dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Salah satunya, yakni lahirnya program 
studi (prodi) visioner atau yang dikenal 
dengan prodi kekinian yang sesuai dengan 
perkembangan zaman dan kebutuhan 
pasar. 

“Salah satu program studi yang visioner 
yang menjawab perkembangan zaman 
adalah Prodi Animasi. Prodi ini sangat dibu-
tuhkan oleh industry perfi lman Indonesia,” 
ujar Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir 
dalam keterangan tertulis yang diterima 
redaksi, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, prodi tersebut telah 
didirikan di beberapa perguruan tinggi 
baik negeri maupun swasta, seperti di ITB, 
ISI Yogyakarta, Sekolah Tinggi Multi Media 
Yogyakarta, Universitas Dian Nuswantoro 
dan Politeknik Batam.

Nasir menyatakan, perguruan tinggi baik 
negeri maupun swasta antusias untuk 
mendirikan prodi baru kekinian. Prodi lain-
nya yang diusulkan perguruan tinggi dan 
telah disetujui adalah Prodi Pengelolaan 
Perkebunan Kopi oleh Universitas Gajah 
Putih di Aceh.

“Prodi ini sangat tepat di kembangkan 
di Aceh karena provinsi ini terkenal akan 
produk kopinya,” kata dia.

Di antaranya, Program Studi Pengelo-
laan Perkebunan Kopi, Prodi Film, Prodi 
Teknologi Pulp dan Kertas, Prodi Informa-
tika Medis, Prodi Teknik Mekatronika, dan 
Prodi Sains Data.

Kemenristekdikti juga memberikan reko-
mendasi kepada perguruan tinggi untuk 
membuka prodi visioner Sains Perkopian, 
Prodi Ekonomi Perkopian, Pendidikan 
Barista, Prodi Seni Meme.(yes/JPC)

Sarjana Muda Harus 
Siap Bersaing

JAKARTA - Segenap civitas akademika 
Universitas YARSI diminta bekerja keras, 
untuk memicu dan memacu peningkatan 
kualitas di setiap lini, utamanya meraih 
akreditasi institusi dengan predikat unggul 
(A) yang ditargetkan pada 2019.

Demikian disampaikan Rektor Univer-
sitas YARSI, Prof. Susi Endrini di sela-sela 
wisuda semester ganjil tahun akademik 
2018-2019 di Auditorium Ar-Rahman, 
kampus YARSI, Cempaka Putih, Jakarta 
Pusat, akhir pekan lalu.

Wisuda kali ini mengusung tema “Gen-
erasi Muda Sebagai Pemimpin Islam Di 
Masa Revolusi Industri 4.0, Menciptakan 
Jiwa Kepemimpinan Muda Yang Hebat”.

Prof. Susi dalam keterangan tertulis men-
gatakan, tahun depan diharapkan jumlah 
program studi (Prodi) di YARSI dapat 
meraih peningkatan hingga akreditasi A.

“Alhamdulillah jika Fakultas Kedokteran 
telah kembali meraih akreditasi A, kita 
terus meningkatkan dan mempersiapkan 
secara matang, terarah, dan terencana 
dalam proses akreditasi A untuk Prodi 
Fakultas Teknologi Informasi (FTI) dan 
Prodi Fakuktas Ekonomi (FE) serta prodi 
fakultas lainnya,” ujar Prof. Susi.

Untuk target, kata dia, tahun depan 
semua prodi bisa meraih akreditasi A. 
Salah satu Prodi Ilmu Perpustakaan sudah 
mendapat akreditasi A dan yang mem-
banggakan, merupakan satu-satunya PTS 
di Indonesia yang berpredikat tersebut.

Prof. Susi berharap achievment ini dapat 
kembali memacu prodi lainnya untuk dapat 
meraih prestasi serupa. Dia mengatakan 
setelah akreditasi A secara institusi didapat, 
akan menuju pengakuan internasional. 
Dampak positifnya adalah kepada lulusan 
YARSI, langsung mendapat respon dunia 
kerja dan jejaring alumninya ikut andil 
memperkuat akses pengakuan di segala 
bidang pengabdian.(rus)

JPNN/JAWAPOS.COM

PRODI KEKINIAN: Menteri Ristekdikti Mohamad 
Nasir memberikan rekomendasi kepada 
perguruan tinggi untuk membuka prodi visioner 
Sains Perkopian, Prodi Ekonomi Perkopian, 
Pendidikan Barista, Prodi Seni Meme.

SEREMONI: Wisuda semester ganjil tahun 
akademik 2018-2019 Universitas YARSI dengan 
lulusan sarjana sebanyak 436 wisudawan/
wisudawati.

Pasar Luar Negeri Tertarik Produk Riset
JAKARTA - Produk - produk riset 

dan inovasi Pusat Unggulan Iptek 
(PUI) mampu menarik minat 
pasar luar negeri. Itu dibuktikan 
saat pelaksanaan Indonesia Inno-
vation Day (Indonesia ID) di Kobe 
University, Jepang baru-baru ini.

Direktur Lembaga Litbang 
Kementerian Riset Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Kemen-
ristekdikti) Kemal Prihatman 
mengatakan, IID 2018 di Kobe ini 
diikuti berbagai institusi litbang 
PUI. Tercatat 49 inventor berang-
kat ke Jepang dengan membawa 
41 produk dari 7 bidang sep-
erti pangan pertanian, energi, 

kesehatan, maritim, Teknologi 
Informasi dan Komunikasi, ma-
terial maju, dan sosial budaya.

“Melalui Indonesia ID 2018 
diharapkan bisa meningkat-
kan ketertarikan pihak asing 
terhadap investasi riset di In-
donesia, membuka jalan untuk 
kolaborasi riset maupun industri 
negara Indonesia di lingkungan 
internasional, serta peluang 
lainnya yang mendukung pen-
ingkatan pemanfaatan hasil 
produk berbasis riset di Indo-
nesia,” terang Kemal di Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi (BPPT), Kamis (1/11).

Pelaksanaan Indonesia ID 
2018 juga merupakan salah satu 
agenda kerja sama internasional 
dengan pihak Jepang dalam me-
meriahkan Peringatan 60 Tahun 
Hubungan Diplomatik Jepang 
– Indonesia.

Terdapat sepuluh produk 
inovatif yang dipresentasikan 
dalam agenda Indonesia ID 
2018. Produk tersebut dipilih 
berdasarkan kriteria keunggulan 
berbasis akar budaya Indonesia 
dan mencerminkan produk 
biodiversitas yang dimiliki In-
donesia. Di samping kriteria po-
tensi kerja sama yang kuat antara 

Indonesia dan Jepang.
Produk yang dipresentasikan 

meliputi Ringkel Background 
Batik dan Kerajinan Kayu den-
gan Ornamen Batik (PUI Batik 
dan Kerajinan, Balai Besar Kera-
jinan dan Batik, Kementerian 
Perindustrian), Organic Noni 
Juice (PUI Industri Agro, Balai 
Besar Industri Agro, Kement-
erian Perindustrian), Varietas 
Baru Nanas PK-1 (PUI PT Hor-
tikultura Tropika, Pusat Kajian 
Hortikultura Tropika, Institut 
Pertanian Bogor), Roselindo 
Tea (PUI Tanaman Serat, Balai 
Penelitian Tanaman Serat dan 

Tanaman Pemanis, Kement-
erian Pertanian).

Kemudian BioMush (PUI Sum-
berdaya Mikroorganisme Nasi-
onal, Pusat Penelitian Biologi, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In-
donesia) Gamboeng Green Tea 
Powder (PUI Teh dan Kina, Pusat 
Penelitian Teh dan Kina, PT. Riset 
Perkebunan Nusantara), SI-
TOMO: Accoustic Tomography 
for Ocean Monitoring System 
(PUI Teknologi Akuntansi Sum-
ber Daya Alam, Pusat Teknologi 
Sumber Daya Wilayah, Badan 
Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi). (esy/jpnn)



Samakan 
Frekuensi

Cerita Ditipu Hanzela
KABAR duka tentang meninggalnya salah 

satu bayi kembar Marissa Nasution pada Februari 
lalu ternyata dimanfaatkan oleh seseorang 
untuk menipu. Penipu itu bernama Hanzela. 
Melalui Instagram Story, Marissa menceritakan 
bahwa Hanzela sempat meminjam uang ratusan 
juta rupiah kepadanya. Uang itu semestinya 
dikembalikan pada Januari. Namun, hingga 
detik ini Hanzela belum mengembalikannya 
dengan beragam alasan.

Kemudian, Marissa mengetahui bahwa 
Hanzela berusaha meminjam uang kepada 
orang lain dengan alasan proses kelahiran 
bayi kembar Marissa yang sempat bermasalah. 
Marissa juga mengunggah foto-foto dan screen 
capture akun Instagram yang digunakan oleh 
Hanzela. ”Manusia macam apa cari keuntungan 
untuk diri sendiri atas duka orang lain. 
Bumil mana yang nggak emosi, kan. Saya 
ingin share cerita ini biar semua yang ingin 
berbisnis sama orang ini lebih berhati-hati,” 
tulis Marissa. (adn/c11/jan)

Welcome to
the Family, Dad

SETELAH menikah dengan Irwan Danny 
Mussry di Tokyo pada Se  (29/10), Maia 
Estianty kemarin (30/10) mengunggah foto 
keluarga baru yang lengkap di akun Instagram-
nya. Formasinya bapak, ibu, dan tiga anak.

Foto tersebut seolah menjadi cara Maia 
untuk memberi tahu publik tentang 
pernikahannya. Dalam foto itu, Maia 
mengenakan gaun pengantin dengan tiara, 
dikelilingi suami serta ketiga anaknya, Al, 
El, dan Dul. Kelimanya tersenyum.

’’Maasyaa Allah, lengkap dan sempurna.... I 
LOVE YOU ALL...’’ tulis Maia pada salah satu 
caption. Pada unggahan foto yang lain dia menulis, 
‘’My new chapter with my hubby and the boys..
Welcome to the family DAD.’’(adn/c15/jan)

MAIA ESTIANTY

MARISSA NASUTION

AsianWiki Viki

LEE MIN KI

SEBAGAI

SEO DO JAE

SEO HYUN JIN

SEBAGAI

HAN SE KYE

Gara-gara Kutukan & Prosopagnosia
Beauty Inside, Adaptasi Kedua Web Series Asal Amerika Serikat

Ada sisi unik yang ikut mewarnai cerita 
drama Beauty Inside. Dua tokoh utamanya 

mengalami gangguan yang tidak lazim 
sehingga ceritanya kocak dan seru diikuti.

BEAUTY Inside masuk daftar drama 
Korea yang paling ditunggu tahun 
ini. Sebab, serial yang tayang di JTBC 
tersebut merupakan adaptasi kedua 
The Beauty Inside. Ide itu berakar 
dari web series di Amerika Serikat 
yang tayang pada 2012. Pernah 
dibuat filmnya di Korea, kali ini 
dibuat versi dramanya. 

Inti kisah yang diangkat nyaris 
sama. Dua tokoh utamanya 
mengalami gangguan tidak biasa. 
Pertama, ada aktris Han Se-kye 
(diperankan Seo Hyun-jin) yang 
menanggung kutukan misterius. 

Setiap minggu, penampilannya 
berubah. Dari perempuan cantik 
berubah menjadi bocah, lansia, 
maupun lelaki. Padahal, karakter 
dan kebiasaannya tetap sama. 
Perubahan tersebut bisa terjadi 
sewaktu-waktu.

Satu lagi, prosopagnosia alias 
ketidakmampuan mengingat wajah. 
Gangguan memori itu dialami direktur 
maskapai penerbangan Seo Do-jae 
(Lee Min-ki). Akibatnya, dia cenderung 
mengingat orang dengan menghafal 
kebiasaan dan karakternya. 

Beauty Inside sudah mencuri 
perhatian penikmat drama. Sama 
dengan versi filmnya pada 2015. 
Bahkan, salah seorang staf me nilai 
bahwa chemistry empat tokoh utama 
sangat kuat. ’’Me reka bikin lokasi 
syuting meriah. Mereka seakan sudah 
kenal lama,’’ papar staf produksi seba-
gaimana dikutip Soompi.

Bahkan, serial itu dinanti Han Hyo-
joo, pemeran utama di versi film. 
’’Aku sangat suka dengan filmnya, 
jadi senang banget ketika dengar 
ceritanya bakal digarap lagi jadi drama,’’ 
katanya. (fam/c14/jan)

JAKARTA – Sukses besar Dilan 1990 dengan raihan 6,3 
juta penonton pada awal 2018 membuat penggemar tak 
sabar menantikan kehadiran sekuelnya. Diangkat dari 
novel Dilan bagian kedua: Dia Adalah Dilanku Tahun 
1991 karya Pidi Baiq, film itu siap memasuki masa produksi. 
Produser Max Pictures Ody Mulya Hidayat mengumumkan, 
Dilan 1991 diproduksi mulai 3 November.

Dua bintang utamanya, Iqbaal Ramadhan dan Vanesha 
Prescilla sebagai Dilan dan Milea, mengungkapkan siap 
kembali mengaduk-aduk perasaan penonton seperti 
di film pertamanya. Meski tak bisa dimungkiri, ada 
beban tersendiri.

”Dari sukses Dilan 1990, penonton punya ekspektasi 
lebih untuk yang 1991,” papar Iqbaal dalam konferensi 
pers di Hotel Jayakarta, Bandung, Senin (29/10). Beban 
itu diemban sebagai kepercayaan dan mereka siap bekerja 
lebih. ”Kalau yang sebelumnya 100 persen, sekarang kita 
kasih 200, bahkan sampai 1.000 persen,” lanjutnya.

Senada dengan Iqbaal, Vanesha mengaku cukup gugup 
saat kembali memerankan karakter Milea. Dia berharap 

kelancaran pada proses syuting mendatang. Setelah 
sekitar satu tahun ”terpisah” sejak syuting Dilan 

1990, banyak yang penasaran bagaimana Iqbaal 
dan Vanesha kembali memunculkan chemistry 

sebagai Dilan dan Milea. ”Gimana, Baal?” 
Vanesha melempar kepada Iqbaal untuk 

menjawab. Selama setahun kemarin, 
keduanya punya project masing-masing. 

Saat kembali bertemu, mereka bertukar 
cerita. ”Selayaknya ketemu teman 
lama,” ucap Iqbaal. 

Menurut dia, tidak ada treatment 
khusus. ”Mengingat kembali aja,” 
sahut Vanesha. ”Lebih menyamakan 

frekuensi. Kita satu kapal, satu jalur, 
untuk Dilan 1991,” lanjut Iqbaal mantap. 

Beban yang sama dirasakan sang 
sutradara Fajar Bustomi. Apresiasi yang 

luar biasa untuk Dilan 1990 membuatnya 
lebih berhati-hati dalam menggarap sekuelnya 

itu. ”Harus lebih bagus, secara teknis, 
semuanya lah. Ada catatan-catatan di Dilan 
1990 yang kami perbaiki,” paparnya. 

Rencananya, proses syuting akan langsung 
untuk dua film. Dilan 1991 dan Milea yang 
diambil dari buku ketiga. Namun, skenarionya 
dikerjakan masing-masing. Ada alasan 
khusus mengapa syuting langsung untuk 
dua film. ”Kalau sudah baca bukunya, pasti 
tahu,” papar Fajar. Cerita dalam dua novel 
itu hampir sama, hanya disampaikan 
dengan sudut pandang yang berbeda.

Alasan kedua, para pemeran muda itu 
tumbuh pesat. ”Untuk continuity. Jadi, 
pas orang nonton, nggak lihat ada yang 
berubah. Bayangin kalau saya kerjainnya 
dua tahun kemudian, fisik mereka sudah 
berubah,” tuturnya. (nor/c6/jan)

INSTAGRAM MARISSA NASUTION

Dampak Besar Satu Kata
Kristian Nairn, 

Pemeran Hodor 
dalam GoT

JAKARTA – Sosoknya tinggi besar, 
tetapi polos, naif, dan penolong. Dia 
adalah Hodor, sahabat sekaligus penjaga 
Bran Stark (Isaac Wright) dalam serial 
Game of Thrones (GoT). Sang pemeran, 
Kristian Nairn, 42, rupanya, tidak jauh 
beda dengan sosok Hodor. Bedanya, 
dia bisa bicara layaknya orang normal 
alih-alih hanya mengatakan Hodor 
setiap saat. Jawa Pos berkesempatan 
ngobrol dengan aktor dan DJ asal 

Irlandia Utara tersebut dalam 
event Indonesia Comic Con 

2018 pada akhir pekan 
lalu di Jakarta Conven-
tion Center (JCC). 

(len/c14/jan)

Untuk kali pertama, Anda datang ke 
Indonesia. Bagaimana tanggapannya?

Wah, sangat antusias. Saat tiba di bandara, 
saya kagum dengan kehangatan dan keramahan 
orang Indonesia. Ternyata banyak juga 
penggemar GoT di sini. Yang lebih bikin kaget, 
mereka juga menyorot karakter Hodor 
yang bukan pemeran utama.

Ketika berperan sebagai 
Hodor, bagaimana 
reaksi pertama Anda?

Menjadi Hodor adalah 
pengalaman pertama 
saya berakting. Karena 
hanya pemeran pen-
dukung, saya tidak bisa 
mengharapkan bakal 
setenar pemeran utama. 
Namun, cukup banyak fans 
yang mengapresiasi peran 
Hodor dalam cerita.

Hodor hanya bisa 
mengucapkan satu 
kata. Apakah itu 
membuat aktingmu 
lebih mudah atau sulit?

Jadi lebih mudah ya. Sebab, saya tidak 
perlu menghafal terlalu banyak dialog. 

Namun, ada pula kesulitannya. Bagaimana 
caranya, lewat satu kata, saya bisa 
menyampaikan beragam emosi. Tentu 
itu harus didukung skill akting dan ekspresi 
yang kuat, bukan?

Hodor akhirnya tewas pada 
musim keenam. 

Bagaimana reaksi 
pertama Anda setelah 

tahu skenarionya?
Kaget dan sedih. 

Bukan cuma karena 
saya suka dengan cerita 
yang ditulis, tetapi juga 
karena saya harus 

menyelesaikan proses 
syuting. Saya sudah ikut 

syuting GoT sekitar 6 
tahun. Meninggalkan 
sebuah pekerjaan setelah 
waktu yang lama tentu 
sangat emosional.

Banyak yang sedih 
dan terharu melihat 
adegan pengorbanan 
Hodor. Bagaimana 

pendapat Anda?
Saya senang karir akting saya bisa berdampak 

sebesar itu. Saya merasa dihargai meski 
bukan pemeran utama atau aktor ternama. 
Intinya, Hodor membuat saya lebih mencintai 
diri saya sendiri.

Apa adegan paling menantang atau 
sulit saat syuting GoT?

Hmm.. mungkin saat aku harus mengangkat 
Isaac ke mana-mana, tepatnya ketika Hodor 
dan Bran melarikan diri dari Winterfell. Saya 
harus punya tenaga ekstra supaya tetap kuat. 
Adegan Hodor meninggal pun cukup sulit 
karena saya harus berakting total untuk scene 
yang menyentuh emosi.

Siapa karakter favorit Anda di GoT?
Brienne Tarth. Dia adalah karakter yang 

mengagumkan. Menurut saya, dialah yang 
cocok duduk di Throne.

Hodor memang sudah meninggal 
pada musim keenam. Namun, 
akankah dia muncul sebagai 
flashback atau bahkan sosok nyata 
pada musim kedelapan?

Hahaha…kamu berharap aku bakal 
menjawabnya. Maaf, aku hanya bisa 
bilang bahwa kalian harus menunggu 
dan menyaksikan sendiri untuk itu. Yang 
jelas, musim kedelapan akan sangat 
keren.(*)

KALI PERTAMA: Kristian 
Nairn seusai temu media 

di salah satu hotel di 
Jakarta akhir pekan lalu.

GLANDY BURNAMA/JAWA POS

Iqbaal-Vanesha Dilan 1991
Mulai Syuting 
3 November

16
(sudah 

tayang 10 
episode)

TRIVIA 
JELANG 

SYUTING
Iqbaal yang sempat 

menaikkan berat badan 
hingga 12 kilogram untuk 

syuting Bumi Manusia 
kini harus menurunkan 

beratnya kembali 
untuk Dilan 1991.

Bakal menghadirkan 
beberapa  cast baru. Di 
antaranya, Bucek Depp 

sebagai ayah Dilan, 
Maudy Koesnaedi 

sebagai Tante Anis, 
dan Jerome Kurnia 

sebagai Yugo.

Sedang berambut 
pendek, Vanesha 

harus meng-
gunakan hair 

extension untuk 
menjadi Milea.

Untuk karakter 
Mas Herdi, 

penonton harap 
tahan napas. 

Sabar dulu, masih 
dirahasiakan. (*)

INSTAGRAM MAIA ESTIANTY

Ninja Cantik
NIA Ramadhani, 28, tak ketinggalan mera-

maikan momen Halloween dengan bermain 
kostum. Kali ini dia memilih menjadi ninja. 
Dengan kostum hitam dan sentuhan merah, 
ibu tiga anak tersebut tampil cantik 
sekaligus fierce. Dua ”pedang” tersemat di 
balik punggungnya.

Saat berpose dengan beberapa teman, Nia 
mengenakan masker hitam yang menutupi 
sebagian wajahnya. Ketika dibuka, tampak 
riasan wajah yang bold dengan lipstik merah 
dan mata yang tegas. Penampilan memukau 
itu mendapat pujian dari sang suami, Ardi 
Bakrie. ”Ini jg cantik yank. Cieee... jangan 
GR,” tulis Ardi. Nia kemudian merespons, 
”Aduhhh, dandan gini terus apa tiap hari,” 
ujarnya. Sebelumnya, Ardi juga melontarkan 
pujian pada foto Nia dengan tampilan ala 
bajak laut. (nor/c6/jan)

NIA RAMADHANI
INSTAGRAM NIA RAMADHANI

WOW

JTBC

JTBC

SIAP BIKIN 
BAPER: Vanesha 

Prescilla dan Iqbaal 
Ramadhan mulai  

menjalani syuting 
Dilan 1991 awal 

bulan depan. 

IMAM HUSEIN/JAWA POS

IMAM HUSEIN/JAWA POS

IMDB

113395
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COBA L,OOK 
LAINNYA YUK!

IT’S Halloween vibes! Yup, 
menutup akhir Oktober, banyak 
event pesta Halloween yang seru 
dan nggak boleh dilewatkan. Selain 
khas dengan pesta kostumnya, 
Halloween bisa jadi ajang bermain 
riasan unik seperti face painting. 
Salah satu Halloween make-up 
yang lagi ngehit adalah melting 
face make-up. Terlihat 
menyeramkan dan Halloween 
banget, pastinya melting face 
make-up perlu beberapa tool nih. 
Want to know more? (far/c14/dhs)

Tool pertama agar melting face make-up bisa terlihat 
nyata adalah brush. ’’Brush punya peranan penting nih. 

Selain untuk blending eye shadow dan bedak, brush 
dipakai untuk blending face painting,’’ jelas Syska La 

Veggie, MUA asal Surabaya. Brush paling besar 
digunakan buat blending bedak. Brush yang kecil bisa 

membuat pola awal lelehan, blending eye shadow, 
blush on, serta face painting.

Untuk membikin efek darah, madu bisa digunakan loh. 
’’Tekstur madu yang kental bisa dipakai untuk membuat 

darah tiruan. Madu termasuk bahan yang aman. Jadi, 
nggak perlu takut jika diaplikasikan di wajah,’’ ujar Syska. 
Untuk membuat darah, madu bisa langsung diberi pewarna 
merah dan sedikit warna biru untuk menggelapkan.

Vaseline dapat 
menutupi dan 

melindungi alis dan 
bulu mata selama 

pembuatan melting 
face make-up. ’’Karena 
memakai gelatin untuk 

efek melting face 
make-up ini, perlu 

Vaseline yang dioleskan sebelum menempelkan 
gelatinnya. Supaya nggak kecabut, jadi lebih 

aman,’’ terang Syska. Vaseline ini bisa dioleskan 
secukupnya sebelum memulai make-up di 

beberapa bagian seperti bulu mata, alis, serta 
bagian wajah lain yang diinginkan.

Gelatin menjadi formula utama dalam 
membuat melting face make-up. Gelatin bisa 

membikin efek lelehan-lelehan di wajah. ’’Alat 
untuk SFX kan mahal dan nggak gampang 

dicari. Karena itu, bisa diakali dengan 
menggunakan bahan lain seperti gelatin yang 

ditambahkan air,’’ ungkap Syska. Selain mudah 
dibuat dan ditemukan, gelatin aman loh untuk 

wajah karena merupakan bahan alami.

Untuk menambah 
kesan spooky, gelatin 
yang udah ditempel ke wajah 
diberi cat khusus body painting. 
’’Halloween kan identik dengan warna 
merah dan hitam. Jadi, yang paling banyak 

digunakan ya warna-warna itu,’’ jelas Syska. 
Warna merah dengan kesan darah 

dibubuhkan mengikuti alur melting 
face make-up yang dibuat 

sebelumnya.

Bagian wajah yang nggak tertutup atau diberi 
gelatin bisa di-make up sesuai dengan 
keinginan. ’’Make-up-nya standar aja lah ya. 
Kayak foundation, concealer, bedak, eye 
shadow dengan warna senada, blush on, pensil 
alis, maskara, dan lipstik,’’ papar Syska. 
Make -up ini bisa disesuaikan dengan keinginan 
dan look yang ingin diperlihatkan. Voila, you’re 
ready to spook people!

MODEL: NUR VIRZA IKHTIARINI & ELVINKA MAYSHA PRAMUDITA
FOTOGRAFER: ANDRE/ZETIZEN TEAM • LAYOUT: NINA/ZETIZEN TEAM
MUA & HAIRDO: SYSKA LA VEGGIE (IG: @MAKEUPBYSYSKA/WA: 082141597449)
LOKASI: PUZZLE RENTAL STUDIO FOTO, JALAN BARATA JAYA 59 BLOK A-6, 
SURABAYA (TELP 0811370955)

Bukan melulu soal hantu, Halloween make-up juga 
bisa ditampilkan dengan membuat karakter kucing. 
Cukup tampilkan part penting dari wajah kucing seperti 
hidung dan kumisnya. Selain kucing, face painting 
hewan lainnya sangat direkomendasikan. So, kamu bisa 
tampil supercute saat Halloween party deh!

Vampir menjadi salah satu ikon hantu yang nggak boleh 
dilewatkan saat Halloween. So, dengan look satu ini, 

kamu bisa tampil outstanding lewat riasan ala vampir. 
Cukup mainkan teknik make-up pada bagian mata dan 
bibir. Yup, Stephanie berfokus membuat efek darah di 

bagian bibir agar look ini lebih maksimal.

EITS.. Halloween make-up 
nggak harus selalu seram 

kok! Malah ada yang nampilin 
look supercute, tapi tetap 

unik. Misalnya, look 
Halloween make-up ala tiga 
beauty vlogger ini nih yang 

dijamin mudah banget kamu 
coba. (c14/zet)

COBA LOOK 
LAINNYA YUK!

CAT MAKE-UP LOOK
DOK. PRIBADI DOK. PRIBADI

by Dian Ravita
SUPER EASY GLAM VAMPIRE

by Stephanie Rose

TREN MELTING FACE 
MAKE-UP UNTUK HALLOWEEN

113395



KOMUNIKASI BISNISJUM’AT, 2 NOVEMBER  201814

Serunya Ngupee Kampus Shopee Bersama JNE Sukabumi
BERBAGAI program dan inovasi terus dilakukan 

baik oleh pemerintah, maupun perusahaan swasta 
demi memajukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
di seluruh penjuru Indonesia. Memiliki kesamaan misi 
untuk mengoptimalkan penjualan para Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) yang dijalankan secara 
online, JNE dan Shopee menggelar “Ngupee Mandiri 
Sukabumi” di Sukabumi tepatnya di Café Van Milla, 
Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) pada Minggu (28/10). 
Lebih dari 40 pelaku usaha online yang tergabung 

dalam Komunitas Kampus Shopee di Sukabumi, 
mengikuti kegiatan yang bertema “Ngupee Mandiri 
Learning & Development for Beginner Class” itu. Ha-
dir dalam kesempatan tersebut Branch Manager JNE 
Sukabumi Tri Heri, sejumlah narasumber seperti salah 
satu seller Shopee Dany Ismail dari Mimakids, Ika dari 
Shukukids dan Robby. Acara dikemas apik dan men-
arik. Sebagai mitra yang berperan sebagai pendistri-
busi paket-paket para komunitas seller Shopee kepada 
seluruh customer, JNE juga menjelaskan bagaimana 

peran perusahan jasa kiriman yang merupakan 
salah satu pilar utama dalam keseluruhan sistem 
e-commerce dalam mendukung UKM di Sukabumi.

Dengan begitu, para peserta mendapatkan ilmu 
tentang bagaimana cara pengemasan yang baik, 
penentuan judul produk, kelengkapan informasi 
dalam berjualan, dan bergabung menjadi member 
JNE Loyality Card (JLC).“JNE mendukung para seller 
Shopee agar bisnis mereka terus berkembang,”ujar Tri 
Heri kepada Radar Sukabumi. (*/sri)

Badut JONI siap beraksi.Badut JONI diantara peserta Ngupee Shopee bersama JNE.

Branch Manager JNE Sukabumi, Tri Hery memberikan presentasi 
kepada peserta.

Para peserta berjoget bersama Badut JONI.BM JNE Sukabumi, Tri Hery memberikan cinderamata kepada 
panitia.

BM JNE Sukabumi, Tri Hery memberikan hadiah kepada peserta.

KOMUNITAS

Daya Beli Petani Pedesaan Melemah
JAKARTA - Badan Pusat 

Statistik mengungkapkan, Ni-
lai Tukar Petani (NTP) secara 
nasional pada Oktober 2018 
turun 0,14 persen dibanding-
kan September 2018. Penu-
runan indeks sebesar 103,17 
di bulan lalu menjadi 103,02.

NTP merupakan salah 
satu indikator untuk melihat 
tingkat kemampuan atau 
daya beli petani di perde-
saan. NTP juga menunjukkan 
daya tukar (terms of trade) 
produk pertanian dengan 
barang dan jasa yang dikon-
sumsi maupun untuk biaya 
produksi. Semakin tinggi NTP, 
secara relatif semakin kuat 
pula tingkat kemampuan atau 
daya beli petani.

Kepala BPS Suhariyanto 
menjelaskan, Penurunan 
NTP dikarenakan Indeks 
Harga yang Diterima Petani 
(It) naik sebesar 0,20 persen, 

namun kenaikan tersebut 
masih lebih kecil dibanding-
kan dengan kenaikan Indeks 
Harga yang Dibayar Petani 
(Ib) sebesar 0,34 persen.

“Pada Oktober 2018, NTP 
Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung mengalami kenai-
kan tertinggi (1,56 persen) 
dibandingkan kenaikan NTP 
provinsi lainnya. Sebaliknya, 
NTP Provinsi Riau mengalami 
penurunan terbesar (1,46 
persen) dibandingkan penu-
runan NTP provinsi lainnya,” 
ujarnya di Kantornya, Kamis 
(1/11).

Suhariyanto mengungkap-
kan, pada Oktober 2018 ter-
jadi in?asi perdesaan di In-
donesia sebesar 0,35 persen, 
disebabkan oleh kenaikan in-
deks pada seluruh kelompok 
penyusun Indeks Konsumsi 
Rumah Tangga (IKRT).

Nilai Tukar Usaha Rumah 

Tangga Pertanian (NTUP) na-
sional Oktober 2018 sebesar 
111,91 atau turun 0,13 persen 
dibanding NTUP bulan sebe-
lumnya.

Selain itu, Suhariyanto 
juga mengatakan, dari 1.773 
transaksi penjualan gabah 
di 28 provinsi selama Okto-
ber 2018, tercatat transaksi 
gabah kering panen (GKP) 
75,41 persen, gabah kering 
giling (GKG) 12,35 persen, 
dan gabah kualitas rendah 
12,24 persen.

Selama Oktober 2018, rata-
rata harga GKP di tingkat 
petani Rp 4.937 per kg atau 
naik 0,98 persen dan di tingkat 
penggilingan Rp 5.039 per kg 
atau naik 0,98 persen diband-
ingkan harga gabah kualitas 
yang sama pada September 
2018. 

Rata-rata harga GKG di pet-
ani Rp 5.467 per kg atau naik 

1,26 persen dan di tingkat 
penggilingan Rp 5.568 per kg 
atau naik 1,22 persen. Har-
ga gabah kualitas rendah di 
tingkat petani Rp 4.694 per kg 
atau naik 0,92 persen dan di 
tingkat penggilingan Rp 4.782 
per kg atau naik 0,61 persen.

Dibandingkan Oktober 
2017, rata-rata harga pada 
Oktober 2018 di tingkat petani 
untuk kualitas GKP dan gabah 
kualitas rendah mengalami 
kenaikan masing-masing 3,05 
persen dan 7,41 persen, se-
dangkan GKG mengalami 
penurunan sebesar 1,17 
persen.

Demikian juga di tngkat 
penggilingan, rata-rata harga 
pada Oktober 2018 untuk 
kualitas GKP dan gabah kuali-
tas rendah juga mengalami 
kenaikan masing-masing 3,13 
persen dan 7,03 persen, se-
dangkan GKG turun sebesar 

0,94 persen.
Pada Oktober 2018, rata-

rata harga beras kualitas 
premium di penggilingan 
sebesar Rp 9.645 per kg, naik 
sebesar 0,77 persen diband-
ingkan bulan sebelumnya. 
Rata-rata harga beras kuali-
tas medium di penggilingan 
sebesar Rp 9.395 per kg, naik 
sebesar 0,92 persen. Semen-
tara rata-rata harga beras 
kualitas rendah di penggil-
ingan sebesar Rp 9.194 per 
kg, naik sebesar 0,75 persen.

Dibandingkan dengan Ok-
tober 2017, rata-rata harga 
beras di penggilingan pada 
Oktober 2018 pada semua 
kualitas mengalami kenai-
kan, untuk kualitas premium 
sebesar 1,49 persen, kuali-
tas medium sebesar 3,05 
persen, dan kualitas rendah 
sebesar 4,08 persen.(mys/
JPC)

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.  A R G O  P U T R A ,  K o n t a r k t o 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 - 4496 OP  An. Arson

HLG STNK F - 6853 OT  An. Muhamad 
Alip

HLG STNK F - 6936 TP  An. Wiwin 
Widaningsih 

HLG STNK F 6535 OP An. Supriadi 
Sihombing 

HLG STNK F - 2809 VH  An. Wiwin 

HLG STNK F - 6415 UAH  An. Sanusi

KULINER

WARUNG MKN BEBEK JONTOR, jontorn-
ya 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 Sukabumi. (Rs s/d 30 
November)

RNY COMPUTER , Hardware, Notebook, 
CCTV, Camera Digital, GPS, PC, Tablet, 
Projector, Jl. A. Yani No 216 /232 Tlp 
( 0266 ) 221079 Fax. ( 0266) 217890 
Sukabumi. (Rs s/d 30 November)

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

DIJUAL RUMAH 
Lokasi Strategis Jl. Limus Nunggal - Jalur 
Lingkar Selatan Sukabumi. 2 Kamar Tidur, 
1 Kamar Mandi, Warung, Carpool Luas Bisa 
Untuk Usaha, Pinggir Jalan, LT 102 m2, SHM. 
Harga Rp. 570 JT - Nego - Hub : Herdiaz (WA) 
0813-94429442 / 0812-12898951

JL.RAYA CISAAT NO.124 SUKABUMI
TELP.(0266) 223388

KUNJUNGI KAMI DI : www.bprsupra.com   
ig :@bprsupra_cisaat  twiter : @bprsupra

“ BUKAN KILAT BUKAN PETIR,
KREDIT CEPAT 1 JAM “

Ka Pe Ge Pe
Jl.SILIWANGI NO. 73 

KOTA SUKABUMI

0857 0333 4322 - 0852 1102 4399
IG : kapegepeoffi  cial

GO-Food via Go-Jek 24 Jam

RESTO SUNDA KARI AM 2
JL.Jalur Lingkar Selatan 

kp.Sudajaya hilir 
Kec. Baros. Sukabumi

Ig,fb : Rumah makan kari AM Jalur Lingkar Selatan

0817 730 029
Call/WA : 0857 7348 1069

Telp/WA : 
0857 7348 1069

SEDIA STOCK 
MOBIL PRIBADI 

& 
ANGKUTAN BISNIS

HARGA NEGO,
TERIMA 

TUKAR TAMBAH

MUSTIKA MITSUBISHI
START From 55k

Jl. Subang Jaya No.93 Kec.Cikole 
Kota Sukabumi 

(Depan Taman Perumahan Kandara )

0857 2306 8979
Ig : @balkonphotostudio

      @balkontigadua
Web : balkon-photo-studio.business.site/

JUARA AYAM GEPREK 
DELIVERY ORDER
INFO : 0852 1515 5669
TERIMA PESANAN 
( ARISAN,RAPAT DLL )
ALAMAT : JL.RH.DIDI SUKARDI NO.28 SIGODEG 
                   (SEBERANG INDOMARET )
                   JL. PELABUHAN II NO.28 (MUSTIKA JAYA MOTOR )

OPENING 
08.00 AM- 09.00 PM )
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PEMADAMAN: Sejumlah warga 
dan petugas gabungan saat 
melakukan pemadaman api 
yang membakar rumah Aim 
Suherman (54) warga Kampung 
Cinangreup, RT 4/3, Desa 
Bojong Kembar.

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

kini menembus Rp18 sam-
pai Rp19 ribu perkilogram. 

  Dari informasi yang di-
peroleh Radar Sukabumi, 
kenaikan haraga komuditas 
tersebut sudah berlang-
sung selama dua Minggu 
terakhir. Hal itu terjadi, 
akibat minimnya pasokan 
dari tengkulak sehingga 
kondisi itu yang mengaki-
batkan terjadinya kenaikan 
harga. “Sudah hampir dua 
Minggu ini harga bawang 
merah memang mengalami 
kenaikan yang lumayan be-
sar yakni Rp3 sampai Rp4 
ribu,” kata salah seorang 
pedagang di Pasar Tradis-
ional Cibadak, Imas Mary-
ani (65) kepada koran ini, 
kemarin (1/11).

  Lebih lanjut dirinya 
menjelaskan,  kenaikan 
harga itu berdampak pada 

penurunan omset. Bagai 
mana tidak,  konsumen 
bayak yang mengeluhkan 
karena kenaikan harga 
tersebut  dan penjulan 
semakin berkurang. “Bi-
asanya perhari bisa meng-
habiskan sampai 30 ki-
logram bawang merah. 
Tetapi, karena harganya 
naik saat ini paling yang 
terjual hanya sekitar 20 
kilogram,” akunya. 

  Menurutnya, kenaikan 
harga juga dipengaruhi 
paktor cuaca. Biasanya, 
p a d a  m u s i m  k e m a r a u 
banyak petani yang gagal 
panen yang mengakibatkan 
pasokan barang ke pasaran 
semakin berkurang. “Saya 
harap, harga bisa secepat-
nya normal kembali. Untuk 
komuditas lainnya saat 
ini masih standar tidak 
ada peningkatan ataupun 
penurunan,” paparnya.

  Di tempat sama, salah 
seorang pembeli Nina (30) 
mengaku, kenaikan harga 
bawang merah ini jelas 
sangat memberatkan para 
pembali. Sehingga, tidak 
sedikit konsumen mengu-
rangi pembeliannya untuk 
keperluan barang lainnya. 
“Saya aja yang biasa beli 
satu kilogram sekarang 
hanya setengah kilogram 
saja. Karena memang har-
ganya yang naik,” ucapnya. 

  dirinya berharap, harga 
komudias yang saat ini 
mengalami peningkatan 
bisa kembali normal agar 
masyarakat yang penghasi-
lannya di bawah stamdar 
tidak merasa diberatkan. 
“Kasian yang penghasilan-
nya dibawah standar kalau 
hargaya tinggi seperti ini. 
Saya harap bisa secepat-
nya stabil lagi,” harapnya. 
(bam/d)

  Sementara itu, dalam 
seleksi CPNS tahun ini, 
pemerintah hanya akan 
menerima 112 ribuan guru 
melalui CPNS. Sementara, 
hanya 80 ribuan guru honor-
er K2 yang memenuhi syarat 
untuk mengikuti CPNS. Arti-
nya hanya sedikit honorer 
K2 yang diakomodir untuk 
mengikuti perekrutan CPNS.

Pemerintah lebih tertarik 
menawarkan pengangkatan 
Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (P3K). Solu-
si akal-akalan yang diper-
siapkan pemerintah untuk 
meredam gerakan Honorer 
K2. Tentu saja tawaran terse-
but ditolak mentah-mentah. 
P3K sangat berbeda dengan 
PNS. 

  “Salah satu perbedaanya, 
P3K tidak memiliki program 

uang pensiun. Maka perlu 
diingatkan kepada Jokowi 
dulu janjinya adalah pen-
gangkatan PNS bukan P3K.

Jokowi yang berjanji maka 
Jokowi pulalah yang harus 
menyelesaikan permasala-
han ini,”jelasnya. 

  Padahal, Para guru su-
dah menginap di seberang 
istana, tidur beralaskan ko-
ran dan rumput. Sungguh 
kondisi yang mengenaskan. 
Apalagi selama ini sudah 
mengabdi puluhan tahun 
dengan gaji yang pas-pasan 
berkisar Rp400.000 hingga 
Rp. 500.000  per bulan. 

Adanya demonstrasi ini 
jelas mengorbankan pen-
didikan anak-anak. 

  “S e l a i n  d e m o n s t ra -
si di depan istana, para 
guru juga melakukan aksi 
pemogokan.  Ketiadaan 
guru mengakibatkan pen-

didikan terbengkalai. Akh-
irnya anak-anak juga yang 
menanggung dampaknya.

Oleh karena itu, dirin-
ya mendesak, pertama, 
pemerintah segera me-
nyampaikan DIM atas re-
visi terbatas UU ASN. DPR 
telah memutuskan bahwa 
revisi  terbatas UU ASN 
menjadi inisiatif DPR pada 
Rapat Paripurna Januari 
2017. “terangnya.

Namun hingga kini RUU 
ASN belum pernah diba-
ha s.  Pa d a ha l  P re s i d e n 
Jokowi telah menerbitkan 
surat presiden Nomor R19/
Pres/03/2017. Dalam surat 
tersebut presiden telah 
menunjuk wakil pemer-
intah untuk melakukan 
pembahasan RU U ASN 
tersebut,  yaitu Menteri 
Keuangan, Menteri Hukum 
dan HAM, Menteri-PAN 

RB. 
Artinya tidak ada i’tikad 

dari Presiden Jokowi untuk 
menyelesaikan pemba-
hasan revisi UU ASN. 

  Padahal revisi inilah yang 
akan menjadi dasar hukum 
perekrutan seluruh guru 
honorer menjadi PNS.Sudah 
2 tahun Presiden Jokowi 
membuat Surpres, tetapi 
tidak ada tindak lanjutnya.

“Pemerintah sebaiknya 
membatalkan program P3K 
karena tidak sesuai dengan 
aspirasi para guru dan janji 
politik Presiden Jokowi. 
D a n ,  P r e s i d e n  J o k o w i 
segera memenuhi janji 
politiknya, mengangkat 
seluruh honorer menjadi 
PNS tanpa tes dan tanpa 
batasan usia, “tegas orang 
yang juga sebagai Anggota 
DPR-RI Fraksi Gerindra ini. 
(*/hnd)

Harga Bawang Merah Naik 

 terdiri dari jenis perahu 
congkreng, beleketek, pay-
ang dan jenis perahu tradis-
ional lainnya. “Saat ini, jika 
dihitung satu persatu jum-
lah bangkai perahu yang 
disandarkan di dermaga 
ini bisa mencapai 50 unit 
lebih,”ungkap Slamat ke-
pada koran ini, kemarin 
(01/11).

  dirinya mengungkap-
kan mulai menumpuknya 
bangkai perahu tradisional 
di dermaga ini sudah ber-
langsung sejak tahun 2000 
lalu hingga sekarang. May-
oritas perahu rusak pada 
bagian body badan dan 
bawah perahu. Karena itu, 
perahu tidak bisa dimanfaat-
kan sama sekali. Kalaupun 
dipaksakan kondisi perahu 
rusak bisa menyebabkan 
perahu tenggelam. “Soalnya 
saat melaut airnya masuk 
kedalam badan dan bawah 
body perahu, sehingga per-
ahu pun bisa tiba-tiba teng-

gelam, “ katanya.
 Sebagian nelayan hingga 

saat ini belum bisa mem-
perbaiki perahu yang ru-
sak, salah satu kendalanya 
karena masalah biaya per-
baikan yang relatif sangat 
mahal. “Satu unit perahu 
paling kecil membutuhkan 
biaya sekitar  Rp5 juta ru-
piah, sedangkan maksimal-
nya hingga laik operasional 
kembali sebesar Rp 15 juta 
rupiah, “ katanya.

  Sementara itu, Supendi 
salah satu nelayan lain 
m e n a m b a h k a n ,  u n t u k 
memperoleh biaya perbai-
kan sebesar itu, lajut dia, 
mayoritas nelayan sampai 
saat ini masih sangat ter-
kendala dari permodalan. 
“Untuk kondisi saat ini, 
boro-boro ada biaya untuk 
memperbaiki perahu sebe-
sar itu. Guna memenuhi 
kebutuhan  makan dan 
ongkos anak sekolah se-
hari-hari pun sudah sangat 
kesulitan,”tambahnya 

  Sebenarnya nelayan 

sudah berusaha mencari 
kucuran dana segar dari 
pihak perbankkan untuk 
memperbaiki perahu ru-
sak, namun sayang sam-
pai saat ini sama sekali 
belum ada uluran dari pi-
hak mana pun. “Otomatis 
sampai saat ini perahu ru-
sak tidak bisa di perbaiki 
dan akibatnya mayitas 
nelayan menjadi  men-
ganggur, “ katanya.

  Supendi berharap kede-
pan pemerintah dapat mem-
bantu nelayan kecil disini. 
Lebih-lebih usaha mencari 
ikan dilaut menjadi profesi 
sehari-hari nelayan setem-
pat disini. “Dengan begitu 
diharapkan berangsur-ang-
sur, nasib nelayan pun akan 
lebih membaik, “ harapnya. 

  Dihubungi terpisah Ketua 
DPRD Kabupaten Sukabumi 
Agus Mulyadi meminta agar 
Dinas Kelautan dan Perikan-
an (DKP) Kabupaten Suka-
bumi segera mengambil 
langkah untuk membantu 
para nelayan disana. (cr1/d)

Puluhan Perahu Nelayan Rusak

saat kejadian kebakaran selu-
ruh keluarga korban tengah 
tertidur lelap. Api diduga be-
rasal dari kompor GAS LPG. 

“Karena berdasarkan lapo-
ran dari petugas dilapangan, 
sebelum kebakaran, korban 
tengah memasak di dapur den-
gan menggunakan kompor gas. 
Namun, mereka lupa memati-
kan hingga tertidur lelap,” jelas 
Sudarmat kepada koran ini saat 
berada di Makpolsek Cikembar, 
kemarin (1/11).

  Amukan si jago merah ber-
hasil dijinakan setelah dua unit 
mobil pemadam kebakaran 
milik PT GSI dan pemerintah 

daerah diterjunka ke lokasi ke-
jadian. Butuh waktu hampir 
satu jam petugas damkar untuk 
memadamkan seluruh koba-
ran api. “Kobaran api dengan 
cepat melalap seluruh bangu-
nan rumah yang terbuat dari 
anyaman bambu itu,” paparnya.

  Sementara itu, Kepala Desa 
Bojong Kembar, Suminar men-
gatakan, rumah yang diisi olah 
dua Kepala Keluarga (KK) dan 5 
jiwa ini, hangus terbakar setelah 
dilalap si jago merah. “Akibat 
peristiwa ini, keluarga korban 
mengalami kerugian materil 
sebesar Rp100 juta,” katanya.

  Setelah peristiwa kebakaran, 
pihaknya bersama sejumlah 
Muspika Kecamatan Cikembar 

langsung menyambangi ke-
luarga korban kebakaran untuk 
memberikan bantuan. “Kita 
sudah cek ke lokasi dan mel-
aporkan peristiwa kebakaran 
ini, kepada dinas terkait. Mudah-
mudahan dalam waktu dekat 
ini, pemerintah dapat segera 
memberikan bantuan untuk 
meringankan beban keluarg-
anya,” pungkasnya. (den/d)

Keluarga Aim Nyaris ‘Gosong’

Pemerintah Harusnya Hadapi Guru Honorer K2

rumput di lokasi kejadian.  
“Jenazah korban ditemukan 
sekira pukul 10.00 WIB di 
bawah jembatan gantung 
yang merupakan perba-
tasan Desa Sukamaju, Ke-
camatan Cikembar dengan 
Desa Padabeunghar, Keca-
maan Jampangtengah,”kata 
Deni kepada koran ini usai 
melakukan evakuasi jenazah 
korban, kemarin (1/11).

  Sementara itu, Ketua 
Forum Komunikasi SAR 

Daerah (FKSD) Kabupaten 
Sukabumi, Okih  Pajri As-
sidiq mengatakan, korban 
yang dikabarkan meng-
hilang selama satu hari ini, 
berhasil ditemukan dengan 
kondisi badan menyamp-
ing dan tidak berpakaian 
yang  terselip dibebatuan 
Sungai Cimandiri, tepatnya 
di disekitar lokasi pen-
gambilan pasir. “Jasad ko-
rban setelah dievakuasi 
oleh Polsek Cikembar, akan 
langsung kami berikan 
kepada pihak keluarganya 

dan disaksikan oleh Mus-
pika Kecamatan Gunung-
guruh dan Polresta Suka-
bumi,” katanya.

  Saat ditemukan, ujar Okih, 
kondisi jenazah korban se-
cara keseluruhan masih 
terlihat utuh. Hanya saja, 
dibagian kepala, tangan 
dam kaki terdapat luka lecet. 
“Sejumlah luka ini, kemung-
kinan akibat benturan batu 
saat korban terbawa hanyut 
sungai Cimandiri. Untuk 
itu, setelah ditemukannya 
jenazah korban, maka Oper-

asi SAR dinyatakan ditutup,” 
pungkasnya. 

  Sebelumya, Jarkasih sebe-
lum dikabarkan menghilang, 
ia sempat berpamitan ke-
pada keluarganya. Dengan 
mengenakan kemeja putih 
tangan panjang, ia pergi 
mencari ikan dengan mem-
bawa 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. (den/d)

Ki Jarkasih Tinggalkan Sedih

aktivis yang bergerak di 
lingkungan. Terlebih, ke-
tika Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Sukabumi sudah 
mengeluarkan stetmen akan 
memperbaiki atau bahkan 
sudah diperbaiki tentu se-
harusnya tidak terjadi lagi 
pencemaran. 

  “Tetapi kenyataanya, sam-
pai saat ini masih tidak ada 
perubahan. Jadi, dimana  
keberpihakan pemerintah 
terhadap kelestarian dan 
perlindungan lingkungan 
untuk masyarakat yang 
berada disekitarnya,” kata 
Abdullah kepada koran ini, 
kemarin (1/11).

  Dirinya menilai, melihat 

kondisi tersebut Pemkab 
Sukabumi tidak memiliki 
ketegasan terhadap perusa-
haan yang melanggar aturan. 
Salah satunya, PT SSR yang 
jelas merugikan warga seki-
tar akibat aktivitas perusa-
haannya. “Ya, jika melihat 
kondisinya seperti ini kami 
menilai pemkab tidak punya 
sikap tegas. Atau memang 
disinyalir ada keterlibatan 
mereka di dalamnya atau 
(Kong kalingkong*red),” tan-
dasnya.

  Sebab itu, GMNI Suka-
bumi mendesak Pemkab 
Sukabumi turun tangan 
dan menindak tegas perusa-
haan yang membandel serta 
merugikan lingkungan seki-
tar. Melihat kondisi saat ini, 

pemerintah dinilai mandul 
dalam menegakan aturan 
yang berlaku. Apalagi, apala-
gi perusahaan tidak mengin-
dahkan surat himbauan 
yang dilayangkan Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) 
beberapa waktu terkait 
pemberhentian beroprasi 
sementara. “Jika seperti ini 
jelas pemerintah terkesan 
mandul dalam menegakan 
aturan yang berlaku. Ti-
dak tegas perusahaan yang 
merugikan lingkungan,” te-
gasnya.

  Abdullah menambah-
kan, jika pemerintah masih 
membiarkan perusahaan 
tersebut tanpa ada tinda-
kan tegas yang diberikan. 
GMNI Sukabumi tak segan 

akan melakukan aksi demo. 
“Kami siap melakukan demo 
jika memang tidak ada tin-
dakan tegas dari pemerin-
tah,” ujarnya. 

  Sementara itu, sampai 
berita ini diterbitkan Kepala 
DLH Kabupaten Sukabumi, 
Abdul Qodir tidak dapat 
dihubungi sehingga be-
lum dapat diketahui sejauh 
mana upaya pemerintah 
dalam menyikapi persoalan 
tersebut. Sebelumnya, DLH 
menyebutkan pihak peru-
sahaan tengah melakukan 
perbaikan IPAL. Namun, 
ketika hendak melakukan uji 
lab baku mutu. Perusahaan 
tidak beroperasi karena ter-
kendala mesin yang rusak. 
(bam/d)

IPAL PT SSR ‘Ngaco‘ Lagi

DPRD: Prosedur 
PT PST 

Harusnya Jelas
PALABUHANRATU-- Meni-

daklanjuti dugaan Tower milik 
PT Persada Soka Tama (PST) di 
Kampung Kiaralawang, Desa 
Citepus, Kecamatan Palabu-
hanratu yang bermasalah soal 
izin, mendapat tanggapan dari 
Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabu-
paten Sukabumi Ade Dasep 
ZA, mengatakan seharusnya 
pihak perusahaan memperha-
tikan prosedur awal yang harus 
ditempuh ketika pembangu-
nan tower itu dilaksanakan 
supaya masyarakat diberikan 
rasa nyaman.

  “Ya, sekiranya pihak peru-
sahan tidak menempuh me-
kanisme apalagi ini jelas jelas 
ada indikasi pendirian tower-
nya diduga melanggar atau di 
duga tanpa izin, ya harus di 
hentikan secara tegas,”ujar Ade 

Dasep ketika dihubungi koran 
ini, kemarin (01/11).

  Ade Dasep, berharap pihak 
pemerintah daerah dalam 
hal ini, Satpol PP Kabupaten 
Sukabumi, bisa bertindak te-
gas dan tidak hanya sebatas 
mengawasi, kalau ternyata 
izinnya tidak ada, tentunya di-
nas terkait yang berhubungan 
dalam perijinan dan peninda-
kan, harus melakukan langkah 
yang objektif. “Tegakkan aja 
aturan tanpa keraguan, saya 
percaya bahwa pa bupati kita 
ini tegas dalam menegakkan 
aturan karena nyata beliau 
selalu menerapkan pola kerja 
disiplin kinerja yang didasar-
kan pada aturan,”tandasnya.

  Sementara itu, Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Sukabumi, 
Jaenudin menyayangkan hal 
itu bisa terjadi, dimana seha-

rusnya izin pendirian tower 
dari pihak terkait harus sudah 
keluar terlebih dahulu sebelum 
dilakukan pembangunan. “Ha-
rusnya pihak perusahaan me-
lalui prosedur terlebih dahulu, 
mulai ada izin warga kemudian 
ada rekomendasi teknis serta 
izin Pemda juga tentunya,” ujar 
Jaenudin.

  Jaenudin berharap, kepada 
para pengusaha yang ingin 
berinvestasi di Kabupaten suk-
abumi ketika akan melakukan 
pembangunan untuk selalu 
mematuhi peraturan, agar 
tidak terjadi permasalahan di 
tengah masyarakat. 

“Untuk pengusaha atau in-
vestor ikuti  prosedur sesuai 
aturan yang sudah ditetap-
kan, agar tidak terjadi perma-
salahan di tengah masyatakt,” 
pungkasnya. (cr1/d)

Polisi Masih Dalami Jasad Mister X 
CIKOLE-- Polres Sukabumi 

Kota masih melakukan pen-
dalaman terhadap jenazah 
tanpa identitas yang dite-
mukan di kolong jembatan 
Citamiang, Sungai Cisa-
rua, Kampung Citamiang 
Rt (07/02) Desa Citamiang, 
Kecamatan Kadudampit, 
pada Rabu lalu (31/10) lalu. 

  Kapolres Sukabumi Kota, 
AKBP Susatyo Purnomo 
mengungkapkan, hasil vi-
sum tim medis, terdapat 
luka robek dibagian kepala 
ada jenazah yang tidak me-
miliki identitas ini.  Sedang-
kan pada bagian tubuh lain-
nya tidak ditemukan bekas 
luka apapun.  “Dari hasil 
pemeriksaan, ciri-ciri fisik 
pria tersebut memiliki tinggi 
badan sekitar 155 centime-

ter, tubuh kurus, serta usia 
berkisar 55-60 tahun,” sebut 
Susatyo, kemarin (1/11). 

  Setelah mendapatkan 
hasil visum, lanjut Susa-
tyo, pihaknya kini tengah 
melakukan pendalaman, 
pencarian identitas terma-
suk mencari tahu penye-
bab kematian pria paruh 
baya ini.  “Sampai saat ini 
kami masih mendalamin-
ya, mencari identitasnya. 
Hingga sekarang jenazah 
masih ada di rumah sakit,” 
singkatnya. 

  Sementara itu, salah 
satu petugas Ruang Insta-
lasi Pemulasaraan Jenazah 
dan Kedokteran Forensik 
RSUD R Syamsudin SH, 
Roby mengatakan, hingga 
kini belum ada satupun pi-

hak keluarga jenazah yang 
mendatangi rumah sakit.  
“Identitasnya masih belum 
diketahui, tapi dilihat dari 
kondisi fisiknya jenazah 
tersebut belum lama dan 
masih cukup bagus. Kepoli-
sian pun sudah meminta 
hasil visum terhadap jen-
azah ini,” pungkasnya. 

 Sebelumnya, sesosok 
mayat berjenis kelamin 
laki-laki ditemukan men-
gambang tersangkut di 
bebatuan Sungai Cisarua, 
Kampung Citamiang RT 
07/02 Desa Citamiang, Ke-
camatan Kadudampit seki-
tar pukul 12.15 WIB, Rabu 
(31/10) siang. Penemuan 
m ay a t  t a n p a  i d e n t i t a s 
tersebut membuat warga 
sekitar geger. (upi/d)

Puluhan Warga Tanjungsari 
Terserang Virus TBC 

JAMPANGTENGAH-- Pu-
luhan warga Desa Tan-
jungsari, Kecamatan Jam-
p a n g t e n ga h,  t e r s e ra n g 
virus Tubercloses (TBC). 
Berdasarkan data yang ter-
catat di Desa Tanjungsari, 
sepanjang 2018 terdapat 30 
lebih warga yang mengidap 
penyakit TBC.  “Bahkan, 
pada 2016 lalu seorang 
warga Desa Tanjungsari 
menjadi korban hingga 
meninggal dunia, akibat 
penyakit itu,” jelas Kepala 
Desa Tanjungsari, Dillah 
Hablillah saat disambangi 
Radar Sukabumi di Kantor 
Desa Tanjungsari, kemarin 
(1/11).

  Puluhan warga yang 
mengidap penyakit terse-
but, sambung Dillah, telah 
tersebar di Kedusunan Ci-
jambe,  L euwidingding, 
Bantarsari, Tanjungsari, 
Rawaseel, Cidahu, Ciguha 
dan Kedusunan Cibang-

kong. “Namun, dari dela-
pan kedusunan tersebut, 
mayoritas berada di Kedu-
sunan Cijambe dan Kedu-
sunan Batarsari,” paparnya.

  Untuk mengantisipasi 
jatuhnya korban jiwa akibat 
penyakit tersebut, sampai 
saat ini pihaknya terus 
m e l a ku k a n  k o o rd i n a s i 
dengan Dinas Kesehat-
an Kabupaten Sukabumi 
melalui Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) 
Kecamatan Jampangtengah 
untuk melakukan pencega-
han penularan virus TBC. 
“Untuk mempercepat pros-
es penyembuhan kita telah 
membentuk tim pendamp-
ing minum obat (PMO) di 
lingkungan keluarga yang 
mengidap TBC. Setelah itu, 
kita pantau lewat relawan 
yang berasal dari keluarga 
korban yang terkena TBC. 
Hal ini, harus dilakukan 
agar masyarakat dapat di 

pantau selama 24 jam,” 
paparnya. 

  Lebih lanjut dirinya 
menjelaskan, berdasarkan 
informasi dan keterangan 
dari petugas Puskesmas 
bahwa, virus TBC yang 
menyerang puluhan warga 
Desa Tanjungsari, dise-
babkan faktor genetik dan 
penularan. Sementara, pe-
micunya dari faktor ling-
kungan yang tidak bersih 
serta pola hidup yang tidak 
sehat. “Di wilayah kami 
masih ditemukan rumah 
yang tidak dilengkapi den-
gan sistem ventilasi. Se-
hingga, udara di dalam 
ruangan menjadi lembab 
dan dapat mengakibatkan 
penyeberan penyakit virus 
TBC,” paparnya. 

  Maka dari itu, tambahn-
ya Dilah, sosialisasi tentang 
pencegahan penyakit TBC 
harus dilakukan secara 
serius. Sebab itu, pihaknya 

Dinkes Kesehatan harus 
terus menerus melakukan 
sosialisasi secara meluas 
dan berkelanjutan. Pasal-
nya, selama ini, menurut-
nya langkah pencegahan 
dan penanggulangan di-
lakukan ketika terjadi KLB. 
“Dengan cara begitu, maka 
secara bertahap kasus TBC 
yang bisa mematikan bisa 
diminimalisir,” harapnya.  

  Seorang warga Kampung 
Bantarsari, Rt (4/3) Desa 
Tanjungsari, Aep Saepu-
din (48) mengatakan, di 
wilayah Kedusunan Ban-
tarsari, penyakit tersebut 
telah menyerang kalangan 
anak-anak hingga orang 
dewsa. Namun, mayortias 
sekitar 75 persen meny-
erang di usia 50 tahun. 
“Puluhan warga yang men-
gidap penyakit TBC, may-
oritas mengalami gejala 
batuk disertai sesak nafas,” 
pungkasnya. (den/d)
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Ki Jarkasih 
Tinggalkan Sedih

EVAKUASI : Sejumlah petugas gabungan saat melakukan evakuasi 
mengenai ditemukannya Jarkasih (70) yang merupakan korban 
tenggelam saat mencari ikan di sungai Cimandiri,  kemarin (1/11).

CIKEMBAR-- Jasad Jarka-
sih (70) akhirnya ditemukan 
dalam kondisi tidak bernya-
wa. Penemuan korban yang 
merupakan Warga Kampung 
Cikaret Rt (1/14) Desa Ke-
bonmanggu, Kecamatan 
Gunungguruh meninggal-
kan kesedihan pihak kelu-
arga, soalnya terakhir pamit 
korban hendak mencari ikan 
di aliran sungai Cimandiri 
pada Rabu (31/10) kema-
rin. Berdasarkan informasi 
yang diketahui koran ini, 
jasad Jarkasih ditemukan 

di radius  20 Km dari lokasi 
kejadian korban menghilang 
tepatnya di sungai Leuwi 
Bangsa Cimandiri, tepatnya 
di Kampung Cikele, RT 3/7, 
Desa Sukamaju, Kecamatan 
Cikembar, kemarin (1/11).

  Kanit Reskrim Polsek 
Cikembar Iptu Deni Mi-
harja mengatakan, peristiwa 
penemuan mayat tersebut 
pertama kali ditemukan oleh 
seorang warga Desa Suka-
maju saat hendak mencari 

Ditemukan Dalam Kondisi 
Tak Bernyawa

GMMI: 
Kami Duga 

DLH dan 
Pengusaha 

Bermain Mata

FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

IPAL PT SSR ‘Ngaco‘ Lagi
CIBADAK-- Meski se-

belumnya PT Sukabumi 
Silica Resources (SSR) me-
nyatakan kesiapannya untuk 
melakukan pembenahan, 
namun nyatanya hingga kini 
limbah perusahaan yang 
bergerak dibidang pencu-
cian pasir kuarsa ini tak 

kunjung ada perkemban-
gan yang signifikan. Hal 
tersebut membuat Gerakan 
Mahasiswa Nasional Indo-
nesia (GMNI) Sukabumi 
menuding bahwa apa yang 
dilakukan kemarin antara 
PT SSR dan DLH Kabupaten 
Sukabumi tidak berdampak. 

  Bahkan, berdasarkan pan-
taun koran ini, perusahaan 
yang berada di Kampung 
Bantar Muncang, Desa Sek-
arwangi, Kecamatan Ciba-
dak, Kabupaten Sukabumi 
masih saja mengahsilkan 
limbah kotor ke sungai yang 
bercampur lumpur.  Ketua 

GMNI Sukabumi Abdul-
lah Masyhudi mengatakan, 
pencemaran Sungai Cicatih 
yang diakibatkan pembuan-
gan limbah Pasir Kuarsa ten-
tunya memincu gejolak ma-
syarakat dan juga  kalangan 

...Ya, jika melihat kondisinya 
seperti ini kami menilai pemkab 
t idak punya s ikap tegas. 
Atau memang disinyalir ada 
keterlibatan mereka di dalamnya

ABDULLAH MASYHUDI, Ketua GMNI SukabumiABDULLAH MASYHUDI Ketua GMNI Sukabumi

Puluhan Perahu Nelayan Rusak Keluarga Aim 
Nyaris ‘Gosong’

DIBIARKAN RUSAK: Belasan bangkai perahu milik nelayan Palabuhanratu dibiarkan rusak akibat tidak 
diperbaiki. 

PELABUHANRATU-- Akibat 
tidak memiliki dana, Puluhan 
perahu tradisional milik ne-
layan di pantai Palabuhanratu 
dibiarkan rusak. Umumnya, 
puluhan unit perahu rusak 

dan hancur akibat gelombang 
pasang beberapa bulan lalu. 

  Seorang nelayan  tradisional 
Slamet Nur (41) mengungkap-
kan setiap tahun jumlah bang-
kai perahu yang disandarkan 

di dermaga kian meningkat. 
Umummya bangkai perahu 
yang disandarkan diping-
gir Dermaga Palabuhanratu, CIKEMBAR-- Keluarga 

Aim Suherman (54) warga 
Kampung Cinangreup, Rt 
(4/3) Desa Bojong  Kembar 
Kecamatan Cikembar 
nyaris terbakar, betapa 
tidak saat api membakar 
rumahnya, Aim dan ke-
luarganya sedang dalam 
kondisi tertidur lelap, 
beruntung saja salah satu 
keluarganya bangun. 

  Berdasarkan informasi 
yang dihimpun koran ini, 

peristiwa yang terjadi pada 
Rabu (30/1) sekira pukul 
21.00 WIB ini, meski tidak 
menimbulkan korban jiwa. 
Namun, keluarga korban 
mengalami kerugian ma-
teril hingga mencapai ra-
tusan juta rupiah. Seorang 
relawan Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kecamatan Cikem-
bar, Sudarmat  mengatakan, 

Pemerintah 
Harusnya Hadapi 
Guru Honorer K2

PARA guru adalah pahlawan tanpa jasa, 
sudah semestinya diperlakukan layaknya 
pahlawan. Berdialog secara terbuka akan lebih 
baik, daripada bersembunyi dari ketakutan 
yang tidak jelas, ketakutan akan merosotnya 
elektabilitas.

 Aksi tersebut sejatinya upaya menagih janji 
politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2014. Hal 
tesebut disampaikan oleh Ketua DPP Partai 
Gerindra Heri Gunawan dalam rilisnya.

  Menurutnya, Janji Jokowi itu salah satunya 
tertuang dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar 
Dewantara yang ditandatanganinya pada tang-
gal 5 Juli 2014 di atas materai Rp. 6000. 

Dalam sejumlah kesempatan kampanye saat 
itu, Jokowi juga menjanjikan pengangkatan 
honorer menjadi PNS. Maka pantas jika janji 
tersebut ditagih.

Sayangnya Presiden Jokowi tidak menepati 
janjinya. 

  “Sekarang Pemerintah berkelit dan ber-
lindung dibalik UU 6/2015 tentang ASN yang 
mengatur usia pendaftaran CPNS maksimal 
adalah 35 tahun. Akibat ketentuan tersebut, ri-
buan honorer K2 gagal masuk dalam program 
pengangkatan sebagai PNS.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy 
bahwa di Indonesia saat ini setidaknya ada 736 
ribu guru honorer, “jelas Hergun  

HERI GUNAWAN, Ketua DPP Partai Gerindra

Harga Bawang Merah Naik 

MELAYANI: 
Salah 
seorang 
pedagang 
pada saat 
melayani 
sejumlah 
pembeli 
sayuran 
di Pasar 
Tradisional 
Cibadak, 
kemarin (1/11).

FOTO: BAMBANG RADAR SUKABUMI

CIBADAK-- Harga komudi-
tas sayuran di Pasar Tradis-
ional Cibadak, Kabupaten 

Sukabumi mengalami ke-
naikan. Salah satunya, harga 
bawang merah sebelumnya 

hanya Rp15 ribu per kilogram 
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