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Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah
“Innalillahi, mudah-mudahan musibah 

ieu janten pepeling kanggo urang 
sarerea”

Pelaku Hoax Diamankan
“Makana atuh wa tong sok lalawora 
ari nyebarkeun nanaon 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 

PROMO AKHIR TAHUN !!!

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

UMK Kabupaten Jadi Rp2,7 Juta
Untuk Kota 
Rp 2,3 Juta

Hasil Survei LSI Denny JA di 10 Provinsi

SUKABUMI - Upah Mini-
m u m  Ko t a / K a b u p a t e n 
(UMK) untuk 2019, bakal 
mengalami kenaikan sebe-

sar 8,03 persen. Itu artinya, 
untuk UMK Kota Sukabumi 
akan naik dari sebelumnya 
Rp 2.158.430 menjadi Rp Rp. 

2.331.752. Sedangkan un-
tuk UMK Kabupaten Suka-
bumi, mengalami kenaikan 
dari Rp2.583.556 menjadi 

Rp2.791.015.
 Pelaksana Tugas Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnaker-

trans) Kota Sukabumi, Iyan 
Damayanti mengaku, kenai-
kan tersebut sesuai dengan 
perhitungan infl asi dan Ke-

butuhan Hidup Layak (KHL) 
dan juga sudah disepakati 

Love Kim Dari 
BigReds Irlandia

DARI Pyongyang saya harus bermalam di 
Beijing. Satu-satunya jalan hari itu. Pesawat 
dari Pyongyang tiba di Beijing sudah jam 
5 sore. Kebetulan pula. Saya harus nonton 
Liverpool malam itu. Tidak mau meneruskan 
terbang malam ke Tokyo.

 Di Beijing saya tidak pernah mengharapkan 
ini: bisa nonton liga Inggris di hotel. Biar kelas 
hotel St Regis sekali pun. Harus cari cafe sport. 
Nobar di cafe seperti itu. Saya pun ke sana. 
Masih mengenakan jaket. Yang ada lambang 
bendera Korea Utara.

 Cafe itu penuh sesak. Mayoritas kulit pu-
tih. Pendukung Liverpool. Saya sendiri yang 
Indonesia. Saat saya tiba, ada yang sudah 
setengah mabuk. Kebanyakan minum bir. 

PDIP Jawara, Gerindra Menyusul
JA K A RTA  -  Su r v e i  L S I 

D e n n y  JA  u n t u k  p a r t a i 
politik di 10 provinsi ter-
besar,  yakni Jawa Barat, 

Jawa Timur, Jawa Tengah, 
DKI Jakarta, Banten, Su-
matera Utara,  Sumatera 
Selatan, Riau, Lampung, 

dan Sulawesi Selatan, pada 
Pemilihan Legislatif 2019 
mendatang menghasilkan 
suara PDI Perjuangan ter-

banyak di  l ima provinsi 
dengan populasi penduduk 

terbesar.

 

Cerita Sertu Hendra dan Kopda Ali Menemukan Kotak Hitam  

Tetap sambil Melaporkan Serpihan Pesawat yang Ditemukan  
Tak ada masalah jarak pandang. Tapi, Sertu Marinir 

Hendra Syahputra dan Kopda Marinir Noor Ali harus 
berhadapan dengan arus dalam yang deras dan kontur 

berlumpur. Masih ada satu kotak hitam dan bodi 
pesawat yang harus mereka bantu untuk ditemukan. 

SAHRUL YUNIZAR, Karawang

BERHASIL TEMUKAN 
BLACK BOX: 
Para penyelam yang 
berhasil menemukan dan 
mengangkat black box 
pesawat Lion Air JT 610 
dari kiri ke kanan adalah 
Instruktur Selam Batalyon 
Intai Amfi bi Pelda 
Marinir Bofl en Sirait, 
Sertu Marinir Angkatan 
Laut Hendra dan Kopda 
Marinir Angkatan Laut 
Nur Ali.

DI kedalaman sekitar 30 meter di bawah permukaan 
laut, dua penyelam itu ragu-ragu: benarkah barang di 
hadapan mereka itu yang tengah mereka cari? Sebab, 

barang tersebut sudah berselimut lumpur perairan 
Karawang, Jawa Barat. 

VS PERSIBBHAYANGKARA FC

Ini Saatnya Sib
JAKARTA - Persib Bandung bakal mengakhiri 

masa sulit pada pekan ke-29 Liga 1 2018 hari ini. 
Maung Bandung-julukan Persib-akan menjalani 
laga away melawan Bhayangkara FC, sore ini di 
Stadion PTIK, Jakarta. Para pemain mereka yang 
sebelum mendapatkan sanksi bisa dimainkan 
pada laga tersebut.

GRAFIS : FIJARSAEPULOH/RADARSUKABUMI
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  UMK..Baca Hal 4

  INI..Baca Hal 4

  LOVE..Baca Hal 4

  TETAP..Baca Hal 4

  PDIP..Baca Hal 4

JT-610
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Hoax Penculikan    
yang Kembali Marak

Hilang saat Pulang 
dari Renang

PADA waktu yang bersamaan juga me-
nyebar informasi mengenai penculikan 
di Bekasi. Jawa Pos menemukan salah satu 
penyebarnya adalah akun Facebook Fitri 
Nabillah. Ketika tulisan ini dibuat, akun ter-
sebut sudah menghilang. Tapi, koran ini 
sempat meng-capture dan melaporkannya 
ke Polres Metro Bekasi.

Fitri mengatakan bahwa ada anak yang 
diculik saat pulang renang. Anak tersebut 
sekolah di SD Ujung Menteng, Cakung. 
Anak kelas V SD itu kemudian ditemukan 
dengan kondisi mata diambil penculik. 
Kata Fitri, dirinya juga mendapat kabar 
penculikan serupa di Bojong, Jati Makmur, 
Bekasi, dan Pondok Benda. 

Kapolres Metro Bekasi Kombespol Indarto 
membantah kabar itu. ’’Tidak benar. Kini 
anggota sedang menelusuri penyebar hoax 
yang meresahkan itu,’’ ujar mantan Kapolres 
Blitar tersebut. 

Foto yang digunakan untuk menyebarkan hoax 
ini ternyata berasal dari seorang anak yang 
meninggal karena virus. Bukan karena diculik 
dan matanya dicongkel.(gun/c19/fat)

AGAR menciptakan efek jera, polisi, tampaknya, perlu memproses para penyebar hoax terkait 
dengan penculikan. Sebab, hoax semacam itu sangat meresahkan para orang tua. Berikut 

kumpulan hoax terkait dengan penculikan yang menyebar sepekan ini.

Orang 
Gila Dikira 

Penculik
NARASI yang beredar, ’’Penculik 

anak da nyampe ke daerah Cilendek…
Cilendek blok temp. Penculiknya yg 
ketangkep baru 1 org yg 2 lg kabur. Gue 
kira pnculikan itu cuman di tv doang. 
Taunya udh msuk ke daerah Cilendek. 
Ank tetangga yg mau diculik.’’

Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos 
Group), daerah Cilendek masuk 
wilayah hukum Polsek Bogor Barat. 
Petugas Sabhara Polsek Bogor Barat 
Ipda Rachmat Gumilar menyebut 
memang ada pria yang dianiaya massa. 
Pria itu dianggap penculik. Pria ber-
nama Siswoyo tersebut ternyata me-
ngalami gangguan jiwa. (*)

DISEBARKAN oleh akun Facebook 
Terciduk (fb.com/Terciduk89) dalam 
bentuk video. Di video itu tampak seorang 
lelaki menyandera anak-anak. Narasi 
yang menyertai video itu menyebutkan 
bahwa lelaki itu penculik anak yang ke-
tahuan.  ”Untuk selamat itu anak. Hati-
hati sudah banyak penculikan anak,’’ 
tulis akun Terciduk.

Faktanya, pria yang menyandera anak 
itu bukanlah penculik. Video yang disebarkan 
akun Terciduk tersebut merupakan video 
lawas. Sebuah peristiwa yang terjadi pada 
2010. Berita terkait dengan peristiwa itu 

pernah diunggah JPNN (Jawa Pos Group).
Pria yang menyandera itu bernama Joko 

bin Jono. Dia menyandera anak berusia 4 
tahun bernama Abil Pradipa. Anak pasangan 
Gunawan, 35, dan Siti Sarifah, 33. Mereka 
ada lah warga Sukadamai, Kelurahan Sungai 
Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Abil disandera Joko karena kasus balas 
dendam. Joko berniat merampok rumah 
Gunawan, tapi ketahuan Siti. Joko panik 
dan akhirnya menyekap Abil serta sejumlah 
orang di rumah Gunawan. Dia meminta 
uang tebusan Rp 50 juta. Polisi akhirnya 
bisa melumpuhkan Joko. (*)

BEREDAR pesan di WhatsApp group bahwa 
terjadi penculikan anak. Korbannya siswa SD 
Al Khairiyah, Cilodong, Depok, Jawa Barat. 
Pesan lengkapnya sebagai berikut. 

’’Assalamualaikum bu guru mohon maaf 
hari ini tadi jam 9.30 pagi ada penculikan 

di SD Al Khairiyah, anak tersebut dibawa 
pakai mobil. Hati-hati yang mempunyai 
anak kecil, tadi malem nurunin penculik 1 
truk di daerah Mampang Depok, siang tadi 
penculik nya di tangkep kena 2 orang di 
pitara Depok dan di sawangan di tangkep 

6 orang. Waspada ….!!!.’’
Polda Metro Jaya telah mengonfirmasi 

bahwa pesan itu hoax. Polres Depok juga 
sudah memastikan ke SD Al Khairiyah dan 
tidak ada siswanya yang menjadi korban 
penculikan. (*)

Video Penyekapan Anak

Bikin Resah Orang Tua SD Al Khairiyah Depok

113395

Resmi Ditahan KPK

FOTO :MUHAMAD ALI/JAWAPOS

PAKAI ROMPI ORANYE: Wakil Ketua DPR Taufi k Kurniawan memakai rompi oranye resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan, kemarin (2/11). Taufi k ditetapkan sebagai 
tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 
2016.

JAKARTA - Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
langsung menjebloskan Wakil 
Ketua DPR Taufi k Kurniawan 
ke tahanan, kemarin (2/11). 
Sebelumnya, Wakil Ketua 
Umum Partai Amanat Na-
sional (PAN) itu menjalani 
pemeriksaan sebagai ter-
sangka suap.

 Taufi k yang tiba di KPK pu-
kul 09.30 WIB, keluar dari lobi 
lembaga antirasuah itu sekitar 
Pukul 18.18 WIB. Mantan 
Sekretaris Jenderal PAN itu 
keluar sudah mengenakan 
rompi tahanan warna oranye.

 Namun, Taufi k hanya berbi-
cara singkat kepada wartawan 
dengan mengutip salah satu 
ayat dari Surah Ali Imran. 
“Secanggih-canggihnya 
rekayasa manusia, rekayasa 
milik Allah-lah yang paling 
sempurna,” ucapnya saat 
hendak memasuki mobil 
tahanan KPK.

 Taufi k enggan menjawab 
pertanyaan wartawan soal 
suap dari M Fuad Yahya se-
laku Bupati Kebumen. “Saya 
akan ikuti dan hormati pros-
es hukum di KPK, itu dicerna 
sendiri ya,” imbuhnya.

 Terpisah, Juru Bicara KPK 
Febri Diansyah mengatakan, 
Taufik ditahan selama 20 
hari ke depan di rumah 
tahanan lembaga antirasuah 
itu. “TK ditahan 20 hari per-
tama di rutan cabang KPK 
kavling C-1,” ujarnya.

 Sekadar informasi, KPK 
telah menetapkan Taufi k se-
bagai tersangka dugaan suap 
dana alokasi khusus (DAK) 

pembangunan fisik untuk 
Kabupaten Kebumen. KPK 
menduga Taufi k menerima 
suap Rp 3,65 miliar dari 
Muhamad Fuad Yahya. Tau-
fi k sebelumnya sudah dua 
kali mangkir dari panggilan 
pemeriksaan KPK. Hingga 
akhirnya Taufi k terkena ‘Ju-
mat Keramat’ karena di-
tahan pada hari Jumat.

 Sementara itu, PAN me-
mastikan akan mengusulkan 
pergantian Taufik sebagai 
wakil ketua DPR. Namun 
demikian, Wakil Sekretaris 
Jenderal (Wasekjen) PAN, 
Yandri Susanto menuturkan, 
pelantikannya kemungkinan 
tidak bisa dilakukan sesegera 
mungkin, mengingat saat ini 
masa reses DPR.

 Sedangkan pelantikan 
harus dilakukan di depan 
sidang paripurna.  “Ya pasti 
segera kami ganti. Karena 
DPR sedang reses ya kami 
usulkan pergantian, tapi 
biasanya pelantikan pimpi-
nan harus di depan sidang 
paripurna,” ungkap Yandri 
saat dikonfirmasi JPNN, 
kemarin (2/11).

 Lebih lanjut Yandri memas-
tikan PAN sudah memiliki 
nama pengganti Taufi k. Han-
ya saja, Yandri enggan me-
nyebut karena Ketua Umum 
PAN Zulkifl i Hasan yang akan 
mengumumkan langsung ke-
pada publik. “Sudah ada tapi 
secara resmi nanti ketum PAN 
yang akan menyampaikan ke 
publik,” ungkap sekretaris 
Fraksi PAN di DPR itu.(ipp/
boy/jpnn/JPC)

Dana Kelurahan Dibuat Tiga Kategori
BOGOR - Skema pencairan 

dana kelurahan mulai men-
emukan titik terang. Pemer-
intah memastikan bahwa 
alokasi akan disalurkan ke 
setiap kelurahan melalui 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
yang ditranfer pusat ke Ka-
bupaten/kota.

 Menteri Keuangan Sri 
Mu l y a n i  m e n g a t a k a n , 
payung hukum program 
tersebut adalah RUU APBN 
2019 yang akan segera 
disahkan. Di mana nanti-
nya akan diperkuat dengan 
peraturan turunan sep-
erti Peraturan Pemerintah 
(PP), Peraturan Daerah 
(Perda) APBD, Peraturan 
Menteri  Dalam Negeri, 
serta Peraturan Menteri 
Keuangan.

 Dalam RAPBN 2019, kabi-
net sudah sepakat men-
galokasikan Rp. 3 triliun 
untuk menggulirkan dana 
kelurahan yang mulai cair 

awal tahun depan. “Mulai 1 
Januari 2019,” ujarnya usai 
rapat terbatas di Istana Ke-
presidenan Bogor, kemarin 
(2/11).

 Terkait besarannya, Ani 
menyebut akan diklasifi-
kasi menjadi tiga kategori. 
Di mana kelurahan yang 
kategori sudah baik, se-
dang, dan tertinggal akan 
mendapat besaran dana 
y a n g  b e r b e d a .  Na m u n 
nominalnya belum diten-
tukan.

 Dia juga menegaskan, ke-
beradaan dana kelurahan 
tahun depan tidak akan 
mengganti anggaran yang 
selama ini sudah dialokasi-
kan Kabupaten/kota untuk 
setiap kelurahan. 

“ D a n a  k e l u r a h a n  i n i 
adalah tambahan,” kata 
Mantan Direktur Pelaksana 
Bank Dunia itu.

 Soal penggunanya, lan-
jut dia, Presiden Jokowi 

menginstruksikan agar 
dana tersebut digunakan 
untuk pembangunan sa-
rana prasarana. Sehingga 
diharapkan bisa menin-
g k at k a n  k e s e ja ht e raa n 
masyarakat melalui padat 
karya. 

Namun untuk lebih de-
tailnya, Ani akan berkomu-
nikasi lebih lanjut den-
gan Kementerian Dalam 
Negeri sebagai pembina 
daerah. Pasalnya, anggaran 
tersebut tersalur ke dalam 
APBD.

 Sementara itu, dalam ara-
han nya, Presiden meminta 
jajarannya untuk menyiap-
kan kerangka pengawasan 
dan evaluasi bagi penggu-
naan dana kelurahan agar 
tidak disalahgunakan. 

Dia berharap, gelontoran 
dana desa, yang kini dit-
ambah dengan dana kelu-
rahan benar-benar dapat 
dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat.
 Maka itu, pemanfaatan 

dana tersebut harus di-
kawal dan diawasi. “Agar 
pemanfaatan dana kelu-
rahan ini betul-betul me-
nyentuh kepentingan war-
ga di kelurahan dan warga 
perkotaan,” ujar Presiden.

 Jokowi juga kembali men-
egaskan, jika program dana 
kelurahan bukan kebijakan 
yang muncul secara tiba-
tiba. 

Kebijakan tersebut di-
ambil  atas usulan para 
wali kota seluruh Indone-
sia yang tergabung dalam 
Asosiasi Pemerintah Kota 
Seluruh Indonesia (APEKSI) 
sejak tiga tahun lalu. Per-
masalahan yang dihadapi 
kelurahan dinilai sama kom-
pleksnya dengan desa. 

Sehingga memerlukan alo-
kasi anggaran serupa dana 
desa yang telah ada sebel-
umnya.(far)

FOTO: IST

Presiden Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menjawab pertanyaan para awak media.
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OPINI
 Negeri Paling Bahagia

Oleh: 
A.S. LAKSANA

Penulis

PENULIS Inggris Margaret 
Rumer Godden (1907–1998) 
mengatakan dalam sebuah 
wawancara pada 1993, ’’Kal-
kuta adalah kota keparat. 
Orang mengatakan, jika kita 
menaruh sekantong debu 
Kalkuta di bawah tempat 
tidur orang baik-baik, dalam 
semalam orang itu akan 
berubah menjadi bejat.’’

Kalkuta yang disebut-sebut 
Rumer Godden membawa 
ingatan saya pada novel 
lama Th e City of Joy (1985) 
karya Dominique Lapierre, 
yang sudah diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia 
oleh Wardah Hafi dz dengan 
judul Negeri Bahagia (2008). 
Itu novel sangat tebal ten-
tang orang-orang melarat 
yang hidup di Anand Nagar 
yang berarti negeri bahagia, 
sebuah perkampungan ku-
muh di Kalkuta.

Sepanjang novel, kita akan 
disuguhi cerita tentang ke-
hidupan yang terasa tidak 
masuk akal saking mengeri-
kannya kemiskinan di sana. 
Lebih dari 70 ribu orang 
tinggal di Anand Nagar yang 
luasnya tidak sampai tiga 
kali lapangan sepak bola.

Mereka hidup berdesakan 
di rumah-rumah petak, 
tempat kutu-kutu beranak 
pinak dan burung bangkai 
menunggu pesta, tidur di 
trotoar atau lempengan pa-
pan di got. Hampir setiap 
orang tidak kuat menghidu-
pi diri sendiri.

Seperempat kilogram be-
ras sehari pun mereka tidak 
sanggup membeli. Orang 
harus menjual apa saja, 
termasuk darah dan organ-
organ tubuh mereka, untuk 
bertahan hidup di dalam ke-
miskinan. Dan, seperti lazim 
terjadi di tempat kumuh 
yang nyaris tidak tersentuh 
administrasi pemerintahan, 
yang bisa tumbuh gendut 
dan sejahtera di sana adalah 
kutu-kutu dan gerombolan 
preman, burung pemakan 
bangkai, dan pedagang yang 
tamak. Kebejatan dan situasi 
korup di tempat itu digam-
barkan dengan sangat tepat 
oleh salah satu karakter di 
dalam cerita tersebut: ’’Jika 
udara yang kita hirup ini 
bisa dicuri, niscaya mereka 
mencurinya dari kita.’’

Dalam penggambaran 

Lapierre,  Anand Nagar 
benar-benar sebuah tempat 
yang seperti mulut neraka. 
Tidak ada sekuntum bunga 
pun di tempat itu.

Kanak-kanak bahkan tidak 
mengenal semak-semak; 
mereka tidak pernah melihat 
hutan dan danau. Manusia 
dan kutu-kutu dipanggang 
di bawah matahari yang be-
gitu panas selama delapan 
bulan sebelum tiba musim 
hujan yang mengubah tem-
pat tersebut menjadi danau 
lumpur. Di sudut terkumuh 
tempat itu, hidup para pen-
derita lepra dengan hidung 
gerowong, lengan buntung, 
dan borok yang mengeluar-
kan bau busuk. Ketika kali 
pertama membaca novel 
itu, saya membacanya agak 
lama, karena harus berhen-
ti berkali-kali, dunia yang 
digambarkan oleh Lapierre 
terlalu menyesakkan dan 
membikin mual. Tetapi, 
ada bagian yang sangat ber-
harga dari neraka kumuh 
itu: setiap orang di sana 
menjalani kehidupan den-
gan rasa bahagia dan meya-
kini bahwa seperti apa pun 
situasi mereka, hidup adalah 
sesuatu yang berharga untuk 
dijalani.

Hidup dalam penderitaan 
yang sama, mereka memberi 
kita gambaran betapa ber-
harganya kebersamaan, dan 
bahwa cinta kepada sesama 
manusia tidak pernah bisa 
dikalahkan oleh apa pun. 
Tetapi, itu hal yang juga 
lazim di dalam masyarakat 
manusia mana pun.

Ketika jarak antara kita 
masing-masing tidak terlalu 
lebar, kita bisa merasakan 
kebersamaan. Kita terpecah 
belah ketika jurang pemisah 
itu menjadi terlalu lebar.

Tetapi, apa sebetulnya 
yang menjadikan kita ba-
hagia? Dari mana bersum-
ber rasa bahagia di dalam 
diri kita? Bhutan, sebuah 
negara kecil di punggung Hi-
malaya, membuat entakan 
pada 1971 dengan menolak 
pendapatan domestik bru-
to sebagai satu-satunya alat 
untuk mengukur kemajuan 
sebuah negara. Pendeka-
tan itu dianggap mendo-
rong setiap negara terlibat 
dalam pacuan hidup untuk 
meraup kekayaan sebesar-

besarnya, memacu produk-
tivitas setiap individu warga 
negara, karena dari sanalah 
kemajuan diukur. Sebagai 
alternatif, dia menawar-
kan pendekatan baru untuk 
mengukur kesejahteraan 
melalui pendekatan kebaha-
giaan nasional bruto, sebuah 
pendekatan yang memper-
timbangkan aspek-aspek 
kesehatan spiritual, fisik, 
sosial, dan lingkungan pada 
setiap warga, dan juga keter-
peliharaan lingkungan alam. 
’’Mudah untuk menambang 
bumi dan mengeruk ikan-
ikan di laut dan menjadi 
kaya,’’ kata Thakur Singh 
Powdel, menteri pendidikan 
Bhutan, dalam laporan Th e 
Guardian.

’’Namun, kami percaya 
Anda tidak bisa menjadi 
negara makmur dalam 
jangka panjang jika tidak 
memelihara lingkungan 
atau memberi perhatian 
pada kesejahteraan warga, 
yang ditentukan oleh apa 
yang terjadi di sekitar mer-
eka.’’

Empat pilar yang diajukan 
Bhutan untuk mengukur 
kebahagiaan nasional bru-
to adalah kemajuan yang 
berkelanjutan, pelestar-
ian dan promosi nilai-nilai 
kultural, pelestarian alam, 
serta pemerintahan yang 
baik. Pada 2006, berdasar 
survei global, Business Week 
menempatkan Bhutan se-
bagai negeri paling baha-
gia di Asia dan peringkat 
kedelapan di dunia. Pada 
2016, Laporan Kebahagia-
an Dunia, yang diterbitkan 
Persatuan Bangsa-Bangsa 
(PBB), menempatkan Bhu-
tan pada peringkat ke-84. 
Perbedaan mencolok itu 
terjadi karena laporan PBB 
menggunakan kriteria yang 
berbeda lagi untuk men-
gukur tingkat kebahagiaan 
warga sebuah negara. Kri-

teria yang digunakan PBB 
adalah: (1) pendapatan per 
kapita domestik yang lebih 
tinggi, (2) gap yang lebih 
kecil antara yang lapis atas 
dan lapis bawah, (3) usia 
harapan hidup yang lebih 
panjang, (4) dukungan sos-
ial, (5) kebebasan memilih, 
(6) indeks persepsi korupsi 
yang lebih rendah, serta (7) 
perlakuan baik terhadap dan 
antara sesama warga negara.

Dalam laporan PBB 2016 
ini, yang diumumkan di 
Roma pada Rabu (18/5), 
Denmark menduduki per-
ingkat pertama sebagai neg-
ara paling bahagia. Negeri 
kelahiran H.C. Andersen itu 
sudah tiga kali mendapat-
kannya sejak PBB menge-
luarkan laporan pada 2012.

Hanya sekali posisi perta-
ma itu ditempati Swiss, yang 
pada tahun ini menduduki 
peringkat kedua. Indonesia 
berada di peringkat ke-79, 
tiga angka di bawah Somalia.

Laporan tersebut bagai-
kan menegaskan apa yang 
sudah sering kita dengar, 
yakni bahwa kebahagiaan 
tidak melulu diukur den-
gan uang yang kita raup. 
Islandia dan Irlandia men-
jadi contoh untuk itu. Dua 
negeri  tersebut sedang 
diguncang krisis perbank-
an yang secara dramatis 
memengaruhi perekono-
mian mereka, namun hal 
tersebut tidak mengganggu 
kebahagiaan mereka. Hal 
terpenting yang dimil-
iki kedua negara adalah 
tingkat dukungan sosial 
yang tinggi.

Aspek itu menempatkan 
Irlandia pada peringkat 
ke-19 dan Islandia ke-3. 
Norwegia, peringkat ke-4, 
menjadi contoh bagaimana 
warga negara di sana saling 
bergotong royong. ’’Di Nor-
wegia, jika Anda mengecat 
rumah, tetangga Anda akan 
datang membantu. Mereka 
bisa membayar tukang cat, 
tetapi mereka lebih suka 
melakukannya bergotong 

royong,’’ kata John Helli-
well dari British Columbia 
University, dan salah satu 
editor laporan PBB terse-
but.  Dukungan masyarakat, 
gotong royong, dan saling 
membantu antar warga, 
tampaknya, menjadi catatan 
yang sangat berharga bagi 
para peneliti. Kita memiliki 
kebiasaan itu, dulu. Saya 
sering melihat, pada waktu 
lalu, orang-orang bergotong 
royong membangun rumah 
salah seorang warga. Mung-
kin di kampung-kampung 
kita masih bisa menjumpai 
pemandangan seperti itu.

Mungkin sekarang masih 
ada, di pinggiran, dan ti-
dak terkabarkan. Kita lebih 
banyak mendapatkan kabar-
kabar menyeramkan hari 
ini, juga kabar-kabar bohong 
yang berfungsi sebagai pro-
paganda.

Memang, sekarang kita 
menghadapi situasi yang 
sedikit merepotkan. Kita 
kurang percaya lagi pada 
kebaikan hati.

Jika ada tindakan-tindakan 
baik dilakukan orang, kita 
segera akan menyebutnya 
sebagai pencitraan. Ba-
rangkali itu salah satu efek 
buruk hiruk pikuk politik 
dan kepalsuan yang mereka 
peragakan.

Mereka membuat kita tidak 
percaya bahwa di negeri ini 
ada ketulusan. Ketulusan, 
dan rasa saling mencintai 
sesama, itu juga pelajaran 
terbaik yang bisa kita dapat-
kan dari Negeri Bahagia, dari 
neraka Anand Nagar.

Mereka adalah penghuni 
daerah paling kumuh di Kal-
kuta, orang-orang buangan 
dari mana saja, dengan latar 
belakang kultur dan agama 
yang berbeda-beda, dan 
mereka tetap percaya bahwa 
hidup ini indah dan berhar-
ga untuk dijalani. Pada hari 
raya agama apa pun, mereka 
merayakannya bersama dan 
mereka berbahagia.

Mereka punya cara untuk 
berbahagia. (*)

Tertibkan Jalan RE Martadinata
TOLONG rapihkan jalur 

RE Martadinata jadi ban-
yak mangkal Ojol. Kondisi 
ini menambah kemacetan 
jalan, tolong tertibkan pak 

Dishub dan pak Polisi.

Firmansyah
08574451xxxx

Daerah Pinggiran Trotoar Tak Bisa Jalan
BANYAK trotar yang su-

dah berubah alih fungsi, 
tak hanya dipusat kota tapi 
di wilayah pinggiran pun 
trotoar yang layaknya un-
tuk pejalan kaki ini malah 

dijadikan tempat berjualan. 
Seperti halnya di Jalan Kara-
mat, ketika saya berjalan itu 
tidak bisa banyak orang ber-
jualan. Tolong diperhatikan 
kepada intansi terkait

Isman
08785641xxxxPremuim Kok  Jarang 

BAHAN  bakar minyak 
premium saat ini langka, 
disejumlah SPBU pasti 
stoknya sangat sedikit, ke-
napa ya?Padahal antusias 
masyarakat membeli premi-

um sangat tinggi, hargannya 
pun murah

Yosep Taryawan 
08562239xxxx

Desa Sukaresmi Cisaat Butuh Perhatian
KE PADA  intansi  yang 

membidangi jalan, tolong 
lihat Jalan Desa Sukaresmi, 
Kecamatan Cisaat tepatnya 

di Kilometer 3. Jalannya su-
dah rusak parah, masyarakat 
sudah kesal dengan kondisi 
jalan tersebut. Kami butuh 

akses jalan yang layak untuk 
dilewati

Deni S
08561247xxxx

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 

PENGUMUMAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN 

Berkenan dengan permohonan izin lingkungan/ perubahan izin 
lingkungan usaha/kegiatan, dari: 

PT CIKEMBAR PRIMA MANDIRI An. BUDIYANTO

Jenis kegiatan peternakan ayam yang berlokasi di Kampung 
Cicalobak RT 06 RW 03, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalind-
ung, Kabupaten Sukabumi dengan luas lahan kurang lebih 
9000 meter persegi

PENGUMUMAN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

(AMDAL)
RENCANA PERLUASAN TOSERBA YOGYA 

DI KELURAHAN GUNUNG PARANG KECAMATAN CIKOLE KOTA SUKABUMI 

 Dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 
tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan, maka melalui pengumuman ini PT. AKUR PRATAMA sebagai pemrakarsa 
kegiatan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan kepada : 

- Masyarakat yang terkena dampak    
- Masyarakat pemerhati 
- Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL 

Rencana luas lahan keseluruhan menjadi ± 7.400 m2, diduga akan menimbulkan 
dampak terhadap  : timbulan limbah cair domestik, timbulan sampah, persepsi masyarakat, 
bangkitan lalu lintas, dan terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. 

Adapun saran, tanggapan dan masukan akan digunakan dalam penyusunan 
AMDAL. Dan dapat disampaikan secara tertulis selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
pengumuman ini diumumkan. Dan dapat disampaikan kepada : 

PT. AKUR PRATAMA 
Jl. RE. Martadinata No. 03 RT 02 RW 05 

Kelurahan Gunungparang – Kecamatan Cikole Kota Sukabumi 
Hp. 0813 1828 7938 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SUKABUMI 
Jl. Pemuda No. 71 Citamiang – Kota Sukabumi 

Tlp. 0266 - 22007



JAKARTA – Penemuan flight 
data recorder (FDR) Pesawat 
Lion Air PK LQP menjadi ha-
rapan adanya titik terang. Di 
darat, komisi nasional kesela-
matan transportasi (KNKT) juga 
melakukan investigasi dengan 
wawancara maupun meneliti 
serpihan pesawat.  Sehari se-
belum jatuh di Laut Tanjung 
Karawang, pesawat itu memang 
menunjukkan hal yang aneh. 
Jawa Pos sempat menemukan 
laporan Capt William Martinus 
dan first officer Fulki Naufan. 
Laporan tersebut seperti berikut: 

A: PK LQP, B737 Max 8
D: 28.10.2018
O: Airspeed unreliable and alt 

disagree shown after take off.  STS 
was also  running to the wrong 
direction, suspected because of 
speed difference. Identified that 
CAPT instrument was unreli-
able and handover control to 
FO. Continue NNC of Airspeed 
Unreliable and ALT disagree. 
Decide to continue flying to CGK 
at FL280, landed safely rwy 25L

R: DPS CGK LNI 043
E: AFML
R: Capt William Marti-

nus/133031, FO M Fulki Naufan/ 
144291

 Wakil Ketua KNKT Haryo 
Satmiko membenarkan lapo-
ran tersebut. Wartawan sempat 
menunjukkan laporan itu ke-
pada Haryo seusai perskonfer-
ence di kantor KNKT kemarin 

(2/11). Menurutnya, itu mirip 
dengan yang didapat KNKT. ”Ini 
tadi (kemarin, Red) ada 10 kru 
pesawat yang flight sebelumnya 
sedang kami periksa. Mungkin 
masih di bawah,” katanya. 

 Dalam laporan penerban-
gan pesawat PK LQP dari Bali 
menuju Jakarta diketahui baha 
ada masalah pada airspeed 
dan altitude. Petunjuk airspeed 
antara pilot dan first officer tidak 
sama. Padahal kedua alat terse-
but harus berfungsi dengan baik 
untuk mengetahui kecepatan 
dan ketinggian pesawat. 

 Sebelumnya Direktur Umum 
Lion Air Edward Sirait men-
gakui jika pesawatnya men-
galami gangguan teknis saat 
terbang dari Bali menuju Ja-
karta. Meski demikian, tehnisi 
Lion Air langsung melakukan 
perbaikan. ”Sesuai dengan 
petunjuk oleh pabrik pesawat,” 
ungkapnya.

 Haryo juga menjelaskan 
bahwa KNKT terus meng-
umpulkan bukti-bukti yang 
mendukung penyelidikan 
kecelakaan pesawat PK LQP 
tersebut. Selain mengum-
pulkan keterangan dari kru 
pesawat, rencananya KNKT 
memanggil bagian tehnik 
hingga HRD. ”Bagian HRD 
nanti akan melihat kompetensi 
pilot. Bagaimana sertifi katnya, 
pelatihannya,” ungkapnya. 

 KNKT juga melakukan waw-

ancara kepada saksi mata. 
Beberapa nelayan yang berada 
di sekitar tempat jatuhnya pe-
sawat ditanyai. Dari keterangan 
mereka didapat baha nelayan 
melihat ekor pesawat yang 
paling terakhir masuk air. ”Ke-
cepatannya mencapai 500 
km/jam. Kami belum berani 
berspekulasi bagaimana jatuh-
nya. Namun kalau meledak di 
udara, tidak ada bekas terba-
kar,” bebernya.  

 Dugaan kecil kemungkinan 
pesawat meledak di udara 
juga diakui investigator KNKT 

Ony Soerjo Wibowo. Salah satu 
tanda pesawat meledak di uda-
ra adalah sebaran puing yang 
luas. Namun pada kecelakaan 
ini, puing pesawat tidak jauh 
tersebar. Terkait dengan FDR 
yang ditemukan, kemarin 
tim investigasi KNKT tengah 
melakukan pengeringan. Se-
belumnya, alat tersebut dicuci 
dengan air tawar. ”Mengering-
kan dengan mesin. Biasanya 
1 x 24 jam,” ucapnya. Setelah 
pengeringan, maka rekaman 
akan didownload. ”Prosesnya 
dua jam,” imbuhnya. (lyn/jun)
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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

Wujudnya tak sepenuhnya 
tampak dari luar. Padahal, 
keputusan harus segera diam-
bil: menggali lumpur untuk 
mengangkat benda itu atau 
kembali bergerak ke tempat 
lain. 

 Di titik itu, alat penangkap 
sinyal black box alias kotak 
hitam milik  Badan Pengka-
jian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) sangat membantu 
Sertu Marinir Hendra Syahpu-
tra dan Kopda Marinir Noor 
Ali, dua penyelam tersebut. 
”Saya tempelkan lagi alat yang 
dipinjamkan BPPT. Bunyinya 
semakin besar,” tutur Hendra 
kepada Jawa Pos yang men-
emuinya di kapal Baruna Jaya. 

 Lantaran sudah yakin betul, 
Hendra dan Ali lantas men-
gangkat black box itu. Tanpa 
alat bantu apa pun, dua prajurit 

Batalyon Intai Amfi bi 1 Korps 
Marinir tersebut membawa 
alat rekam penerbangan itu 
ke permukaan air. ”Diangkat 
manual dengan tangan,” im-
buh Hendra.

 Yang mereka temukan itu 
satu di antara dua kotak hitam 
Lion Air PK-LQP dengan no-
mor penerbangan JT 610. Yang 
jatuh ke perairan Karawang 
pada Senin lalu (29/10). Pen-
emuan tersebut bakal sangat 
membantu upaya untuk men-
jawab teka-teki apa yang terjadi 
dengan pesawat yang men-
gangkut 189 penumpang dan 
kru tersebut. ”Kami lega dan 
bangga bisa menyelesaikan 
tugas,” kata Hendra.

 Tantangan yang mereka 
hadapi tidak ringan. Ketika 
memulai penyelaman, gelom-
bang permukaan laut memang 
cukup tenang. Langit di atas 
perairan Karawang juga cerah. 

Hanya, arus dalam laut terasa 
deras. ”Arusnya lumayan ken-
cang saat kami turun,” ungkap 
Hendra. 

 Cepatnya arus bawah per-
mukaan laut itu menyulitkan 
Hendra dan Ali. Mereka pun 
sampai harus dituntun tali 
untuk mencari objek dalam 
air. Meski demikian, keduanya 
terus lincah bergerak. 

 Penemuan dan pengang-
katan kotak hitam itu diawali 
tertangkapnya sinyal kotak hi-
tam tersebut oleh KRI Rigel 933 
dan Baruna Jaya pada Kamis 
lalu (1/11). Temuan itu lantas 
ditindaklanjuti dengan menu-
runkan penyelam yang sudah 
disiapkan TNI-AL. Termasuk 
prajurit Batalyon Intai Amfi bi 1 
Korps Marinir yang bermarkas 
di Marunda, Jakarta Utara. 

 Dengan menggunakan dua 
boat dari Marunda, mereka 
membelah gelombang perai-

ran Jakarta sampai area pen-
carian di peraiaran Karawang, 
Jawa Barat. Lengkap dengan 
alat selam, juga penyelam 
andalan yang sudah punya 
pengalaman dalam pencarian 
bangkai pesawat di dalam air. 
Tiba sekitar pukul 09.00 WIB, 
15 penyelam batalyon tersebut 
langsung meluncur ke dalam 
laut 45 menit kemudian. Ter-
masuk Hendra dan Ali. 

 Hendra, prajurit kelahiran 
Dumai, Riau, menyampaikan 
bahwa anggota TNI memang 
harus siap menjalankan op-
erasi militer perang (OMP) 
maupun operasi militer se-
lain perang (OMSP). Contoh 
untuk yang terakhir adalah 
pencarian Lion Air PK-LQP. 

 Menurut Hendra, dirinya 
dan rekan-rekan setim se-
benarnya sudah menyelam 
di sekitar titik ditemukannya 
kotak hitam itu sejak Rabu 

(31/10). Titik yang dia maksud 
berada pada sekitar koordinat 
S 05 48 48.051 - E 107 07 37.622 
dan koordinat S 05 48 46.545 
- E 107 07 38. Karena peny-
elaman dua hari lalu belum 
tuntas, mereka melanjutkan 
kemarin.

 Ketika sudah berada di 
dalam laut kemarin, Hendra 
maupun Ali memang tak 
mengalami persoalan jarak 
pandang. Tapi, kontur dasar 
laut yang mereka selami ter-
asa tidak biasa. ”Kontur dasar 
lautnya lumpur,” ujar Hendra. 

 Fokus mereka memang 
mencari kotak hitam. Namun, 
mereka juga tidak abai saat 
melihat banyak serpihan pe-
sawat di dasar laut. Memang 
tidak mereka angkut. Tapi, 
tetap dilaporkan sehingga pe-
nyelam lain segera meninda-
klanjuti temuan tersebut. Dari 
temuannya selama berada di 

dalam laut, Hendra melihat 
serpihan pesawat di sekitar 
koordinat yang dia selami 
bersama Ali tidak berdekatan. 
Semuanya berjauh-jauhan. 
”Dan itu jarang,” ungkap dia. 

 Akhirnya, setelah sekitar 
setengah jam menyelam, yang 
mereka cari bisa ditemukan. 
Dan berhasil diangkat ke Ba-
runa Jaya yang telah menung-
gu. ”Saya sangat bahagia bisa 
berkontribusi dalam misi pen-
carian ini,” kata Ali. 

 Keberhasilan itu pun ber-
buah apresiasi dari Pan-
glima Komando Armada I 
Laksamana Muda TNI Yudo 
Margono. Hendra dan Ali 
mendapat penghargaan yang 
diserahkan langsung oleh 
jenderal bintang dua TNI-AL 
itu. ”Ini wujud reward kepada 
prajurit kami yang telah ber-
hasil tadi, menemukan black 
box,” ungkap dia. 

 Penghargaan dari Yudo 
diserahkan di atas Baruna 
Jaya. Masing-masing dapat 
satu bingkisan. Namun, Yudo 
enggan menjelaskan berupa 
apa isi bingkisan tersebut. 
”Ini rahasia kalau disampai-
kan. Nanti biar mereka buka 
sendiri,” ujarnya. 

 Dia berharap temuan ke-
marin kian memotivasi selu-
ruh petugas yang berjuang di 
lapangan. Bukan hanya dari 
TNI. Tapi, juga petugas Ba-
sarnas, Polri, dan instansi lain 
yang terlibat dalam pencarian 
Lion Air PK-LQP. 

”Kami tetap melaksanakan 
pencarian. Bekerja 24 jam,” 
terang dia. Tugas memang 
belum selesai. Masih ada satu 
kotak hitam lainnya, yakni 
cockpit voice recorder, yang 
belum ditemukan. Juga, ten-
tunya, badan pesawat nahas 
tersebut.(*/c10/ttg)

Peneliti senior LSI, Den-
ny JA, Adjie Alfaraby men-
gatakan, bila pileg diadakan di 
10 provinsi, PDIP juara paling 
banyak di lima provinsi yakni 
Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan, Lampung, DKI Jakarta 
dan Jawa Tengah. “Terutama 
di Jawa Tengah, suara PDIP 
melonjak hampir dua kali lipat 
ketimbang Pileg tahun 2014,” 
kata Adjie di kantor LSI Denny 
JA, Jakarta, kemarin (2/11).

 Lima provinsi lainnya yang 
disurvei antara lain Jawa Timur, 
Jawa Barat, Sulawesi Selatan, 
Banten dan Riau. Sementara 
suara PDIP di lima provinsi se-
lalu masuk 5 besar. Survei yang 
diambil dalam kurun waktu 
4 sampai 14 Oktober 2018 
itu, menggunakan metode 
sampling multistage random 
sampling di 10 provinsi.

 Satu provinsi jumlah respon-
dennya 600 orang sehingga 
jumlah keseluruhannya adalah 
6.000 responden. Lanjut Adjie, 

survei ini diambil dengan turun 
langsung ke lapangan dengan 
wawancara dan kuesioner den-
gan margin error per provinsi 
kurang lebih 4,1 persen. “Survei 
dibiayai sendiri oleh LSI Denny 
JA. Survei ini juga dilengkapi 
dengan FGD dan analisis me-
dia serta indepth interview,” 
bebernya.

 Kendati bukan menjadi sur-
vei nasional, tapi 10 provinsi 
ini memiliki 72 persen jumlah 
pemilih nasional. Sehingga 
hasil dari survei ini bisa men-
jadi salah satu tolok ukur di 
Pileg 2019. Masih kata Adjie, 
salah satu efek peningkatan 
suara PDIP juga karena faktor 
Joko Widodo (Jokowi). Banyak 
responden yang melihat bahwa 
Jokowi adalah PDIP. “Khusus-
nya bagi PDIP dan Gerindra 
ini diuntungkan oleh pemilu 
serentak karena memiliki ca-
pres. Jadi coat-tail effect ini 
sangat berpengaruh bagi kedua 
partai itu,” pungkasnya.

 Sementara itu, KPU Jawa 
Barat menilai pelaksanaan Pe-

milu 2019 memiliki tantangan 
tersendiri dibandingkan den-
gan Pemilu 2014 lalu. Berbagai 
persiapan harus dilakoni KPU 
Jabar secara cermat agar pesta 
demokrasi lima tahunan ini 
berjalan sukses. “Pemilu 2019 
terdapat beberapa perbedaan 
dibanding Pemilu 2014. Salah 
satunya, Pemilu 2019 digelar 
secara serentak antara Pileg 
dan Pilpres. Kalau 2014 lalu, 
Pileg dulu, terus tiga bulan 
kemudian Pilpres,” kata Komis-
ioner KPU Jawa Barat, Endun 
Abdul Haq di kantor KPU Jabar, 
Jalan Garut, Kota Bandung, 
kemarin (2/11).

 Menurut Endun, karena di-
gelar secara serentak, berim-
plikasi terhadap kondisi tek-
nis di lapangan. Contohnya 
saja para pemilih akan di-
hadapkan dengan lima surat 
suara dan kotak suara saat 
pemilihan nanti, hal tersebut 
bakal berdampak terhadap 
proses penghitungan suara. 
Sementara pada 2014 hanya 
empat surat suara dan kotak 

suara. “Pemilu 2014 hanya 
12 partai, 2019 sekarang ada 
16 partai dan jelas itu ber-
dampak ke teknis. Surat su-
ara lebih besar menghitung 
juga jelas lebih lama,” terang 
Endun.

 Tidak hanya itu, jumlah dae-
rah pemilihan (dapil) untuk 
Pileg DPRD Jabar mengalami 
penambahan. Dari awalnya 
13 dapil, menjadi 15 dapil. 
Penambahan dapil ini berkai-
tan dengan jumlah kursi yang 
diperebutkan di DPRD Jabar 
dari 100 menjadi 120 kursi. 

“Ini menjadi tantangan send-
iri bagi kami, bagaimana meny-
iapkan SDM penyelenggara di 
tingkat KPPS (Kelompok Peny-
elenggara Pemungutan Suara). 
Adanya beberapa perubahan 
tersebut, perlu mempersiap-
kan lebih dini, ini bertujuan 
agar meminimalisir berbagai 
kesalahan. Mengelola Pemilu 
di Jabar yang merupakan lum-
bung suara bagi semua kontes-
tan, harus betul-betul cermat,” 
tandasnya (net/rmol)

Tidak  henti-hentinya pula: 
menyanyikan lagu-lagu 
Liverpool. Kadang sampai 
badannya menutupi layar. 
Saya harus menggeser ke-
pala. Untuk tidak ketingga-
lan jalannya bola.

 Tiba-tiba yang nyanyi-nyanyi 
itu mendekati saya. Mendekat-
kan matanya ke jaket saya: ke 
lambang yang menempel di 
dada. Melihat lambang Korea 
Utara itu ia langsung melu-
pakan Liverpool. Ia berteriak-
teriak. Sambil merangkul-rang-
kul saya. Dari mulutnya keluar 
aroma bir yang berbusa. ”I love 
Kim Jong-Un, I love Kim Jong-
Il, I love Kim Il Sung,” teriaknya. 
Berkali-kali. Berulang-ulang. 
Sambil terus memeluk tubuh 
saya. Menunjuk-nunjuk lam-
bang di dada saya.

 Ia orang kulit putih. Badan-
nya kecil –untuk ukuran orang 
bule. Saya ingin tahu siapa ia. 
Tapi masih begitu emosional-
nya. Biarlah puas dulu dengan 
emosinya: memuja Kim Il-
Sung. Dalam setengah ma-
buknya. Setelah agak reda baru 
saya rangkul ia. Saya beritahu 
bahwa saya dari Indonesia. 
Saya khawatir ia mengira saya 
dari Korea Utara. “Saya baru 
datang dari Pyongyang. Sore 
tadi,” kata saya: mengapa men-
genakan lambang Korea Utara.

 Ia ternyata tidak peduli. 
Bahkan kian semangat. ”Kita 
semua cinta Kim Jong-Un,” 
teriaknya. Sambil jalan muter-

muter. Di dalam cafe. Sambil 
menenteng pegangan gelas 
birnya.

 Ternyata ia orang Irlandia. 
Sudah dua tahun tinggal di 
Beijing. Membawa serta cinta 
Liverpoolnya. Ia adalah guru 
bahasa Inggris. Untuk anak-
anak TK sekolah swasta. Ia 
menyukai anak-anak. Ia ingin 
terus memperpanjang kon-
traknya. Sampai setidaknya 
lima tahun. Gajinya memuas-
kannya: Rp 50 juta/bulan.

 Kami makin akrab. Saya beri-
tahu bahwa saya pernah ke Ir-
landia. Sampai ke pelosoknya. 
Saya tunjukkan peta pedala-
man itu. Ia kaget. Kampungnya 
tidak jauh dari situ. Merangkul 
saya lagi. Lebih lama. April lalu 
ternyata ia juga ke Pyongyang. 
Yang lagi semarak. Memperin-
gati hari kelahiran Kim Il Sung.

 Ia jatuh cinta pada Pyong-
yang. Ia setuju semua apa yang 
saya ucapkan. Tentang pe-
nilaian saya atas Pyongyang. 
Seperti yang saya tulis beber-
apa seri di Disway. Emosinya 
tambah meluap. ”Saya mau ke 
sana lagi. I love Kim Jong-Un”, 
teriaknya.

 Lalu menghilang. Eh, datang 
lagi. Membawa tiga botol bir. 
Yang sudah dibuka tutupnya. 
Diletakkan di depan saya. Den-
gan hentakan botol yang men-
imbulkan bunyi mengagetkan. 
”Mari bersulang. Untuk kim 
Jong-Un,” teriaknya.

 Saya ambil satu botol. Saya 
angkat tinggi-tinggi. Saya ben-
turkan ke gelasnya. ”Kim Jong-

Un wan sui,” kata saya.
 Ia tertawa lebar. Ia sudah 

mengerti sedikit-sedikit ba-
hasa Mandarin. ”Wo ai Kim 
Jong-Un,” balasnya. Dalam 
Mandarin logat Irlandia.

 Ia memaki-maki pemimpin 
negara barat. Yang memberi 
kesan Korea Utara begitu bu-
ruknya.

Gooollll…!
Liverpool cetak gol. Lewat 

kaki Mohamad Salah.
 Ia kaget. Semua pengunjung 

cafe berteriak. Ia bergegas me-
lihat ke layar. Melihat ulangan 
terjadinya gol. Lalu meneriak-
kan nyanyian berjudul Mo 
Salah. Khas pendukung Liver-
pool. Sambil keliling dari meja 
ke meja. Mengajak yang lain 
menyanyi. Saya ikut menyanyi. 
Hafal sedikit. Ketularan teman-
teman BigReds. Saat sering 
nonton bareng Liverpool di 
Surabaya. Di Cafe DejaVu. 
Yang tanpa AC. Seperti terba-
kar. Yang penuh asap rokok. 
Yang nuansa riuhnya mirip di 
stadion.

 Di situ juga: sering ada orang 
bule ikut nobar. Asal Austria. 
Gila Liverpoolnya ampun-
ampun. Dan minum birnya. 
Mirip yang Irlandia di Beijing 
itu. Saat si Irlandia merayakan 
gol Liverpool itulah: saya ang-
kat satu botol bir. Saya tuang-
kan isinya ke gelasnya. Dua 
botol lainnya saya balikkan ke 
meja bartender. Pasti ia mabuk 
kemenangan. Mengira saya 
menghabiskan tiga botol bir 
traktirannya.(dahlan iskan)

oleh Dewan Pengubahan 
Kota Sukabumi. Artinya, 
besaran UMK untuk tahun 
depan tinggal diserahkan 
ke Walikota dan Gubernur 
Jawa Barat.

 “Besaran UMK tahun depan 
ini sudah melalui rapat den-
gan Dewan Pengubahan dan 
telah disepakati. Rencananya 
pada Senin (5/11), bakal di-
rapatkan dengan pimpinan 
daerah Kota Sukabumi,” jelas-
nya kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (2/11).

 Hitungan besaran kenai-
kan UMK itu, lanjut Iyan, 
merupakan kalkulasi penam-
bahan infl asi nasional den-
gan pertumbuhan ekonomi 
nasional. Artinya, jika tahun 
ini Rp 2.158.430 menjadi Rp 
Rp 2.331.752. “Ada kenaikan 
sebesar Rp 173.321. Penghi-
tungan kenaikan UMK saat 
ini mengacu kepada Pasal 44 
Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 78 
Tahun 2015 tentang Pengu-
pahan dan UU no 13 Tahun 
2003 serta dasar hukum lain-
nya tentang pengupahan,” 
sebutnya. 

 Kendati pada rapat dengan 
Dewan Pengupahan sem-
pat ada keberatan dari be-
berapa perusahaan, namun 
setelah di bicarakan semua 
menyepakati rancangan UMK 
tersebut. “Memang ada sem-
pat keberatan, tapi nanti-
kan setelah disahkan bisa 
menangguhkan. Tapi sejauh 

ini semua sepakat atas UMK 
itu,” tukasnya.

 Hal serupa juga berlaku di 
Kabupaten Sukabumi. Artinya, 
kenaikan UMK tahun depan 
mengacu pada data inflasi 
nasional serta pertumbuhan 
ekonomi nasional. Kepala Bi-
dang Hubungan Industrial 
Syarat Kerja di Disnakertrans 
Kabupaten Sukabumi, Ahmad 
Muladi mengatakan, kenaikan 
UMK ini sudah ditetapkan 
berdasarkan tingkat inflasi. 
Untuk itu, setiap perusahaan 
di Kabupaten Sukabumi tidak 
bisa lagi menurunkan UMK 
semaunya.

 “Rencananya, UMK 2019 
akan diumumkan langsung 
oleh Gubernur Jawa Barat 
pada 21 November 2018 men-
datang,” kata Ahmad Muladi 
saat di sambangi Radar Suka-
bumi di Kantor Disnaker-
trans Kabupaten Sukabumi, 
di Jalan Raya Pelabuhan II, 
Kecamatan Lembursitu, Kota 
Sukabumi, kemarin (2/11).

 Lebih lanjut ia menjelas-
kan, berdasarkan data yang 
tercatat di Disnakertrans 
Kabupaten Sukabumi, total 
jumlah perusahaan yang su-
dah melapor ke dinas terse-
but sepanjang 2018 terdapat 
116 perusahaan. Sementara 
jumlah tenaga kerjanya men-
capai 169.636 buruh. Jadi 
ratusan ribu buruh ini, akan 
mendapatkan peningkatan 
UMK dengan nilai rupiah 
sebesar Rp207.469 atau 8,03 
persen sejak awal Januari 
2019 mendatang.

 “Jadi seluruh perusahaan 
yang ada di Kabupaten Suka-
bumi pada 2019 nanti, harus 
menerapkan UMK baru ini. 
Karena sudah ada ketentuan 
dari pusat. Sementara jika 
dilapangan ada pihak peru-
sahaan yang melanggar per-
aturan ini, maka kami tidak 
akan segan-segan menindak 
tegas sesuai dengan ketentu-
an yang berlaku,” tandasnya.

 Sementara apabila ada pe-
rusahaan yang merasa ke-
beratan jika di awal Januari 
2019 untuk menerapkan UMK 
baru tersebut, bisa mengusul-
kan kepada Disnakertrans 
Kabupaten Sukabumi untuk 
penundaan pembayaran.

 “Jadi apabila sistem keua-
mgan pihak perusahaan se-
dang ada persoalan, maka 
mereka bisa menangguhkan 
dulu pembayaran upahnya 
kepada para buruh. Namun, 
konsekuensinya di bulan 
mendatang, mereka harus 
tetap membayar kewajiban-
nya kepada para buruh sesuai 
dengan kenaikan UMK yang 
baru ini,” bebernya.

 Untuk itu, pihaknya akan 
terus melakukan sosialisasi 
melalui dewan pengupahan 
Kabuapten Sukabumi kepada 
seluruh perusahaan menge-
nai akan adanya peningkatan 
UMK 2019 tersebut. “Jadi, nanti 
akan dilakukan sosialisasi ke-
pada seluruh perusahaan yang 
ada di Kabupaten Sukabumi 
agar pada 2019 nanti dapat 
menerapkan UMK yang baru 
itu” pungkasnya. (upi/den/t)
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 Lini depan mereka bakal 
kembali garang, seiring ad-
anya Ezechiel Ndouasel, dan 
Jonatan Bauman. Keberadaan 
mereka bakal menutup lubang 
yang ditinggalkan Febri Hary-
adi yang bergabung dengan 
Timnas Indonesia untuk piala 
AFF 2018.

 Walaupun begitu, Persib juga 
kehilangan dua utama pemain 
mereka. Yakni, kiper M. Natshir 
mengalami cedera punggung 
dan gelandang, Dedi Kusnan-

dar yang sebelumnya mengal-
ami cedera patah tulang fi bula.

 Persib saat ini berada di pa-
pan atas dengan koleksi 46 
poin. Terpaut, empat poin 
lebih sedikit ketimbang PSM 
Makassar di puncak klasemen 
Liga 1. Maung Bandung tentu 
ingin menjaga momentum 
untuk menjaga status mereka 
di papan atas. Kesempatan un-
tuk menjadi juara di Liga 1 pun 
tetap terbuka bagi Persib. “Per-
siapan kami sudah bagus, kami 
tahu Bhayangkara sangat kuat 
main di kandang, tambahan 

tiga poin menjadi sangat pent-
ing buat kami,” terang Mario 
Gomez, pelatih Perib dalam 
konferensi pers kemarin (2/11). 

 Sementara itu, jadwal laga 
dipastikan bergeser lebih maju. 
Semula, pertandingan dijad-
walkan pada pukul 18.30 WIB. 
Tetapi rekomendasi Polda 
Metro Jaya dimajukan lebih 
sore (15.30 WIB). 

 Terpisah, Simon McMen-
emy, pelatih Bhayangkara FC 
menyatakan hasil kurang ba-
gus pada dua laga sebelumnya 
menjadi catatan tersendiri. 

“Kuncinya besok hari fokus dan 
konsentrasi, kami tahu Persib 
akan cari cara untuk menang 
dalam pertandingan nanti,” 
katanya.

 Bhayangkara FC juga ke-
hilangan pemain andalannya 
yang membela Timnas Indo-
nesia. Yakni Putu Gede Juni 
Antara, Awan Setho dan M. 
Hargianto. Terkait minimnya 
kontribusi lini depan timnya, 
Simon menyebut penyerang-
nya dalam kondisi stabil untuk 
berbuat lebih baik dalam laga 
sore ini. (nap)

Tetap sambil Melaporkan Serpihan Pesawat yang Ditemukan

PDIP Jawara, Gerindra Menyusul

UMK Kabupaten Jadi Rp2,7 Juta

Love Kim Dari BigReds Irlandia

Ini Saatnya Sib

KNKT Periksa Kru Pesawat Lion Air



JAKARTA-- Perbaikan DPT 
(daftar pemilih tetap) Pemilu 
2019 tahap kedua kali ini lebih 
kompleks. Bukan soal jumlah 
penduduk yang seharusnya 
masuk DPT, melainkan jenis 
data yang harus diteliti jauh 
lebih beragam. Jenis data itu, 
antara lain, 31 juta data di 
daftar penduduk potensial 
pemilih pemilu (DP4) yang 
diklaim Kemendagri belum 
masuk DPT. Data tersebut 
dipisahkan dalam beberapa 
kategori. Mulai yang sudah 
ada di DPT, tidak ada di DP4, 
hingga pemilih yang tidak 
memenuhi syarat yang sam-
pai saat ini mencapai 2 juta 
pemilih. Kemudian, ada data 
pemilih ganda yang jum-
lahnya 1,1 juta.

  Di luar itu, KPU harus 
menggarap dan meneliti 
laporan pemilih sebagai ump-
an balik Gerakan Melindungi 
Hak Pilih (GMHP) yang baru 
saja berakhir. Untuk laporan 
via aplikasi KPU RI Pemilu 
2019, terdapat 110 ribuan 
pemilih yang melapor belum 
tercatat di DPT. Sementara 
pelaporan via posko GMHP 
di setiap desa dan kelurahan 
belum diketahui. Namun, di-
prediksi angkanya mencapai 
jutaan.

  ’’Sepengetahuan saya, pada 
pemilu-pemilu sebelumnya, 
kalaupun ada masalah data, 
tidak sebanyak kategori yang 
seperti sekarang ini,’’ ucap 

Komisioner KPU Viryan Azis, 
lantas tertawa. Saat ditemui di 
KPU, Rabu (30/10), dia baru 
saja memimpin rakor pemu-
takhiran data pemilih yang 
diikuti seluruh KPU Provinsi 
se-Indonesia.

  Tindak lanjut penyelesa-
ian problem data itu coklit 
(pencocokan dan penelitian) 
secara terbatas. ’’Sebab, pada 
akhirnya, kami perlu me-
mastikan (di lapangan) data 
itu masih ada atau tidak,’’ 

tutur mantan komisioner KPU 
Kalimantan Barat itu. Coklit 
terbatas sudah berjalan di 
beberapa daerah. Hasilnya, 
ada beberapa penduduk yang 
sudah pindah domisili.

  Dalam hal pemutakhiran 
data pemilih, prinsip yang 
digunakan KPU adalah data 
faktual. Berbeda dengan data 
Kemendagri yang di-update 
enam bulan sekali. Bisa saja 
dalam kurun waktu enam bu-
lan tersebut si pemilik iden-

titas sudah pindah domisili. 
Itulah alasan KPU mengada-
kan coklit. Bila setelah coklit si 
pemilih pindah domisili, dia 
tinggal mengajukan pindah 
memilih.

  Untuk coklit terbatas, KPU 
menggunakan dua metode. 
Pertama, mengumpulkan 
pengurus RT, RW, atau kam-
pung yang pernah menjadi 
petugas pantarlih (panitia 
pendaftaran pemilih). Mereka 
adalah orang-orang yang pal-

ing tahu kondisi di wilayahn-
ya. Dengan begitu, mereka 
bisa menjadi tempat mem-
verifikasi apakah seorang 
penduduk benar tinggal di 
wilayahnya. 

  Bila si pengurus warga 
itu membenarkan, proses 
coklit selesai. Namun, bila 
si pengurus ragu, dilakukan 
pencocokan lapangan. Sebab, 
bisa jadi penduduk tersebut 
memang baru saja pindah 
ke kampung itu sehingga be-
lum banyak yang mengenal. 
KPU, lanjut Viryan, masih 
memiliki waktu sekitar dua 
pekan untuk menuntaskan 
data-data tersebut. Selain 
menyusun bersama KPU 
provinsi, pihaknya mengun-
dang semua partai untuk ikut 
mencermati data. Selama ini 
hanya beberapa partai yang 
aktif mencermati. ’’Kami ingin 
semua partai mendapatkan 
informasi yang sama,’’ ucap 
komisioner 43 tahun itu.

  Diharapkan, untuk selan-
jutnya tidak ada lagi kom-
plain. Sebab, semua pihak su-
dah diberi kesempatan untuk 
memberikan masukan. Ter-
masuk data ganda yang saat 
ini juga dibersihkan di dae-
rah. Batas waktu perbaikan 
data pemilih tersebut adalah 
15 November mendatang. Se-
hari setelah tanggal itu, KPU 
mengumumkan rekapitulasi 
DPT hasil perbaikan II untuk 
tingkat nasional. (byu/c4/fat) 
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JAKARTA-- Dua menteri 
kabinet Jokowi Menko Ke-
maritiman, Luhut B. Pand-
jaitan dan Menteri Keuan-
gan, Sri Mulyani memenuhi 
panggilan Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu), Jumat 
(2/11). Luhut dan Sri Mu-
lyani kompak datang ke 
gedung Bawaslu, Jalan MH. 
Thamrin, Jakarta Pusat seki-
tar pukul 15.45 WIB yang 
lalu. Mereka dimintai ket-
erangan terkait dugaan kam-
panye terselubung “aksi 
salam satu jari” dalam acara 
pertemuan IMF-World Bank 
beberapa waktu lalu.

  Salah satu pelapor adalah 
Advokat Nusantara. Kuasa 
hukum pelapor Advokat 
Nusantara, M. Taufiqurrah-
man mengatakan, keduanya 
diduga melanggar Pasal 282 
dan Pasal 283 ayat (1) dan (2) 
jo pasal 457 UU No 7/2017 
tentang Pemilu lantaran 
keduanya tertangkap ka-
mera dengan jelas menga-
rahkan Direktur IMF Chris-
tine Lagarde untuk berpose 
satu jari. “Ya patut diduga itu 
sebuah ajakan ataupun im-
bauaun yang menunjukkan 
keberpihakan kepada salah 
satu peserta pemilu dalam 

hal ini calon presiden nomor 
urut 1,” ujar Taufiq kepada 
redaksi beberapa waktu lalu.

 Pilpres 2019 diikuti dua pa-
sangan capres dan cawapres. 
Nomor urut 01, Joko Widodo 
dan Ma’ruf Amin, dan nomor 
urut 02, Prabowo Subianto 
dan Sandiaga Uno.(rus)

J A D I  S O R O TA N :  M e n k o 
Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan 
dan Menteri Keuangan, Sri 
Mulyani saat melakukan “aksi 
salam satu jari” dalam acara 
pertemuan IMF-World Bank 
beberapa waktu la lu yang 
dianggap sebagai kampanye 
terselubung.

FOTO: IST 

PDIP: Penetapan Hari Santri Bukti Pemerintah Akui Peran Ulama

Sandiaga Uno: Palu Akan Bangkit

JAKARTA-- Partai Demokra-
si Indonesia Perjuangan 
(PDIP) siap bekerjasama dan 
mendukung penuh kesepaka-
tan Nahdlatul Ulama (NU) 
dan Muhammadiyah. Yakni 
dalam menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) berdasar-
kan Pancasila. “PDIP siap 
bekerja sama dengan seluruh 
keluarga besar Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah 
di dalam menjaga Pancasila, 
NKRI, Konstitusi Negara dan 
Kebhinnekaan Indonesia,” 
ujar Wakil Sekretaris Jenderal 
DPP PDIP, Ahmad Basarah 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima JawaPos.com 
(grup koran ini), Jumat (2/11).

  Basarah memaparkan bah-
wa kerjasama antara keluarga 
besar nasionalis dengan or-
mas NU dan Muhammadiyah, 
sudah terjalin sejak lama. 
Itu bisa dilihat dengan jelas 
dalam bentang sejarah per-

jalanan bangsa Indonesia. 
“Baik NU dan Muhammadi-
yah memberikan kontribusi 
nyata dalam merebut, mem-
pertahankan dan mengisi 
kemerdekaan Indonesia,” 
ungkapnya.

  Lebih lanjut, Wakil Ketua 
MPR ini menambahkan, ter-
bitnya Keppres Hari Santri 
Nasional Nomor 22/2015 

merupakan bukti nyata bah-
wa negara mengakui peran 
dan kontribusi ulama dan 
santri dalam mempertahank-
an Indonesia. “Hari Santri Na-
sional bukan hanya milik Nu 
dan Muhammadiyah semata, 
melainkan milik umat Islam 
Indonesia yang mencintai 
NKRI dan Pancasila.” katanya.

  Masih kata Basarah, Bung 

Karno sebagai tokoh nasio-
nalis dan Presiden Pertama 
republik Indonesia juga me-
miliki hubungan erat dengan 
tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama 
dan Muhammadiyah. Sebagai 
contoh dalam munas alim 
ulama yang disponsori NU, 
pada tahun 1954 memberikan 
gelar Waliyul Amri Bi dharuri 
Asy-Syaukah, yang artinya pe-
mimpin di masa darurat yang 
wajib ditaati perintahnya. 
“Sejarah juga mencatat bahwa 
pendiri Muhammadiyah Kiai 
Haji Ahmad Dahlan adalah 
guru dari Bung Karno,” terang 
Basarah.

  Di bagian lain, dalam 
hal Pancasila sebagai dasar 
negara telah final. Tidak 
ada lagi keraguan dalam NU 
dan Muhammadiyah. Pada 
Muktamar NU tahun 1984 di 
Situbonda, NU dengan tegas 
mengakui Pancasila seb-
agai asas tunggal. “Sedang-
kan Muhammadiyah dalam 

Muktamar 47 di Makassar 
tahun 2015 menegaskan 
bahwa negara Pancasila 
sebagai Darul Ahdi Wa Sya-
hadah artinya negara per-
janjian dan tempat bersaksi,” 
jelas Basarah. 

  Terkait pembakaran ben-
dera HTI di Garut, Jawa Barat 
pada saat puncak peringatan 
hari santri 22 Oktober 2018, 
lanjut Basarah, sikap par-
tainya jelas. PDIP sejalan 
dengan Pemerintah bahwa 
HTI dan simbol-simbolnya 
telah secara resmi dilarang 
oleh keputusan negara me-
lalui putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hu-
kum tetap. 

“PDI Perjuangan terus 
melakukan dialog dengan 
NU dan Muhammadiyah agar 
umat Islam tidak terprovo-
kasi oleh berbagai upaya adu 
domba sesama umat Islam 
dan bangsa Indonesia,” pung-
kasnya. (gwn/JPC)

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah

JAKARTA-- Calon wakil pres-
iden nomor urut 02 Sandiaga 
Uno, melihat situasi paling ter-
kini kondisi daerah Perumnas 
Balaroa, Palu Barat, Sulawesi 
Tengah (Sulteng). Lokasi ini 
adalah salah satu lokasi paling 
parah akibat gempa 7,4 SR, 
Jumat (28/9) lalu. Diperki-
rakan 1.747 rumah rusak akibat 
gempa yang mengguncang 
daerah  itu.  Dari data BNPB, 
Komplek Perumnas Balaroa 
hancur karena tanah ambles 
3 meter dan terangkat 2 meter 

saat gempa terjadi. Perumahan 
tersebut berada tepat di atas 
sesar Palu Koro, yang menye-
babkan gempa dahsyat itu. 
“Saya berdoa, semoga korban 
gempa di sini diterima di sisi 
Allah SWT, keluarga yang dit-
inggalkan diberikan kekuatan, 
seperti Pak Jabir yang kehilan-
gan istri dan dua anaknya. Dan 
hanya bisa menyelamatkan 
anaknya yang berusia 10 bukan 
dengan kereta dorong,” kata 
Sandi, melalui siaran pers.

  Sandi menyatakan, Palu alan 

bangkit kembali. “Banyak kisah 
heroik yang kita dengar. Tapi 
juga ada kisah pilu. Semuanya 
memberikan pelejaran bagi 
kita yang masih hidup. Ini 
menjadi pemicu semangat 
agar kita bisa menjadi lebih 
baik lagi. Palu akan bangkit,” 
harap Sandi. Sandi memulai 
perjalanannya di Palu dengan 
mengunjungi Pasar Inpres. 
Dan akan melanjutkan per-
jalanan menyerap aspirasi ma-
syarakat di Mamaju, Sulawesi 
Barat. (lov)

Masyarakat Rindu 
Kebijakan SBY

JAKARTA-- Partai Demokrat akan beru-
saha keras memenangkan para Caleg yang 
maju dalam pemilu 2019. Demokrat me-
miliki target menguasai kembali kursi di 
parlemen.  “Target kami, Demokrat dapat 
bangkit kembali. Dulu pernah menguasai 
20 persen lebih legislatif. Lalu berkurang 
hampir separuhnya. Mudah-mudahan 
segala upaya, optimisme, semangat juang 
dilakukan agar para Caleg ini bisa sukses 
dan semakin banyak duduk sebagai Wakil 
Rakyat,” ungkap Komandan Komando 
Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) di salah satu caffe di 
Kabupaten Cirebon, Kamis (1/11).

  Hal itu dikatakan AHY didampingi Wakil 
Kogasma Herman Khaeron bersama tim 
saat jumpa pers. Kehadiran AHY di Cirebon 
merupakan kali ketiga. AHY menceritakan, 
di hari yang sama, Ia bersama Tim dan 
Ketua Umum Partai Demokrat SBY dan 
Petinggi Parpol, melakukan rangkaian 
roadshow di beberapa tempat di wilayah 
Cirebon, termasuk sebelumnya bertemu 
pelaku UMKM di Kelurahan Larangan Kota 
Cirebon. “Di sana saya bertemu dengan 
para pelaku UMKM, mayoritas ibu-ibu 
dan masyarakat menengah ke bawah. Di 
sana dilakukan interaksi, dialog sangat 
baik. Mereka menyampaikan harapan, 
curhat, utamanya dalam aspek ekonomi,” 
paparnya.

  Dikatakannya, dirinya sudah berkeliling 
daerah-daerah di Indonesia. Roadshow 
menemui masyarakat langsung untuk 
menyerap harapan dan keinginan masyara-
kat. Langkah ini, kata AHY, sebagai wujud 
keseriusan dirinya untuk memenangkan 
Partai Demokrat di Pemilu 2019, khusus-
nya menghantarkan para Caleg duduk 
sebagai Anggota Legislatif. “Apalagi Jawa 
Barat. Bagi kami pertarungan di Jawa Barat 
sangat penting. Tour di Jawa Barat akan 
lebih sering. Dan ini bukti keseriusan kami 
untuk meraih kemenangan di Jawa Barat,” 
ucapnya.  “Dan Cirebon memiliki nilai-nilai 
strategis serta bisa jadi tolak ukur bagi dae-
rah lainnya,” tambahnya.

  Untuk memenangkan Partai Demokrat 
di Pemilu 2019 dan mengembalikan masa 
keemasan Partai Demokrat, AHY mengaku 
memiliki strategi khusus yang tidak bisa 
disebutkan di ruang publik. “Caranya ban-
yak. Strategi itu tentu tidak saya bongkar 
di sini, tapi ada Grand Strategi. Saya yakin 
strategi juga dimiliki partai-partai lain. 
Tapi yang jelas ada strategi khusus,” kata 
AHY.(aga)

Ingatkan Janji Prabowo 
Soal Kursi Wagub DKI
JAKARTA-- DPP PKS mengingatkan kem-

bali Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto tentang jatah kursi wakil gubernur 
DKI Jakarta. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS 
Hidayat Nur Wahid menjelaskan selama 
ini pihaknya tetap memegang janji terse-
but dan tidak pernah merebut wagub DKI 
dari Gerindra. “Kami hanya mengingatkan 
komitmen yang sudah disampaikan Pak 
Prabowo. Silakan saja bagaimana komit-
men itu dilaksanakan,” ujar Hidayat kepada 
wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kamis (1/11).

  Hidayat menilai wajar dan sangat ma-
nusiawi jika DPW PKS DKI tidak akan 
bergerak memenangkan Prabowo-Sandi 
di Pilpres 2019 lantaran DPP Partai Gerin-
dra menyodorkan nama M Taufi k sebagai 
calon Wagub DKI. Namun demikian, sikap 
partai tetap mendukung Prabowo-Sandi di 
Pilpres 2019 mendatang. “Misalnya kalau 
Anda dijanjikan dan sudah berlarut-larut 
bagaimana, kecewa tidak? Jadi, kalau warga 
kecewa itu manusiawi,” ujarnya, seperti 
dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL 
(Grup koran ini). (yud)

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid

Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) 
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
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Jabar Jadi Provinsi 
Pariwisata

BANDUNG-- Jawa Barat adalah salah satu 
Provinsi yang memiliki banyak destinasi yang 
wajib dikunjungi para wisatawan. Destinasi 
alam, situs sejarah, tempat nongkrong asyik, 
dan lainnya. Namun banyaknya potensi wisata 
di Jabar harus dibarengi dengan dukungan dari 
pemerintah daerah sendiri.

 Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil me-
rencanakan akan mengubah Jabar sebagai 
provinsi pariwisata. Sebab Jabar dinilai memi-
liki banyak potensi juga akan meningkatkan 
perekonomian warga setempat.

 Dalam visinya yang dirancang bersama UU 
Ruzhanul Ulum selaku Wakil Gubernur Jabar 
pada 2019 mendatang akan banyak gebrakan 
dan program untuk Jabar Juara Lahir Batin. 
Dengan istilah ‘Ngabret’ ini semua masalah 
akan dicarikan solusinya.

 Berbicara pariwisata, Kang Emil sapaannya 
mengatakan akan mengubah Jabar sebagai 
Provinsi Pariwisata dalam komitmennya 
selama 5 tahun menjabat dengan tiga strategi. 
Yakni tipe satu memperbaiki akses destinasi, 
tipe dua membuat destinasi, dan tipe tiga den-
gan mengundang investasi untuk pariwisata 
Jabar. “Pariwisata tipe satu memperbaiki akses. 
Misal ada Tebing Keraton, tempatnya bagus 
aksesnya jelek misalkan. Kita investasi perbai-
kan aksesibilitas. Ada puluhan air terjun yang 
bagus di Jabar tapi aksesnya berjibaku dengan 
lumpur, jalan berbatu dan lainnya,” jelas Kang 
Emil di Gedung Sate Bandung, belum lama ini.

 Sebelumnya Kang Emil memposting satu 
destinasi tipe dua yakni Gunung Padang 
yang ada di Kabupaten Cianjur. Destinasi ini 
merupakan situs megalitikum dunia namun 
keberadaanya tidak ditata dan dikelola secara 
profesional. Maka Pemerintahan baru ren-
canakan mengelola situs tersebut agar tidak 
adanya kerusakan. “Situs Megalitikum Dunia 
di Gunung Padang di Kabupaten Cianjur tahun 
depan akan ditata dan dikonservasi secara 
profesional oleh Pemprov Jabar, agar tidak 
semakin rusak atau terganggu oleh aktivitas 
wisatawan dan pedagang yang sembarangan. 
Situs ini menjadi bukti tingginya peradaban 
Sunda Kuno di masa lalu yang harus dilestari-
kan secara baik. Semoga akan menjadi destina-
si sejarah yang tertata secara maksimal seperti 
kawasan Candi Borobudur. KARENA bangsa 
yang besar adalah bangsa yang menghargai se-
jarahnya. #JABARJUARA,” tulis @ridwankamil 
dalam keterangan unggahan instagramnya.

 Tak hanya Gunung Padang, Kang Emil pun 
menyebut beberapa deatinasi yang akan ditata 
ulang agar lebih menarik dan dikunjungi para 
wisatawan. Diantaranya Gedung Sate, Kawasan 
Kalimalang, Waduk Darma Kuningan, Situ 
Ciburuy, Situ Bagendit, dan lainnya. (net)

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Antisipasi Banjir, Penggalian 
Sedimentasi Difokuskan

BANDUNG-- Musim hujan, 
satgas Citarum lebih mem-
fokuskan penggalian sedimen-
tasi daerah aliran sungai (DAS) 
Citarum. Prioritas daerah yang 
sering terdampak banjir saat 
musim hujan setiap tahunnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil mengatakan optimis 
dalam menatata dan men-
gubah image Citarum sebagai 
sungai terkotor di dunia. Den-
gan adanya organisasi Satgas 
adalah sebagai pihak yang di-
tunjuk untuk menangani per-
masalahan di Sungai Citarum.

 Maka pihaknya akan men-
guatkan sisi koordinasi Satgas 
sebagai satu kesatuan organ-
isasi penanganan Citarum. 

“Kami ingin menegaskan 
kekuatan organisasi ini mohon 
tidak hanya terbatas di kertas, 
tapi memang bisa mengek-
sekusi. Sampai per hari ini 
kegiatan berlangsung banyak, 
namun kurang terkoordinasi,” 
kata Ridwan Kamil di Bandung, 
belum lama ini. Menurut Kang 
Emil sapaannya, mengaku 
kondisi Citarum lebih baik dari 
tahun sebelumnya. Terutama 
soal penumpukan sampah 
yang sudah jauh berkurang. 
Hal itu sesuai dengan laporan 
dari lapangan namjn tetap 
harus dianalisasa secara men-

dalam. “Secara kasar mata 
sudah jauh lebih baik diband-
ing tahun lalu, karena TNI 
pada musim kemarau kema-
rin melakukan kegiatan yang 
maksimal,” ujarnya.

 Dalam rencananya, besok 
Kang Emil akan melakukan 
rakor terkait penanganan Cita-
rum bersama Menko Kema-
ritiman di Jakarta. Melalui 
Perpres yang sudah ada, pi-
haknya meminta komitmen 
dari Pemerintah Pusat terkait 
anggaran yang akan diberikan 
untuk penanganan Citarum 
tahun depan. 

“Besok saya ingin menegas-
kan fungsi koordinasi, juga 
ingin menegaskan bantuan 
anggaran sebenarnya berapa 
dari komitmen yang bisa 
keluar dari Perpres ini untuk 

nanti. Selaku Dansatgas saya 
mendistribusi sesuai dengan 
urgensinya,” tuturnya. Selain 
itu, sesuai arahan dari Pan-
glima TNI bahwa Satgas Cita-
rum harus mempunyai kan-
tor Sekretariat sendiri. Kantor 
ini nantinya akan berfungsi 
sebagai tempat informasi 
progres penanganan Sungai 
Citarum. Maka sebagai pe-
mimpin, dalam jangka pendek 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
akan mencari sekretariat agar 
semua masalah atau solusi 
bisa dibahas secara intensif dan 
tidak melulu dibahas dalam 
forum yang formal. 

Sehingga semua stakeholder 
dapat berinteraksi di sekretaiat 
tersebut untuk memberikan 
progres-progres demi Citarum 
yang lebih baik lagi. (net)

IST

KUNJUNGAN: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan 
kunjungan untuk memantau situasi sungai Citarum. 

Akses Menuju 
Tebing Keraton 

Bakal Diperbaiki
BANDUNG-- Pemerin-

tah Provinsi Jawa Barat 
akan memperbaiki akses 
jalan menuju beberapa 
kawasan obyek wisata 
populer terkenal di Jawa 
Barat seperti Tebing Kera-
ton yang berada di ka-
wasan Taman Hutan Raya 
Ir H Djuanda Bandung. 
“Selama ini saya melihat 
banyak sekali obyek wisa-
ta atau lokasi pariwisata 
di Jawa Barat kurang di-
rawat dan aksesnya sulit 
ditempuh, seperti Tebing 
Keraton yang memiliki 
akses jalan kurang baik 
dan kami akan tata itu,” 
kata Gubernur Jawa Barat 
M Ridwan Kamil atau 
yang karib disapa Emil di 
Gedung Sate Bandung, 
belum lama ini.

 Emil menuturkan ban-
yak obyek wisata air ter-
jun yang bagus di Jawa 
B a r a t  n a m u n  u n t u k 
mencapai ke lokasinya 
pengunjung harus mele-
wati jalanan berlumpur 
dan berbatu. “Jadi kami 
berencana menata akses 
jalan ke lokasi agar lebih 

layak. Selain itu ia juga 
ingin menata pedagang 
kaki lima di lokasi wisata 
agar lebih rapi atau ter-
tata,” kata dia.

 M e n u r u t  d i a ,  k e -
beradaan PKL terkadang 
bisa mengurangi keinda-
han dari obyek wisatanya 
seperti saat dirinya men-
gunjungi obyek wisata 
Gunung Padang di Kabu-
paten Cianjur. “Kalau kita 
ke sana, itu kondisi Gu-
nung Padang karena saya 
pernah ke sana, mulai 
diintervensi PKL di area 
sakral, harusnya bersih,” 
ujarnya.

 Gubernur Emil kha-
watir apabila kondisi ini 
dibiarkan, akan merusak 
keindahan objek wisata 
tersebut.

Lebih lanjut ia men-
gatakan obyek wisata lain 
yang akan direnovasi dan 
ditata pada tahun de-
pan di antaranya Pantai 
Pangandaran, Gedung 
Sate, Kali Malang, Waduk 
Darma Kuningan, Situ Ci-
buruy, dan Situ Bagendit, 
Kabupaten Garut. (net)

Bandara Cikembar Jadi Proyek Strategis Nasional

DOKUMENTASI: Muspika Kecamatan Cikembar, saat mendampingi kunjungan kerja 
dari rombongan staf Kementrian Perhubungan ke lokasi rencana pembangunan 

Bandara di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. 
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DOKUMENTASI: Muspika Kecamatan Cikembar, saat mendampingi kunjungan kerja 
dari rombongan staf Kementrian Perhubungan ke lokasi rencana pembangunan 

Bandara di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. 

BANDUNG-- Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat akan 
mendorong proyek pem-
bangunan Bandar Udara 
Cikembar di Kabupaten Suk-
abumi menjadi Proyek Strat-
egis Nasional (PSN). Karena 
nantinya akan mendapat 
dukungan regulasi pembe-
basan lahan maupun dalam 
pembangunan dari pemer-
intah pusat.

 Sekretaris daerah (Sek-
da) Provinsi Jawa Barat Iwa 
Karniwa, telah melakukan 
pembahasan secara mara-
ton terkait Bandar Udara 
Cikembar yang akan di-
dorong bisa masuk pada 
PSN. Jika proyek Bandara 
Cikembar pun tidak masuk 
dalam PSN pihaknya tetap 
akan melakukan percepatan 
pembangunannya. “Kami 

akan mendorong supaya 
bisa masuk ke PSN, dan Pak 
Gubernur (Ridwan Kamil) 
akan segera untuk memba-
las surat Menteri Perhubun-
gan. (Jika tidak masuk) yang 
penting semangatnya kami 
tetap akan lakukan percepa-
tan dengan tetap bertumpu 
pada aturan yang ada,” kata 
Iwa di Gedung Sate Band-
ung, Jumat (2/11).

 Sebagaimana diketahui, 
pembebasan lahan un-
tuk Bandara yang memi-
liki landasan pacu seluas 
1800 meter ini bisa selesai 
akhir tahun 2018. Sehingga 
pembangunan fi siknya bisa 
dimulai di awal tahun 2019 
sesuai target dari Kemen-
terian Perhubungan. Ang-
garan untuk biaya pemban-
gunannya bersumber dari 

pemerintah pusat sebesar 
Rp 400 miliar, dengan target 
awal selesai pada tahun 2021 
atau 2022. “Saya berterima 
kasih kepada pemerintah 
pusat yang sudah melihat 
kesungguhan Pemprov Jabar 
tentang Bandara Cikembar 
ini dengan mengalokasikan 
anggaran,” ujarnya.

 Namun, terkait penetapan 
lokasi saat ini masih dalam 

pembahasan, karena harus 
seusai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW). 
Pemerintah Kabupaten Suk-
abumi sudah memasukkan 
revisi RTRW dan sekarang 
sedang diproses di tingkat 
Provinsi untuk diteruskan 
ke pusat. “Kami sendiri seka-
rang sedang melakukan 
langkah-langkah percepatan 
dimana kami tadi dalam 

rapat untuk segera dibuat 
surat ke DPRD untuk diba-
has dalam rapat dewan,” 
jelasnya.

 Pihak Pemprov Jabar 
mengharapkan revisi Perda 
RTRW Jabar bisa selesai 
cepat karena sangat berkai-
tan dengan langkah berikut-
nya yaitu pembebasan lahan 
yang berkaitan dengan tata 
ruang. (net)

Berkelahi, Praja IPDN 
Bisa Dipecat

IST

BERSALAMAN: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat bersalaman dengan praja IPDN, belum 
lama ini. 

SUMEDANG-- Menteri 
Dalam Negeri Tjahjo Ku-
molo menyatakan jika ada 
Praja Institut Pemerintah-
an Dalam Negeri (IPDN) 
yang ketahuan melanggar 
aturan seperti berkelahi 
akan langsung dipecat se-
cara tidak hormat. “Ingat 
ini, jika anda yang berkela-
hi,  memukul,  langsung 
dipecat  tanpa ampun,” 
kata Tjahjo saat pelanti-
kan 1.994 Muda Praja di 
Kampus IPDN Jatinangor, 
Kabupaten Sumedang, ke-
marin (2/11).

 Ia menuturkan, seluruh 
praja IPDN harus saling 
mengingatkan untuk men-
jaga persatuan dan kesatuan 
bangsa dan tetap memper-
tahankan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI).

 Tjahjo berharap, selu-
ruh praja calon pemimpin 
bangsa nanti tidak melaku-
kan tindakan yang melang-
gar hukum atau aturan 
IPDN selama belajar, sep-
erti berkelahi dan terlibat 
narkoba. “Tantangan bang-
sa ini yang pertama adalah 
narkoba, jauhi narkoba, 
anda (praja) pengguna 
pemakai tidak ada ampun, 
akan diberhentikan secara 
tidak hormat,” katanya.

 Ia menjelaskan praja 
sebagai calon pemimpin 
bangsa harus memiliki 
konsep untuk membangun 
negara ke arah lebih baik. 
“Setiap calon pemimpin 
harus punya impian dan 
imajinasi, dia punya kon-
sepsi-konsepsi, dia mampu 
untuk melaksanakan apa 

yang dia konsepkan,” ka-
tanya.

 Menteri menambahkan, 
Praja IPDN harus mampu 

menghadapi berbagai tan-
tangan bangsa yang saat ini 
semakin berat dan rumit. 
“Tantangan bangsa sema-

kin berat dan kompleks, 
pertanggungjawaban anda 
nanti diutamakan,” katanya. 
(net)

IST
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Siap Tempur
PENYERANG asing Persib 

Bandung, Jonathan Bauman 
antusias dan optimis menatap 
laga melawan Bhayangkara FC, 
Sore nanti. Persib Bandung 
datang dengan skuat nyaris 

komplet lagi.
 Persib men-

jalani laga tandang mengha-
dapi Bhayangkara FC dalam 
Liga 1 di pekan ke-29. Persib 
datang dengan terluka usai tak 
pernah menang dalam lima laga 
terakhir.

 Menjalani lawatan ke mar-
kas Bhayangkara itu, Persib 
memboyong 18 pemain, tanpa 
tiga pemain andalannya Febri 
Hariyadi, Dedi Kusnandar, dan 
M. Natshir Mahbuby. Tapi, 
Maung Bandung bisa kembali 

menurunkan tiga pemain as-
ing secara bersamaan, Eze-

chiel N’douassel, Bojan 
Malisic, dan Jonatan 

Bauman. Mer-
eka telah 

menyelesaikan sanksi larangan 
bermain dari Komdis PSSI.

Sosok Ezechiel memang cukup 
krusial bagi Persib. Dia menjadi 
topskorer Persib musim ini den-
gan koleksi 14 gol.

 Tiga pemain asing itu men-
jalani latihan bersama pemain 
Persib lain di Stadion PTIK, 
Jakarta Selatan, Jumat (2/11). 
Laga itu menjadi kesempa-

tan Persib untuk 

membelas kekalahan 0-1 pada 
putaran pertama di Bandung. 
Itu sekaligus menjadi peluang 
Persib untuk mendulang tiga 
poin demi mengembalikan kans 
juara liga musim ini.

 Bauman, yang ditemui usai 
latihan bersama Persib, an-
tusias menjelang laga itu. Dia 
juga percaya diri timnya bakal 
tampil solid dan memenangkan 
pertandingan. 

“Tentu saja (antusias) karena 
kami sekarang dengan 

komposisi yang 
bisa dibilang 

c u k u p 
k o m -

p l i t . 
T i m 

ini sangat fokus, kami terutama 
saya, sangat menantikan per-
tandingan ini. Sejauh ini kondisi 
tim, termasuk saya (kondisi) juga 
bagus,” kata Bauman. “Setelah 
sanksi ini main yang kedua, tapi 
main di Jakarta ini yang pertama. 
Besok kita perlu menang, untuk 
dapat tiga poin. Ini sangat pent-
ing buat kami,” ujar pemain 
Argentina itu.

 Menjelang laga itu, Persib bisa 
memanfaatkan Bhayangkara 
yang tak bisa menurunkan kiper 
utama, Awan Setho Raharjo 
bergabung Timnas ke Piala AFF 
2018. Bhayangkara juga tak akan 
diperkuat bek I Putu Gede, yang 
juga membela Timnas. “Saya 
tidak mau berbicara banyak soal 
ini. Saat ini saya ingin konsentra-
si dalam permainan ini. Karena 
kami butuh pertandingan ini. 
Bhayangkara adalah tim yang 
bagus, tapi meski mereka sedang 
naik permainannya, tapi saya 
hanya fokus pada permainan 
tim saya sendiri,” dia mengung-
kapkan. (net)

JONATHAN BAUMAN

I Made Wirawan

Tak Sabar
KIPER Persib Bandung, I Made Wirawan, 

mengaku sudah tidak sabar menghadapi Bhay-
angkara FC pada pertandingan pekan ke-29 Liga 
1  di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, Sabtu (3/11). 
Hal itu bisa dimaklumi karena selama ini pemilik 
nomor punggung 78 ini sudah lama dibang-
kucadangkan.

Tercatat di musim ini, kiper Persib asal Bali 
itu hanya dipercaya untuk bermain sebanyak 
tiga kali dengan menghabiskan total 270 menit 
bermain.

Made kini mendapatkan kesempatan bermain 
karena M. Natshir Fadhil Mahbuby, yang selama 
ini menjadi pilihan utama, diharuskan istirahat 
karena mengalami kendala di bagian pinggang-
nya seusai melakoni laga melawan Bali United, 
Selasa (30/10). “Tapi, tidak ada persiapan khusus 
karena setiap pertandingan, kami kalau main 
persiapannya sama dengan sebelumnya. Jadi, 
persiapannya tidak ada yang spesial,” ungkap 
Made dalam jumpa pers sebelum laga di Stadion 
PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (2/11).

Namun, lanjut Made, bukan berarti Bhayang-
kara FC merupakan tim yang mudah dikalahkan. 
Apalagi tim berjulukan the Guardians ini belum 
pernah mengalami kekalahan saat bertindak 
sebagai tuan rumah. “Untuk menghentikan mer-
eka, pastinya harus menjaga mereka. Dan kami, 
pemain belakang di Persib, selalu ingin tidak 
kebobolan karena untuk menang, kami jangan 
sampai kebobolan dulu. Mudah-mudahan besok 
mereka tidak bisa bikin gol,” harapnya. (net)

Timnas Prioritas

Drass Jabar Melenggang ke 8 Besar
S U K A B U M I  - 
Klub futsal Drass 

Jabar melaju ke 
babak 8 besar 

pada festival 
kejuaraan 
n a s i o n a l 
futsal an-
tar  klub 
yang dis-
elengga-
rakan di 
B a n j a r -
m a s i n . 
Kejuara-

a n  f u t s a l 
ini diikuti 
oleh klub 
liga pro, elit 
lokal dan 
undangan 
dari luar 

negeri. “Alhamdulillah klub 
Drass Jabar dibawah Asprov 
PSSI Jabar bisa membuktikan 
bahwa atlet futsal Jabar ini bisa 
berkancah di kompetesi elit,” 
ujar Manager Drass Jabar, Ari 
Ramadhani, kemarin (2/11).

 Pada babak 8 besar nanti, tim 
futsal besutan Pelatih Kepala, 
Panca Pauzi ini akan melawan 
tuan rumah yakni GRE FC. 
Kekuatan Drass Jabar akan 
diuji dengan kekuataan tuan 
rumah yang mempunyai mod-
al pendukung yang luar biasa. 
“Insya Allah Drass Jabar bakal 
melewati ujian ini. Meskipun 
melawan tuan rumah, tapi 
kami memiliki semangat yang 
luar biasa untuk bisa menang,” 
ujarnya.

 Kejuaraan yang mempere-

butkan total hadiah sebanyak 
Rp384 juta ini diikuti oleh 32 
tim. Kali ini, hanya menyisak-
kan 8 tim saja yang merupakan 
tim terbaik. “Semoga Drass 
Jabar bisa menjadi juara. Kami 
meminta doa dan dukungan 
masyarakat Jawa Barat,” pin-
tanya.

 Sementara itu, Exco Asprov 

PSSI Jabar, Hikmat Nuristawan 
mengaku bangga akan prestasi 
yang diraih tim futsal Drass 
Jabar. Dirinya berharap, lang-
kah para putra termaik tatar 
pasundan ini bisa membawa 
pulang prestasi ke Jawa Barat. 
“Memang itu tidak akan mu-
dah, tapi kami yakin Drass 
Jabar mampu melewatinya. 

Saya berharap mereka bisa 
juara. Meskipun sudah masuk 
8 besar pun itu merupakan 
prestasi membanggakan bagi 
Jawa Barat,” tuturnya.

 Pria yang akrab disapa Kang 
Sogong ini pun bakal men-
dukung para atlet di Jawa 
Barat dalam hal pembinaan. 
Sehingga, kedepan bakal lahir 
atlet-atlet berprestasi yang 
mampu mengharumkan Jawa 
Barat di kancah nasional mau-
pun internasional. “Tentu 
saja kami sangat mendukung 
dalam hal pembinaan ter-
masuk yang dilakukan Drass 
Jabar ini. Semoga kedepan, 
akan terus lahir atlet-atlet 
berprestasi yang akan meng-
harumkan nama Jawa Barat,” 
harapnya.(bal/d)

“Tentu saja (antusias) karena kami 
sekarang dengan komposisi yang 

bisa dibilang cukup komplit. Tim ini 
sangat fokus, kami terutama saya, 

sangat menantikan pertandingan ini. 
Sejauh ini kondisi tim, termasuk saya 

(kondisi) juga bagus,”
JONATHAN 

BAUMAN

s
SJONATHAN

PGI Optimistis 
Peningkatan 

Prestasi 
di SEA Games
PENGURUS Besar Persatuan Golf Indo-

nesia (PB PGI) optimistis prestasi atlet-atlet 
nasional akan semakin meningkat dalam 
SEA Games ke-30 yang akan berlangsung 
di Filipina pada November-Desember 
2019. “Setelah kami menggelar turnamen 
Indonesia Terbuka dan Asian Games 2018, 
kami mampu mengukur kekuatan dan 
kekurangan atlet-atlet kami. Persiapan kami 
akan lebih bagus lagi pada SEA Games men-
datang,” kata Ketua Umum PB PGI Mudaya 
Widyawimarta Poo selepas jumpa pers di 
Jakarta, belum lama ini.

Murdaya mengatakan cabang golf Indo-
nesia harus punya atlet-atlet legendaris 
sebagaimana Rudy Hartono dan Tan Joe 
Hok pada cabang bulu tangkis agar cabang 
olahraga golf banyak diminati pemain-pe-
main muda. “Saya berharap pengurus baru 
mendatang akan melanjutkan program 
pembinaan yang sudah kami jalankan dan 
memperbaikinya karena Indonesia sudah 
mulai mempunyai bibit-bibit atlet golf yang 
mampu berkompetisi secara internasional,” 
ujar pengusaha pemilik Jakarta Interna-
tional Expo di Kemayoran, Jakarta Pusat itu.

Murdaya juga meminta para pengurus golf 
di daerah turut aktif dalam melakukan pem-
binaan atlet-atlet muda sebagai regenerasi 
atlet-atlet golf nasional. “Atlet dan pelatih 
tidak boleh datang dan pergi semaunya 
sendiri dalam pemusatan latihan nasional. 
Mereka harus punya teknik dan mental 
bagus selain aspek fi sik,” ujarnya.

Ketua Bidang Pembinaan dan Pretasi PB 
PGI Ari Hidrijantoro mengaku optimistis 
Indonesia mampu merebut medali emas 
pada SEA Games 2019 serta menaklukkan 
pemain-pemain Th ailand yang menguasi 
golf Asia Tenggara. “Selama ini, kami selalu 
dibayang-bayangi pemain-pemain Thai-
land. Padahal, mereka dalam Asian Games 
2018 juga tidak dapat medali. Target emas 
SEA Games 2019 bukan angan-angan saja,” 
kata Ari.

Ari mengatakan optimismenya tentang 
peningkatan prestasi Indonesia dalam SEA 
Games ke-30 dilatarbelakangi proses pe-
musatan latihan nasional para pemain golf 
sejak 2015. “Kami ingin membentuk enam 
pemusatan pelatihan di daerah sebagai 
upaya pencarian pemain-pemain nasional. 
Kami menawarkan contoh program ke ber-
bagai pengurus provinsi,” kata Ari. (net)

IST 

SANTAI: Sejumlah pemain Persib nampak enjoy meski harus menggunakan kendaraan rantis menuju stadion.

Naik Baracuda Lagi
BHAYANGKARA FC akan men-

jamu Persib Bandung pada Liga 1 
2018 pekan ke-29 i Stadion PTIK, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 
sore nanti. Panpel Bhayangkara 
FC pun langsung menyiapkan 
rantis dan water cannon untuk 
pengamanan operasional. Hal itu 
dilakukan untuk mengantisipasi 
hal-hal yang tidak diinginkan, ter-
lebih markas Bhayangkara FC ini 
di wilayah Jakarta yang notabene 
didominasi suporter rival, Persija 
Jakarta. “Yang pasti keamanan tadi 
dari Polda Metro, juga kami minta 
keamanan dari Polres Jakarta Se-

latan dan Polsek Kebayoran Baru. 
Protap (Prosedur Tetap) nya kan 
seperti itu. Lalu permintaan rantis 
kami siapkan. Ada dan satu water 
canon juga kami siapkan,” kata 
Manajer Bhayangkara, Sumardji, 
Jumat (2/10).

Tidak hanya itu, dengan pertim-
bangan keamanan, laga digeser 
menjadi lebih awal. Sebelumnya, 
laga dijadwalkan pukul 18.30 WIB. 
“Dan pertandingannya pun kami 
minta sesuai rekomendasi dari 
Polda Metro Jaya. Tadinya, jadwal 
tanding 18.30 WIB, maju menjadi 
15.30 WIB,” dia menambahkan. 

“Karena kalau malam tidak di-
rekomendasikan. Ya kami tak mau 
lah ada masalah lagi berkaitan 
dengan hal yang tidak sama sama 
kami inginkan. Jika dari pihak 
keamanan minta dimajukan ya 
tentu kami ikuti pihak keamanan,” 
dia menjelaskan.

Sementara hal yang kaitannya 
dengan penyiaran, Sumarji, me-
nyerahkan hal itu kepada liga. 
“Nah itu pastinya liga yang akan 
memberikan kebijakan atau apa 
namanya. Yang pasti kalau kami 
tergantung pihak keamanan,” 
katanya. (net)

SEJUMLAH klub Liga 1 me-
minta dispensasi dari PSSI terkait 
pemanggilan pemainnya ke tim-
nas Piala AFF 2018. Klub-klub itu 
merasa keberatan karena masih 
membutuhkan pemain bersang-
kutan untuk laga pekan ke-29 yang 
akan dimulai Sabtu (3/11).

 Salah satu klub yang ngotot memin-
ta dispensasi terhadap PSSI adalah 

Sriwijaya FC. Mereka berharap, dua 
pemain pilarnya masih bisa mem-
perkuat Laskar Wong Kito. Pemain 
itu adalah Alberto Beto Goncalves 
dan Zulfi andi. Tapi, PSSI langsung 
menolak permintaan klub tersebut. 
“Menjelang putaran kedua, PSSI 
sudah sampaikan ke seluruh klub. 
Kompetisi ini akan berakhir overlap 
dengan AFF. PSSI telah sampaikan 

bahwa timnas adalah prioritas,” 
kata Wakil Ketua Umum PSSI, Joko 
Driyono, di Lapangan ABC, Senayan, 
Jakarta, Kamis (1/11). “Ini bukan 
hal yang tiba-tiba, PSSI tidak ingin 
berkompromi dengan putusan ini, 
karena timnas harus jadi prioritas. 
Pemain sebenarnya punya komit-
men yang sama dengan capain di 
Piala AFF,” tandasnya. (dkk/jpnn) 
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ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

Fasilitas : 
Kamar . Restaurant 
& Caringin Lounge .Waterbom. 
Taman Rekreasi . Outbound . Pernikahan
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Contact : 
Agusta PELABUHAN RATU 
0266-432273 , 081573254996 , 
081299292666

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net Rp 214.500
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Rumah Subsidi 
Semakin Diminati 

PROPERTI: Pertumbuhan 
rumah bersubsidi di Sukabumi 

makin pesat.

SUKABUMI - Sejak dilun-
curkannya program satu 
juta rumah pada empat 
tahun lalu oleh Presiden 
Joko Widodo, perumahan 
bersubsidi semakin diminati 
oleh masyarakat, khususnya 
di wilayah Sukabumi. Hal 
ini terlihat dari pesatnya 
pertumbuhan rumah ber-
subsidi setiap tahun. 

Ketua Komisariat Real Es-
tate Indonesia (REI) Suka-
bumi dan Cianjur Fahrud-
din mengatakan, pangsa 
pasar rumah bersubsidi di 
Sukabumi mengalami ke-
naikan 10 hingga 15 persen 
setiap tahunnya, seiring 
dengan minat masyara-
kat terhadap rumah murah 
tersebut. Menurutnya, an-
gka itu cukup tinggi diband-
ingkan wilayah lain yang ada 

di Jawa Barat (Jabar). 
“Memang kenaikannya 

hanya 10 persen, tetapi 
dibandingkan daerah lain 
untuk penjualan rumah 
subsidi di Sukabumi ter-
baik se-wilayah Jawa Barat 
(Jabar),” tutur pria yang baru 
menjabat sebagai Ketua REI 
di wilayah Sukabumi dan 
Cianjur itu kepada Radar 
Sukabumi, Jumat (2/11).

Dikatakannya, mening-
katnya minat masyarakat 
terhadap rumh subsidi lan-
taran harganya yang murah. 
Apalagi ada bantuan sub-
sidi dari pemerintah untuk 
uang muka. Tahun ini harga 
rumah subsidi Rp 130 juta. 
Tidak hanya harga yang mu-
rah, biaya angsurannya pun 
sangat murah mulai dari 
kisaran Rp 700 ribu hingga 

Rp 2 jutaan per bulan. Ten-
tunya harga tersebut sangat 
cocok bagi masyarakat yang 
berpenghasilan dibawah 
UMR.

“Untuk masa pengem-
balian kreditnya bisa sampai 
20 tahun,” imbuhnya.

Bahkan dikatakannya saat 
ini, pembangunan rumah 
bersubsidi tidak hanya 
dikawasan pelosok tetapi 
sudah mendekati wilayah 
perkotaan.

“Sekarang perumahan 
subsidi sudah banyak diban-
gung dipinggiran kota yang 
letaknya strategis,” pungkas 
pria yang akrab disapa End-
ing itu. (wdy)

Kemudahan Berbisnis Melorot

WIDI/RADARSUKABUMI

JAKARTA - Peringkat kemu-
dahan berbisnis Indonesia 
2019 kurang menggembi-
rakan. Merosot satu pering-
kat tahun ini. Pemicunya 
antara lain, ngurus perizinan 
konstruksi makan waktu 
lama, lebih dari enam bulan. 
Dalam rilis terbaru World 
Bank (Bank Dunia) tentang 
peringkat kemudahan berbis-
nis atau Ease of Doing Busi-
ness (EoDB) 2019, Indonesia 

berada di posisi 73 dari 190 
negara. Turun satu peringkat 
dari urutan 72. Meskipun 
dari sisi skor, naik 1,42 persen 
dari 66,54 menjadi 67,96. Di 
tingkat ASEAN, Indonesia 
kalah dari Vietnam di per-
ingkat 69, Th ailand di urutan 
27, Malaysia di posisi 15, dan 
Singapura peringkat 2. Kepala 
Perwakilan Bank Dunia untuk 
Indonesia dan Timor-Leste 
Rodrigo AChaves mengung-

kapkan, peringkat Indonesia 
turun karena peningkatan 
skor kemudahan berbisnis In-
donesia tidak sebesar capaian 
beberapa negara lain.

“Jika dibandingkan sebe-
lumnya, kenaikan skor In-
donesia juga cukup rendah. 
Tahun lalu peningkatan skor 
mencapai 66 persen, tahun 
ini hanya 1,42 persen saja,” 
ungkap Chaves.

Namun demikian, Chaves 

menilai Indonesia terus 
berupaya meningkatkan 
iklim usaha. Selain itu, terus 
berupaya mengurangi kes-
enjangan dengan meregula-
si usaha kecil dan menen gah 
(UMKM) domestik. Upaya 
itu, menurutnya, berbuah 
hasil. Negara mengambil 
manfaat dari peningkatan 
keterbukaan terhadap inves-
tor global. Dalam laporan 
EoDB 2019, Bank Dunia me-

rincikan capaian-capaian 
positif di Indonesia. Antara 
lain, indikator Indonesia 
dalam mendapatkan pinja-
man kini semakin mem-
baik. Perbaikan tersebut 
ikut membantu menguran-
gi ketimpangan informasi, 
meningkatkan akses kredit 
bagi  perusahaan kecil , 
menurunkan suku bunga, 
meningkatkan disiplin pe-
minjam, dan pemantauan 

risiko kredit.
Selain soal pinjaman, Bank 

Dunia mendapati perbai-
kan pendaftaran properti 
menjadi lebih mudah. Hal 
itu membuat waktu untuk 
menyelesaikan sengketa 
tanah di pengadilan tingkat 
pertama. Analis Bank Dunia 
Erick Tjong mengungkapkan 
sejumlah indikator yang 
skornya rendah di Indone-
sia. Antara lain, Penegakan 

Kontrak (Enforcing Con-
tracts), Pendaftaran Properti 
(Registering Property), dan 
Izin Konstruksi (Construc-
tion Permits). “Rata-rata 
waktu yang dibutuhkan un-
tuk mengurus perizinan 
konstruksi di Indonesia lebih 
dari enam bulan, ini lebih 
tinggi dari rata-rata di negara 
regional. Begitu juga dengan 
biayanya yang lebih tinggi dua 
kali lipat,” ujarnya.
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BSM Peduli Pesantren, Bangun MCK 
hingga Resmikan ATM 

SUKABUMI - Bank Syariah Mandiri (BSM) 
kembali menyalurkan bantuan melalui pro-
gram Corporate Social Rsponsbility (CSR) di 
lingkungan sekitar. Kali ini, bantuan yang diberi-
kan Bank Syariah mandiri menyasar sejumlah 
fasilitas warga dan sarana keagaaman, dianta-
ranya memberikan bantuan dana penambahan 
sarana MCK dan instalasi air bersih ke Pondok 
Pesantren Terpadu Darussyifa Al Fithroh Suka-
bumi yang berlokasi di Jalan Kampung Renged 
RT 19/04 Kabupaten Sukabumi. Program ban-
tuan tersebut bekerja sama antara Bank Syariah 
Mandiri dengan Laznas BSM. 

Dalam acara seremonial tersebut, Direktur 

Bank Syariah Mandiri Edwin Dwidjajanto lang-
sung memberikan bantuan dengan nominal 
RpRp100.000.000, yang diserahkan langsung ke-
pada Ketua Pembina  Pondok Pesantren Terpadu 
Darussyifa Al Fithroh Sukabumi Ece Mubarak. 

Dalam kesempatannya, Edwin mengatakan, 
sejak 2017 BSM telah meluncurkan program 
Mengalirkan Berkah dengan mengajak stake-
holders termasuk nasabah dan pegawai. Hal 
itu dilakukan untuk menciptakan nilai tambah 
dalam bisnis sehingga dengan nilai tambah 
tersebut dapat memberikan manfaat yang 
lebih besar kepada masyarakat yang membu-
tuhkan. “Sebagaimana tagline BSM ‘Ada berkah 

di setiap transaksi’. Untuk itu kami berharap 
kesempatan ini dapat mengalirkan keberkahan 
pada semua pihak,” ucapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Edwin juga 
melakukan peresmian ATM BSM di lingkun-
gan Pondok Pesantren Terpadu Darussyifa Al 
Fithroh Sukabumi. Hal ini sebagai bagian dari 
upaya Bank Syariah Mandiri Sukabumi untuk 
terus menerus meningkatkan pelayanan ke-
pada nasabah. “Salah satunya yaitu dengan me-
nyediakan layanan ATM denominasi Rp20.000 
sehingga mampu menciptakan aksesibilitas 
yang mudah bagi nasabah sekitar lingkungan 
Pondok Pesantren,” pungkasnya. (wdy/s)

Direktur 
Bank Syariah 

Mandiri Edwin 
Dwidjajanto 

bersama Ketua 
Pembina  

Pondok 
Pesantren  

Terpadu 
Darussyifa 
Al Fithroh 
Sukabumi 

Ece Mubarak 
meresmikan 

ATM Bank 
Syariah Mandiri 
yang berlokasi 

di Pondok 
Pesantren 

Yaspida

Direktur 
Bank Syariah 
Mandiri Edwin 
Dwidjajanto 
memberikan 
pidatonya 
pada acara 
penyerahan 
bantuan CSR 
sarana sanitasi 
dan saluran air 
bersih serta 
peresmian ATM 
kepada Pondok 
Pesantren 
Salafi  Terpadu 
Al-Fithroh 
Perguruan 
Yaspida 
Sukabumi

(Ki-ka) Branch Manager BSM Sukabumi Heriyanto Rukmantara, Direktur PT.Bank 
Syariah Mandiri Edwin Dwidjajanto, Area Manager Bandung A.Yani Ficko 

Hadiwiseto dan Region Head RO IV / Jawa 1 Jeff ry Prayanasaat memberikan  
bantuan pada santri berprestasi di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi.

(ki-ka)  Region Head RO IV / Jawa 1 Jeff ry Prayana Jeff ry Prayana, Direktur 
Bank Syariah Mandiri Edwin Dwidjajanto, Ketua Pembina  Pondok Pesantren  

Terpadu Darussyifa Al Fithroh Ece S Mubarok, Area Manager Bandung 
A.Yani Ficko Hardowiseto dan Branch Manager BSM Sukabumi Heriyanto 

Rukmantara menghadiri acara persmian program CSR Mengalirkan Berkah 
di Pondok Pesantren  Terpadu Darussyifa Al Fithroh Sukabumi

Suasana keceriaan di acara pemberian bantuan dan peresmian ATM BSM 
di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Darussyifa Al Fithroh Sukabumi

PELAKU HOAX DIAMANKAN
Sebarkan Peristiwa 

Penculikan di Medsos
CIKOLE- N (23), pemuda asal Gegerbi-

tung Kabupaten Sukabumi terpaksa harus 
berurusan dengan pihak kepolisian setelah 

dirinya memposting berita hoax disalah 
satu group media sosial hingga meresahkan 
masyarakat. 

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo 
Purnomo mengungkapkan, pelaku yang dia-
mankan Polsek Sukaraja ini telah  membuat 

Penataan Jalan Dago Bertahap
CIKOLE- Kepemimpinan 

Walikota Sukabumi, Achmad 
Fahmi dan Wakil Walikota 
Sukabumi, Andri Hamami 
akan merubah kawasan Jalan 
Ir Djuanda yang kenal dengan 
sebutan Jalan Dago menjadi 
nyaman bagi masyarakat. 
Hanya saja dalam penataan 
itu akan dilakukan secara 
bertahap. “Ada tiga hal yang 
harus ditata, yakni Parkir, 

pendestrian dan pedagang 
kaki lima,” ujar Walikota Suka-
bumi, Achmad Fahmi saat 
meninjau lokasi Jalan Dago, 
kemarin (2/11).

Tahap pertama ini kata 
Fahmi menertibkan terlebih 
dahulu parkir. Dimana dulu 
banyak sekali kendaraan 
para siswa yang belum wak-
tunya membawa kendaraan 

IKBAL/RADARSUKABUMI 

MENINJAU: Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat meninjau kawasan Jalan Ir H Djuanda atau Dago, kemarin (2/11). 
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sambungan dari Hal 9

sambungan dari Hal 9

yang parkir di Jalan Dago. 
“Kita tertibkan parkir dulu 
sehingga kelihatan lebih ber-
sih dan nyaman, selanjutnya 
akan memikirkan tata PKL 
dan pendestriannya,” ujarnya.

Kondisi parkir satu arah 
ini akan berlaku sampai 

sore hari. Pasalnya Pemkot 
Sukabumi menyadari belum 
bisa memberikan kantong 
parkir di wilayah dago ini. 
“Masyarakat diharapkan 
bisa menerima beberapa 
uji coba rekayasa lalulintas 
disni. Ini untuk memberikan 
kenyamanan bagi masyara-
kat,” jelasnya. 

Tak hanya itu, Pemerintah 
Kota Sukabumi juga ingin 
menjaga anak anak sekolah 
yang belum memiliki Su-
rat Izin Mengemudi (SIM). 
“Jadi sekaligus dalam rangka 
menata dan menjaga anak-
anak kita,” ungkapnya.

Kasi Pengendalian Opera-
sional (Dalop) Dishub Kota 

Sukabumi Agus Achmad, 
mengaku pemberlakukan 
jalur parkir di area Jalan 
Dago ini  mendapatkan re-
spon masyarakat yang cukup 
baik. Tidak ada komplain 
dari masyarakat. “Hingga 
hari kedua ini berjalan den-
gan lancar, aman, dan terk-
endali,” pungkasnya. (bal/d)

Penataan Jalan Dago Bertahap

resah masyarakat dengan 
postingannya yang berbunyi 
‘hati-hati jagain anak ten-
gah malam maupun pagi, 
semalam penculik telah 
nyampe kampung Cibuntu 
Sukaraja’ yang dilengkapi 
dengan sebuah foto. 

“Postingan yang dimuat 
akun dengan nama ZHA VSB 
pada salahsatu group media 
sosial facebook ini berhasil 
viral sehingga meresahkan 
masyarakat. Terutama ka-
langan ibu rumah tangga.  
Setelah ditelusuri ternyata  
berita tersebut bohong se-
hingga kami pun bergegas 
menangkapnya,” jelasnya 
kepada awak media saat me-
nyampaikan rilis di Ruang 
Kemuning RSUD Syamsudin 
SH, kemarin (2/11). 

Usia diamankan, lanjut 
Susatyo, pihaknya pun lang-
sung melakukan pemerik-
saan kejiwaan terhadap orang 
yang berada didalam posting 
berita Hoax tersebut. Alhasil, 
orang dalam foto itu benar 
mengalami gangguan jiwa. 

“Jelas berita itu bohong, 

karena memang yang dipost-
ingnya pun mengalami gang-
guan jiwa setelah dilakukan 
pemeriksaan medis,” ujarnya. 

Atas perbuatan penyebaran 
berita bohong Itu, pelaku 
pemostingan akan dijerat 
dengan pasal 14 dan pasal 
15 Undang-undang nomor 1 
tahun 1946 tentang peraturan 
hukum pidana, pemberitaan 
bohong yang meresahkan 
masyarakat. 

“Pemberitaan bohong atau 
pemberitaan palsu yang me-
nyebabkan keresahan anca-
mannya 10 tahun, kamipun 

bakal terus melakukan pen-
dalaman,” tutupnya. 

Sementara itu, Kepala Ba-
gian Informasi RSUD R Sy-
amsudin SH, dokter Wahyu 
Handiriana membenarkan 
pria yang diisukan sebagai 
pelaku penculikan diduga 
kuat berstatus Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Sejak menerima yang ber-
sangkutan atau si Mr X ini 
memang mengalami gang-
guan jiwa. Sejak semalam kita 
periksa dan konsultasikan 
dengan ahli kejiwaan dia 
tidak mau bicara dari segi 

tampilan fi sik juga dia tidak 
bisa mengurus diri sendiri, 
hal ini menunjukan indi-
kasi seperti itu,” kata Wahyu. 
Kedepan kita akan observasi 
lagi terutama oleh dokter jiwa, 
kalau sudah selesai kita akan 
serahkan ke Dinas Sosial 
untuk penanganan lanjutan,” 
pungkasnya. (upi/t)

FOTO: IST 

PRES RILIS: Polres Sukabumi Kota berhasil meringkus pelaku Hoax 
yang membuat masyarakat resah.

MEDSOS: Postingan yang 
dimuat akun dengan nama 

ZHA VSB pada salahsatu 
group media sosial facebook 

ini berhasil viral sehingga 
meresahkan masyarakat.

Pelaku Hoax Diamankan

Lima Camat Dapat Mobdin Baru 

Kota Sukabumi Masuk 
Empat Kategori Lomba PKK

LEMBURSITU- Kelura-
han Cikundul, Kecamatan 
Lembur situ masuk pada 
empat kategori lomba hari 
kesatuan gerak (HKG) Pem-
berdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) dan Bulan 
Bhakti Gotong Royong Ma-
syarakat (BBGRM) Tingkat 
Provinsi Jawa Barat Tahun 
2018. 

Hal itu disampaikan oleh 
Wakil Ketua 1 Tim Peng-
gerak PKK Provinsi Jawa 
Barat (Jabar), Lina Marlina 
Ruzhanul saat melakukan 
kunjungan lokasi khusus Re-
cheking di Kelurahan Cikun-
dul, Kecamatan Lembursitu. 

Menurutnya, kelurahan 
tersebut masuk pada em-
pat kategori lomba. Yakni, 
Lomba Pola Asuh Anak dan 
Remaja (PAAR), Usaha Pen-
ingkatan Pendapatan Kelu-
arga (UP2K) PKK, Adminis-
trasi PKK, dan Hatinya PKK. 

“Receking ini merupakan 
tindak lanjut dari penilaian 
September lalu untuk me-
mastikan penilaian sebel-
umnya, jika memungkinkan 
kedepannya Kota Sukabumi 
bakal mewakili Jawa Barat ke 
tingkat nasional,” jelas istri 
Wakil Gubernur Jabar itu, 
kemarin (1/11). 

Lina berpendapat, sepu-
luh program pokok PKK 
tidak akan pernah lepas 
dari program pemerintah. 
Oleh karena itu, PKK harus 
mampu mendorong kin-
erja pemerintah. Karena 
memang, sepuluh program 
pokok ini tidak terlepas dari 
kehidupan sehari-hari. 

“Untuk hasilnya, kami akan 

rembukan terlebih dahulu. 
Secepatnya di kabari, jika 
keluar sebagai juara bakal 
diikutsertakan pada lomba 
tingkat nasional tahun de-
pan,” ujarnya. 

Dengan lomba ini, Lina 
berharap masyarakat dapat 
melaksanakan 10 program 
PKK dengan baik. Karena 
memang dengan semakin 
banyaknya wanita yang 
berkiprah dan ambil bagian 
dalam program PKK, di-
yakini akan meningkatkan 
Indeks Pembangunan Ma-
syarakat (IPM). 

“Wanita tidak bisa dipisah-
kan dari kemajuan perkem-
bangan suatu peradaban 

baik itu di desa, kelurahan 
maupun kecamatan, ter-
masuk di Kota Sukabumi,” 
tukasnya. 

Sementara itu, Wakil Wa-
likota Sukabumi, Andri 
Hamami cukup optimis jika 
Kelurahan Cikundul bisa me-
wakili Jawa Barat pada tingkat 
nasional itu. Karena memang, 
beberapa fasilitas penunjang 
lomba itu cukup baik. 

“Untuk lomba PKK, Kota 
Sukabumi ini cukup lang-
ganan. Nah, untuk Kelura-
han Cikundul ini kami rasa 
cukup strategis. Selain itu, 
untuk suksesi program ini 
OPD terkait juga dilibatkan,” 
pungkasnya. (upi/d)

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN//RADAR SUKABUMI

KUNJUNGAN: Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa 
Barat (Jabar), Lina Marlina Ruzhanul saat melakukan kunjungan 
lokasi khusus Recheking di Kelurahan Cikundul, Kecamatan 
Lembursitu.

CIKOLE- Lima Camat di Kota 
Sukabumi mendapat mobil 
dinas baru dari Pemerintah 
Kota Sukabumi. Mobil jenis 
toyota avanza ini diberikan 
untuk menunjang mobilitas 
dan operasional pimpinan 
wilayah tersebut. 

Adapun Lima Camat yang 
mendapat mobil dinas baru 
ini yakni, Camat Lembursi-
tu, Warudoyong, Citamiang, 
Baros dan Camat Cibeureum. 
Sedangkan dua Camat Gu-
nungpuyuh dan Camat Cikole, 
kendaraan operasionalnya 

masih cukup baik. 
Walikota Sukabumi, Ach-

mad Fahmi mengungkapkan, 
kendaraan yang menjadi mobil 
operasional para camat sebel-
umnya dinilai sudah banyak 
mengalami permasalahan 
karena keluaran tahun yang 
cukup lama.  “Kendaraan di-
nas baru ini diberikan un-
tuk menunjang operasional 
para camat, karena memang 
sebagai pimpinan wilayah 
mobilitas camat ini cukup 
tinggi sehingga memerlukan 
kendaraan dengan kondisi 

baik,” ungkap Fahmi saat me-
nyerahkan lima kendaraan 
mobil dinas baru di halaman 
Kantor Sekretariat Daerah Kota 
Sukabumi, kemarin (2/11). 

 Karena kondisi mobil itu 
banyak mengalami persoa-
lan, sehingga secara langsung 
berpengaruh terhadap biaya 
perawatan. Selain  itu, dengan 
kendaraan baru ini diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat. 

“Apalagi sebentar lagi meng-
hadapi tahun politik, pasti-
nya selain pelayanan rutinan, 

mobilitas tentang kewilaya-
han pun bakal bertambah,” 
terangnya. 

 Untuk penambahan mobil 
dinas lainnya, Fahmi berkaca 
pada keterbatasan anggaran 
yang ada. Dengan begitu, 
untuk pengadaan mobil dinas 
lain bakal dilakukan secara 
bertahap.  “Ya secara berta-
hap lah, anggaran kita kan 
terbatas. Kita fokuskan pada 
prioritas-prioritas saja, teru-
tama tugas yang menyangkut 
pelayanan pada masyarakat,” 
pungkasnya. (upi/d)

Tiga Kecamatan 
Rawan Bencana

WARUDOYONG- Keca-
matan Cikole, Gunung-
puyuh dan Kecamatan 
Lembursitu menjadi tiga 
kecamatan yang cukup 
berpotensi rawan bencana 
longsor dan banjir. Maka 
dari Itu, pasca masuknya 
musim hujan ini Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Suka-
bumi mulai meningkatkan 
kesiapsiagaannya. 

 Kepala Seksi Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan BPBD 
Kota Sukabumi, Zulkarnain 
Barhami mengungkapkan, 
tiga kecamatan yang cukup 
berpotensi bencana musim 
hujan ini telah disurvei. 
Bahkan, berbagai antisipasi  
telah dilakukan. 

“Sudah kami tinjau kela-
pangan, memang dari tujuh 
kecamatan yang ada, tiga 
kecamatan itu cukup rawan 

banjir dan longsor,” ungkap-
nya, kemarin (2/11). 

Menurut Badan Meteorolo-
gi, Klimatologi dan Geofi sika 
(BMKG) Jawa Barat, di bulan 
Oktober ini Kota Sukabumi 
sudah memasuki musim pen-
ghujan. Namun begitu, curah 
hujan yang turun masih ter-
pantau fl uktuatif. 

“Hujan memang turun 
dalam beberapa hari ini, 
jika. Maka dari itu, kami 
mengimbau kepada ma-
syarakat selalu bersiaga dan 
mengantisipasi terhadap 
bencana yang bisa terjadi 
dimana saja dan kapan saja,” 
imbuhnya. 

Selain itu, BPBD Kota Suk-

abumi juga telah memper-
siakan seluruh personilnya 
untuk selalu siaga selama 
dua puluh empat jam, dalam 
menghadapi dan menang-
gulangi segala kemungkinan 
bencana yang akan terjadi.

“Kita memiliki tujuh belas 
orang personil yang selalu 
siap menanggulangi ben-
cana,” tandasnya. 

Sementara itu, Budiman, 
warga Kecamatan Gunung-
puyuh mengaku,  telah 
melakukan berbagai anti-
sipasi dan persiapan jelang 
musim hujan ini. Terutama, 
membersihkan kembali jar-
ingan-jaringan saluran air. 

“Ya memang, kami pun 
mulai bersiap-siap. Dari 
bersih-bersih saluran air 
dan yang lainnya. Karena 
memang rata-rata genangan 
air dari luapan drainase,” 
tukasnya.(upi/d)
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SEREMONIAL: : Wakil Walikota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami saat menyerahkan mobil operasional baru kepada salah seorang 
pimpinan OPD.

Baksoku Amigos Hadirkan 
Cita Rasa Sahabat

SUKABUMI - Lidah warga 
metropolis Sukabumi su-
dah tak asing dengan bakso. 
Makanan yang terbuat dari 
daging sapi kenyal tersebut 
begitu diminati warga. Apa-
lagi untuk kaum hawa. Bakso 
boleh jadi menu favorit yang 
paling disukai. Banyak sajian 
bakso di Sukabumi. Salah 
satunya Baksoku Amigos 
yang beralamat Jalan Raya 
Sukabumi-Bogor. 

Menurut Ownernya, Ali 
Ahmad nama Amigos send-
iri berarti artinya sahabat. 
“Maksudnya Baksoku Amigos 
memberikan pelayanan dan 
rasa yang menggiurkan. Po-
koknya, seperti memanjakan 
teman baik sendiri,”katanya 
kepada Radar Sukabumi. 

Menurutnya, Baksoku Ami-
gos baru satu tahun hadir di 

Sukabumi. Baso yang dijual 
adalah bakso yang tinggi dari 
sisi kesehatan. Karena, im-
buhnya dalam membuat 
baso dibuat dari bahan-ba-
han yang segar tanpa bahan 
pengawet. “Khas Baksoku 
Amigos menonjolkan dari 
sisi kesehatan dan rasa yang 
menggiurkan lidah,”katanya. 

Bakso yang ditawarkan, 
katanya,  juga tidak sekadar 
mengenyangkan perut tapi 
juga membuat pelanggan 
merasa puas dengan rasa 
yang disajikan dan higinis. 

Semangkuk Baksoku Ami-
gos ada yang ditawarkan se-
harga 10 K atau Rp10 ribu, ada 
yang 15 K atau Rp 15 ribu, ada 
yang Rp20 K atau Rp20 ribu, 
sampai harga 25 K atau Rp25 
ribu. Tentunya semakin ma-
hal harganya semakin varian 

isinya. Bahkan di harga 25 K 
ada menu Bakso Beranaknya 
juga ada versi Baksoku Ami-
gos. Semuanya tentu dijual 
dengan harga yang sesuai 
kocek pelanggannya.

Menurutnya, saat ini Bak-
soku Amigos memiliki lima 
karyawan. Penjualannya ke-
banyakan ramai kalau hari li-
bur. Banyak juga pemasaran-
nya, imbuhnya, yang melalui 
delivery atau pengiriman. 

Selain menjual menu bakso. 
Baksoku Amigos juga menjual 
menu lainnya, seperti kebab, 
sambosa, cane atau roti mary-
am mini, somay dan tahu. Ia 
berharap semoga ke depannya 
pelanggan yang memakan bak-
so bisa puas terhadap rasanya 
dan semoga bisa melindungi 
diri dengan menjaga kesehat-
annya. (cr3/d)
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MAKAN BAKSO: Sejumlah konsumen saat menikmati sajian Baksoku Amigos.
FOTO: DOKUMENTASI

Salah seorang petugas BPBD Kota Sukabumi saat melakukan 
evakuasi dilokasi bencana longsor.



SUMEDANG - Wakil Pres-
iden Jusuf Kalla meminta 
muda praja Institut Pemer-
i n t a h a n  D a l a m  N e g e r i 
(IPDN) yang dikukuhkan 
di Kampus IDPN, Jatinan-
gor, Sumedang, Jawa Barat, 
Jumat (2/11) dapat men-
jadi duta antikorupsi sejak 
menjalani masa pendidikan 
hingga bertugas sebagai abdi 
negara nantinya.

Jusuf Kalla menyampaikan 
harapan, menyusul masih 
maraknya kasus korupsi 
yang melibatkan birokrat. 
Bahkan, baru-baru ini se-
jumlah kepala daerah ter-
jerat operasi tangkap tangan 
(OTT) Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK).

“Kami harapkan dalam 
pendidikan (muda praja 
IPDN) juga mempelajari 
etika-etika dan aturan se-
baik-baiknya,” ujar JK.

JK optimistis dengan di-
siplin dan mengamalkan 
etika sebaik-baiknya, praja 
nantinya dapat menjadi abdi 
negara yang baik.

“Kalau dilihat dari jum-
lah orang yang ditangkap, 
tamatan IPDN itu t idak 
banyak. Tapi juga kan ter-
gantung peran kemudian 
ya. Mudah-mudahan lebih 
terjaga lagi,” katanya.

Dalam kesempatan kali ini, 
JK secara khusus mengucap-
kan selamat kepada 1.994 
muda praja IPDN Angkatan 
XXIX yang baru dikukuhkan.

“Kami harapkan selama 
tiga tahun anda harus men-
jalankan, mengikuti secara 
disiplin, secara etika pen-
didikan yang akan dilak-
sanakan di tempat ini,” ucap-
nya.

JK juga mengingatkan para 
praja, bahwa dunia terus 

berkembang setiap saat. 
Baik itu teknologi, keinginan 
hingga tuntutan masyarakat.

Anda merupakan garda 
terdepan untuk mengetahui 
keinginan masyarakat, un-

tuk menjalankan keinginan 
masyarakat,” pungkas JK. 
(gir/jpnn)

D E VI R I S A L  D jabumir, 
seorang pemuda asal Maluku, 
mendirikan Sekolah Mimpi 
sejak April 2018. Ia menga-
jak anak-anak yang ingin 
mendapatkan ilmu namun 
hanya dibayar dengan sam-
pah. Cara ini ia buat dengan 
tujuan untuk membersihkan 
sampah-sampah yang masih 
terabaikan di pantai Kepu-
lauan Aru, Maluku.

“Mayoritas  kan disana 
orang-orangnya bergantung 
pada sektor perikanan, laut 
saja disana masih  tercemar, 
ini merupakan suatu aksi 
yang terintegrasi sehingga 

pendidikan dapat, lingkungan 
juga dapat,” ungkap Deviri-
sal Djabumir, Pendiri Seko-
lah Mimpi, ketika ditemui di 
acara Youth Action Forum, 
UID Learning Jakarta Pusat, 
Senin (29/10).

Sampah-sampah yang ter-
kumpul akhirnya diolah atau 
didaur ulang menjadi Eco 
- Brick. Devirisal memang 
sudah terlatih dan memiliki 
pengetahuan yang cukup un-
tuk membina anak-anaknya. 
Sebelumnya, ia pernah ma-
gang di Green Mollucas. Be-
serta relawan-relawannya 
yang memiliki latar belakang 

pekerjaan seper t i  gur u, 
pemerintahan, dan ASN.

Sebanyak 70 siswa yang 
mengikuti Sekolah Mimpi 
ini adalah anak-anak yang 
duduk di SD hingga SMP, 
dengan relawan tenaga pen-
gajar sekitar 12-an orang. 
Sekolah Mimpi diadakan 
setiap Sabtu dan Minggu 
dengan pelajaran yang ber-
hubungan peningkatan ke-

mampuan seperti  entre-
preneurship, environment, 
public speaking, dan kelas 
inspirasi.

“Contoh public speaking, 
anak-anak disana kan malu 
untuk berbicara di depan 
umum seperti apa berso-
sialisasi dengan orang sep-
erti apa, anak-anak di sana di 
stimulan begitu untuk story 
telling, memicu mereka un-

tuk berbicara, berpikir untuk 
merangkai kata-kata, yang 
paling penting dia distimulasi 
untuk punya self confi dence,” 
tambah Devirisal Djabumir.

Walaupun tidak memiliki 
bangunan atau tempat pasti 
untuk sekolah, pemuda lulusan 
Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Pattimura ini, tetap 
menjalankan pengajaran den-
gan fasilitas apa adanya. Ia dan 
tenaga relawan lainnya masih 
mengajar dengan meminjam 
lahan orang. Saat ini ia masih 
berusaha agar mendapatkan 
bangunan yang layak dan re-
lawan untuk mengajar pun 
semakin banyak.

Melalui Sekolah Mimpi ia 
berharap wawasan masyara-
kat Kepulauan Aru, Maluku, 
memiliki pengetahuan tam-
bahan mengenai cara pen-
golahan sampah yang benar. 
Agar mereka dan pemerintah 
pun sadar bahwa kepedulian 
terhadap lautan di sana ber-
pengaruh pada mata penca-
harian. (Inr/JPC)
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PERGURUAN TINGGI

MTs Muhammadiyah Target Tampil di Nasional
SUKABUMI - MTs Muham-

madiyah 1 Kota Sukabumi 
kini semakin membukti-
kan prestasinya di kancah 
provinsi. Baru-baru ini, para 
pelajarnya berhasil mem-
borong piala di kejuaraan 
pencak silat yang diseleng-
garakan oleh Ikatan Pencak 
Silat Indonesia (IPSI) dalam 
Kejuaraan Pencak Silat Suk-
abumi Open Championship 
(SOC) II antar pelajar dan 
umum.

K e g i a t a n  y a n g  d i l a k-
sanakan di GOR Suryaken-
cana Kota Sukabumi pada 
26–28 Oktober 2018 itu dii-
kuti oleh ratusan peserta 
dari empat provinsi dian-
taranya Jawa Barat (Jabar), 
Jawa Timur (Jatim), DKI dan 
Banten.

Dalam ajang perlombaan 
bergengsi tersebut, MTs Mu-

hammadiyah 1 Kota Suka-
bumi berhasil memborong 
delapan medali diantaranya 
tiga perunggu, tiga perak dan 
dua medali emas.

Kepada Radar Sukabumi, 
Jumat (2/11), Bidang Kes-
iswaan MTs Muhammadiyah 
1 Kota Sukabumi Siti Ikrimah 
mengaku amat bangga, den-
gan prestasi yang diraih oleh 
anak didiknya tersebut. Ten-
tunya prestasi ini tidak akan 
diraih, jika tidak didukung 
dan semangat berlatih dari 
peserta lomba.

“Ini menjadi sebuah ke-
banggan bagi sekolah kami, 
tentunya berkat semangat 
berlatih dan dukungan dari 
semua pihak, prestasi ini 
tidak akan begitu mudah 
diraih,” terangnya. 

Adapun nama-nama siswa 
yang berhasil merebut juara 

diantaranya untuk medali 
emas berhasil diraih oleh 

Azfar Farvez Baihaqi siswa 
kelas VIII dan Deryn An-
drian Kurnia siswa kelas IX. 
Medali perak diraih oleh 
Salsa Sazita kelas VIII, 

M. Ridwan kelas VIII dan 
Alisya Rahma Andini siswi 
kelas IX dan untuk medali 
perunggu diraih oleh Asri 
Ayu Firdaus dan Siti Rahma 
Azzahra keduanya meru-
pakan siswa kelas VIII. 

“Target kita kedepan semo-
ga anak-anak MTs Muham-
madiyah 1 Kota Sukabumi 
bisa lebih berprestasi lagi 
baik di akademik maupun 
non akademik dan tentunya 
setelah prestasi gemilang ini 
kita juga manargetkan tapak 
suci  Muhammadiyah bisa 
tampil di tingkat nasional dan 
internasional,”tutupnya. (wdy) 

IST

BORONG PIALA: Seluruh pemenang Kejuaraan Pencak Silat Sukabumi Open Championship (SOC) II antar pelajar dan umum dari 
MTs Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi berfoto bersama.

Optimistis Praja IPDN jadi Duta Antikorupsi

Banyak Dosen Bingung Pilih Tema Penulisan

Melihat Sekolah Mimpi di Kepulauan Aru Maluku

Kurangi Sampah di Laut, Terintegrasi dengan Pendidikan
Generasi muda memang perlu berinisiatif untuk 

peduli lingkungan. Salah satunya dengan tidak 
membuang sampah sembarangan. Namun gerakan 
nyata cinta lingkungan dilakukan seorang pemuda 
asal Maluku, yang berinisiatif membangun sekolah 

dari cara memungut sampah.

______________________

DEVIRISAL DJABUMIR

CINTA LINGKUNGAN: Anak-anak Kepulauan Aru, Maluku, yang 
membersihkan sampah laut untuk menggali ilmu di Sekolah Mimpi.

HUMAS KEMENDAGRI

PENGKADERAN: Wapres Jusuf Kalla mengukuhkan ribuan muda praja IPDN di kampus Jatinangor, 
Sumedang, Jabar, Jumat (2/11).

Mudahkan 
Penyandang 

Tunadaksa, Bryan 
Raih Penghargaan 
SURABAYA - Dianggap memudahkan pe-

nyandang tunadaksa, mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah (UM) Surabaya Bryan Ma-
rojahan Hutauruk menerima penghargaan 
karya inovasi prodifabel dari Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum HAM, 
baru-baru ini. Penghargaan tersebut diserahkan 
pada momen wisuda ke-43 UM Surabaya di 
Dyandra Convention Center.

Temuan Bryan tersebut berfungsi meng-
hidupkan dan mematikan lampu di rumah. 
Konsepnya, alat itu mengandalkan suara. Bryan 
menjelaskan, alat tersebut berbasis bluetooth 
dan microcontroller. “Penyandang tunada-
ksa cukup menyebut perintah yang detail ke 
smartphone,” katanya. Perintah tersebut lantas 
diproses smartphone yang sudah dilengkapi 
software dan perangkat tertentu.

Setelah itu, sinyal untuk perintah tersebut 
tersambung melalui bluetooth ke lampu yang 
dimaksud. Seketika lampu tersebut mati atau 
hidup sesuai dengan perintah yang diucapkan. 
“Cara itu sangat memudahkan penyandang 
tunadaksa dalam mengoperasikan lampu,” 
ucapnya. Alat tersebut bisa dioperasikan dari 
jarak jauh, tapi maksimal hanya 27 meter.

Selain temuan Bryan, ada tiga karya lagi yang 
menerima penghargaan. Salah satunya, fl ash 
card anak retardasi mental. Dua lainnya adalah 
fl ash card dan metode think-pair-share untuk 
penyandang tunagrahita.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya 
Dr dr Sukadiono bangga dengan capaian maha-
siswanya. Dia mengatakan bahwa kampusnya 
memilki tagline Kampus Sejuta Inovasi. Karya 
Bryan dan kawan-kawan merupakan wujud 
dari tagline tersebut. “Kami juga ingin pencapa-
ian ini menjadi budaya di kampus ini,” katanya.

Sukadiono menjelaskan, karya tersebut meru-
pakan tugas akhir mahasiswa. Dalam penggara-
pannya, mahasiswa dibimbing seorang dosen. 
Konsep dan rancangan selalu dikonsultasikan. 
Selain itu, mahasiswa diimbau untuk membuat 
karya yang berkontribusi terhadap penyandang 
disabilitas.

Selain penghargaan, DJKI Kemenkum HAM 
memberikan sertifikat HAKI kepada 14 inovator. 
Penghargaan itu diserahkan setelah pihak DJKI 
mengecek produk karya mahasiswa. Sukadiono 
berharap prestasi wisudawan tersebut menginspi-
rasi adik angkatannya. Dengan begitu, mahasiswa 
bersaing dan berinovasi untuk mewujudkan 
karya yang luar biasa. Tentu karya yang memihak 
penyandang disabilitas. (riq/c11/any) 

JAWA POS

BERI  SOLUSI :  Bryan ket ika  mener ima 
penghargaan.

Sekolah Anda
Punya Agenda
Kegiatan dan

Punya Prestasi
yang Ingin

Dipublikasikan?

Contact Person

(0266) 219204Kantor Redaksi :

Silahkan kirimkan
Foto/Rilis Kegiatannya

atau
 bisa menghubungi langsung

Wartawan kami

0856 5932 5959

JAKARTA - Direktur Jen-
deral Sumber Daya Iptek 
Dikti  Ali  Ghufron Mukti 
mengungkapkan, ada kend-
ala besar yang dialami dosen 
saat membuat jurnal ilmiah 
berstandar internasional. 
Bukan pada bahasa Inggris, 
tapi lebih ke tema penulisan 
jurnal.

Banyak dosen yang bin-
gung mau menulis tentang 
apa.  Mereka cender ung 
miskin ide karena fokus pada 
mengajar.

“Masalah bahasa bukan 
kendala utama bagi dosen 
dan guru besar ketika akan 
membuat publikasi inter-
nasional. Lebih pada tema 
apa yang akan ditulis,” kata 
Prof Ali di hadapan Ikatan 
Alumni Riset Pro (IASPro) 
di Jakarta.

A d a 
gap besar an-
tara potensi dan yang 
diteliti. Dia mencontohkan 
Richard Harton yang me-
nyatakan banyak ide yang 
bisa di-sharing karena po-
tensi penelitian di Indonesia 
luar biasa, tapi belum opti-
mal diteliti. Karena dosen 

 lebih 
b a n y a k 

mengajar dari-
pada meneliti.

“Nah peneliti kita sudah 
meneliti tapi masih perlu 
ditingkatkan sehingga po-
tensi yang ada bisa digarap 
dengan baik. Juga budaya 
atau kultur meneliti kita 

sudah ada tapi kurang kuat. 
Kurang menjadi  budaya 
yang menciptakan atmosfer 
akademik peneliti yang baik 
itu kurang akhirnya hasilnya 
juga kurang padahal poten-
sinya besar,” paparnya.

Ali Ghufron juga mengung-
kapkan, ada gap besar antara 
peneliti muda dan senior. 
Ini karena regenerasi tidak 
berjalan cepat. Misalnya 
peneliti yang pensiun 1000 
harusnya diganti 1000, tapi 
itu tidak terjadi. Mestinya 
setiap tahun ada yang baru.

“Makanya kemampuan 
antara dosen peneliti senior 
dengan yang muda-muda 
ini jauh sehingga terjadi gap. 
Akibatnya regenerasinya 
akan sulit,” ucapnya.

Agar t idak terjadi  gap, 
lanjut Ali Ghufron, proj-

ect IASpro diharapkan bisa 
meningkatkan kapasitas 
kualitas kompetensi dosen 
peneliti muda ini agar cepat 
menguasai ilmu teknologi. 
Kemudian pemerintah kir-
im ke berbagai negara dan 
pusat-pusat penelitian di 
dunia.

“Jadi dengan mengirim mer-
eka, kami berharap kemam-
puannya bisa mendekati yang 
lebih senior, pengalamannya 
banyak bahkan kalau bisa 
melebihi karena perkemban-
gan teknologi ini luar biasa,” 
ucapnya.

Dia melanjutkan, bila SDM 
tidak kuat maka gapnya akan 
semakin lebar. Apalagi seka-
rang sudah memasuki rev-
olusi industri 4.0, memang 
harus banyak peningkatan. 
(esy/jpnn) 
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Desain Omah Ucok Bikin 
Penghuni Dekat dengan Alam

• Area kebun punya daya 
tampung sekitar 200 orang 
dan hanya diperbolehkan 
untuk standing party agar 
rumput tidak rusak.

• Perawatan rumput 
ekstrateliti. Selain 
penyiraman harian, tiap 
bulan Vita mendatangkan 
ahli dari nursery untuk 
mengecek kondisi rumput.

• Unit yang paling lama 
digarap adalah rumah 
dengan bata ekspos karena 
penataan batanya amat 
diperhatikan.

• Bagian jendela warna-warni 
di dinding bisa dibuka-
tutup. Jika dibuka, terlihat 
aliran kali dan hutan bambu 
di sekeliling Omah Ucok.

FOTO-FOTO: FAHMI SAMASTUTI/JAWA POS

HIJAU: Bangunan Omah Ucok dari samping. Rumah-rumah kecil didesain dengan gaya 
berbeda yang memiliki akses taman yang luas. 

BANGUNAN PERTAMA: Ketika Vita membeli lahan ini, joglo sudah ada. Dia memutuskan untuk mempertahankan penyangganya, hanya atap yang diganti. 

AWALNYA, tidak ada yang melirik 
kawasan Candibinangun, Pakem, Sleman. 
Daerah yang diincar Lovita Oktavia dan 
M. Sadly Hasibuan itu cukup jauh dari 
pusat kota. Selain itu, lokasinya dekat 
kali dan hutan bambu. ’’Banyak yang 
nanya, kok mau beli lokasi di sana. Padahal, 
tempatnya bagus,’’ papar Vita, sapaan 
Lovita. Menurut dia, lingkungan di sana 
terbilang tenang, sejuk, dan asri.

Vita menceritakan, ketika dibeli, sudah 
ada joglo utama yang kini menjadi pendapa 
untuk ruang pertemuan sekaligus ruang 
makan serta pohon-pohon besar. Sebagian 
besar dipertahankan. ’’Bagian joglo enggak 
kami pindah. Penyangga dipertahankan. 
Atapnya diganti,’’ tegasnya. Sementara itu, 
rumah-rumah kecil yang menjadi tempat 
menginap sepenuhnya baru.

Perempuan yang tinggal di Jakarta itu 
menjelaskan, sejak awal, dirinya dan 
suami ingin Omah Ucok punya konsep 
terbuka. Karena itulah, bangunan dibuat 
tidak terlalu besar. ’’Mending dibanyakin 
kebun dan pohonnya,’’ tegas Vita.

Rumah juga dirancang ramah 
lingkungan. Akses cahaya dan sirkulasi 
udara di pendapa maupun rumah-rumah 
kecil dibuat maksimal. Atapnya tinggi 
agar ruangan terasa lebih dingin. Suhu 
ruangan tetap nyaman tanpa 
menghidupkan air conditioner (AC). 
’’Di sini dasarnya sudah dingin karena 
(berada di dataran) tinggi,’’ ujar Indra, 
salah seorang pegawai Omah Ucok. 
Maklum, lokasinya hanya berjarak 12 
km dari Gardu Pandang Merapi.

Untuk pencahayaan, setiap ruangan 
dilengkapi jendela kaca yang lebar dan 
menghadap luar. Jadi, pandangan lebih 
lega dan akses cahaya lebih banyak. ’’Di 
kamar mandi juga sama. Atapnya dibuat 
kaca, jadi kesannya lapang,’’ jelas dia.

Vita menyatakan, Omah Ucok merupa-
kan hasil eksperimen dirinya dan suami. 

Mantan pramugari maskapai penerbangan 
Garuda Indonesia itu sejak awal punya 
ide tentang Omah Ucok. Namun, saat 
memulai eksekusi bersama tim arsitek, 
konsepnya belum rampung. Pendapa 
yang dikerjakan lebih dulu punya sentuhan 
tradisional-industrial.

Bagian dinding dan lantai berbahan 
semen. Desainer interior Melania 
Rahadiyanti ST MT mengungkapkan 
bahwa perpaduan konsep industrial 
di joglo sebenarnya masih punya benang 
merah. Joglo didominasi bahan kayu. 
Tema industrial lekat dengan finishing 
minimal. ’’Pengunjung bisa menikmati 
’kejujuran’ material bangunan tanpa 
polesan cat,’’ ungkap dia.

Lalu, material rumah-rumah punya 
konsep lebih modern. Mereka didesain 
berbeda. Ada yang berupa bata ekspos, 
kayu, serta batu alam. ’’Enggak industrial 
karena ternyata tema modern juga lucu 
dan masuk,’’ kata Vita.

Di sisi lain, Melania menuturkan bahwa 
konsep rumah-rumah kecil dan pendapa 
tetap saling melengkapi meski berbeda. 
Sebab, material tidak dipoles berlebihan.

Vita menyebutkan, Omah Ucok tidak 
cuma menawarkan konsep ruang huni 
yang natural. Bagian outdoor pun menjadi 
favorit pengunjung. ’’Yang ’laku’ di 
Instagram ya kebun dan dinding yang 
ada jendelanya,’’ ungkapnya.

Area terbuka yang hijau dan asri tersebut 
diakui Vita menjadi poin plus. Bukan cuma 
rumput, bagian outdoor juga dilengkapi 
tumbuhan berbunga dan pohon tinggi. 
Penataan dan kombinasinya mirip kebun 
rumah tanpa banyak pernik.

Pencinta tanaman itu ingin Omah 
Ucok tidak cuma Instagramable alias 
apik difoto. ’’Kami ingin pengunjung 
dekat dengan alam seperti yang kami 
harapkan sejak membuat desainnya,’’ 
tandas Vita. (fam/c14/jan)

Joglo atau rumah tradisional 
khas Jawa ternyata luwes 

dipadupadankan dengan beragam 
gaya. Termasuk gaya kekinian. 
Buktinya, di Omah Ucok, joglo 

serasi dengan gaya industrial dan 
modern khas Eropa.

Bagian 
dinding 
disusun 
dengan bata 
cetak. 
Penataannya 
juga unik. 
Setelah 
dipasang, 
bata masih 
dilapisi 
finishing agar 
lebih awet.

Bagian 
bawah 
tangga 
dimanfaatkan 
sebagai area 
penyimpanan. 
Ada pula 
tambahan 
rak-rak 
pendek. 
Penyimpanan 
dipusatkan di 
ruang 
tersebut agar 
lalu lintas 
tidak 
terhalang 
dan ruang 
tetap 
terkesan luas.

Jendela 
warna-warni 
di dinding 
bisa 
dibuka-tutup.

1

1 2

3

2

3

Luas tanah

Luas bangunan

Sekitar

Pendapa:

Rumah kecil:
Antara 22,5 m²–39 m² 
per unit

2 PADU PADAN:
Pintu salah satu kamar 
yang didesain dengan 
tembok batu alam yang 
langsung terakses 
dengan taman. 

1 ALIH FUNGSI:
piring rotan dijadikan hiasan 
dinding di pendapa. 

3 ORNAMEN KAYU:
Interior di salah 
satu kamar yang 
mengaplikasikan tone 
warna yang senada. 

Lokasi

113395



Dalam seri ketiga, Eiyuu Densetsu disapih dari 
nama serial Dragon Slayer. Game ini juga 
merupakan awal dari trilogi Gagharv yang 
ceritanya berkelanjutan hingga sekarang.

SERIAL Megami Tensei milik Atlus, dengan salah satu 
percabangannya berupa serial Persona, dikenal dengan bagan serial 
sampingannya yang cukup rumit. Sebenarnya Dragon Slayer milik 
Nihon Falcom lebih rumit lagi. Tadi disebutkan tentang sejumlah 
serial percabangan seperti Xanadu dan Sorcerian. Alur dari Dragon 
Slayer ke Eiyuu Densetsu: Sen no Kiseki IV agak lebih panjang.

JIKA menelusuri sejarah RPG di Jepang, 
perusahaan mana yang menjadi pionirnya? 
Squaresoft dengan serial Final Fantasy-nya? Atau 
Enix dengan serial Dragon Quest-nya? Dua-duanya 
bukan. Jawaban yang benar adalah Nihon Falcom. 
Perusahaan itu membuat Dragon Slayer pada 
1984 untuk menantang popularitas serial Wizardry 
dan Ultima produksi Amerika.

Serial Dragon Slayer menginspirasi Enix 
membikin Dragon Quest. Berikutnya, kesuksesan 
Dragon Quest mendorong Squaresoft membuat 
Final Fantasy. Kini Squaresoft dan Enix sudah 
bergabung menjadi Square Enix. Dragon Quest 
merupakan serial RPG yang dianggap paling 
berkualitas. Final Fantasy adalah serial RPG 
yang popularitasnya paling mendunia. Lalu, 
bagaimana dengan Dragon Slayer?

Dragon Slayer bukan hanya pelopor RPG di 
Jepang, tapi juga game pertama yang menerapkan 
genre action RPG dengan pertempuran real 
time. Dari genre action RPG ini, Falcom membikin 
serial baru Ys yang kemudian cukup lama menjadi 
andalan. Sementara itu, serial Dragon Slayer 
bereksperimen dengan aneka genre hingga 
melahirkan berbagai serial sampingan seperti 
Xanadu, Sorcerian, dan Eiyuu Densetsu (Amerika: 
The Legend of Heroes).

Dalam perkembangan berikutnya, pamor serial 
Ys menurun karena terdesak oleh serial Zelda no 
Densetsu milik Nintendo yang menjadi jawara genre 
action RPG. Juga oleh serial Tales milik Bandai 
Namco yang memadukan sistem 
pertempuran RPG klasik dengan action 
RPG. Tapi, Falcom sebagai perusahaan 
veteran lihai beradaptasi. 
Mereka mengembangkan 
serial Eiyuu Densetsu yang 
bergenre RPG klasik sebagai 
andalan utama baru.

Beda dengan karya Falcom 
lainnya, setiap seri kisah Eiyuu 
Densetsu saling terkait. Beberapa 
seri terangkum dalam satu arc 
yang berlatar suatu negeri tertentu. 
Arc yang terbaru adalah negeri 
Erebonia yang kisahnya baru 
saja berakhir dalam seri Eiyuu 
Densetsu: Sen no Kiseki 
IV - The End of Saga. 

Penutup tetralogi itu hadir beberapa pekan silam 
untuk mesin PlayStation4.

Tetralogi Erebonia bertema sekolah militer, serupa 
dengan Final Fantasy VIII atau Final Fantasy Type-0. 
Tema seperti itu sangat sering ditampilkan dalam 
manga dan anime, tapi tak terlalu banyak dalam 
video game. Alkisah, dalam Empirium Erebonia, 
ada kasta bangsawan dan rakyat jelata yang ruang 
hidupnya harus terpisah. Segregasi itu juga diterapkan 
dalam Akademi Militer Thors. Tapi, belakangan ada 
eksperimen sosial menyatukan dua kasta tersebut 
dalam Kelas VII. Rean Schwarzer, sang protagonis, 
adalah murid di kelas tersebut.

Dalam perkembangannya, para murid akademi 
terlibat konflik antarbangsawan, serta benih 
konflik antara bangsawan dan rakyat jelata. 
Rean menjalani karirnya secara lancar hingga 
menjadi pengajar. Dalam Sen no Kiseki III 
terungkap, sebenarnya Rean adalah anak salah 
seorang tokoh penting Erebonia sekaligus 
mewarisi suatu kekuatan berbahaya. Karena 
suatu hal, dia membiarkan kekuatannya lepas 
dalam akhir seri ketiga tersebut.

Sen no Kiseki IV diawali dengan Rean yang 
ditampilkan terbelenggu demi keamanan sendiri 
dan banyak orang. Peran protagonis utama terbagi 
ke sejumlah rekan lainnya. Mereka bertekad 
menyelamatkan Rean sekaligus membereskan 
masalah utama negeri Erebonia. Mengenai sistem 
permainan, nyaris tak ada yang berubah dari seri 

ketiga. Tapi, karena jumlah karakter yang bisa 
dimainkan kali ini sangat banyak, Falcom 

menyediakan fitur pertempuran otomatis 
bagi para karakternya. (c14/ray)

EIYUU DENSETSU: 
SEN NO KISEKI IV - 
THE END OF SAGA
Genre: RPG
Mesin: PlayStation4
Produksi:  
Nihon Falcom
Rilis:  
27 September 2018

Inilah sang pelopor. Falcom membuatnya untuk 
mesin PC-8801 milik NEC yang kualitasnya di 
bawah mesin Famicom milik Nintendo. 
Grafiknya sangat sederhana.

Subjudul The Legend of Heroes mulai 
disematkan dalam Dragon Slayer seri 
keenam ini. Semula juga dibuat untuk 
PC-8801, tapi kemudian merambah mesin-
mesin yang lebih canggih.

Kelanjutan Eiyuu no 
Densetsu VII: Ao no 

Kiseki. Awal dari 
tetralogi Erebonia ini tak 
lagi menyandang angka 

Romawi di belakang 
judul Eiyuu no Densetsu.

MUSSE EGRET: 
Gadis yang tampil 
sejak Sen no Kiseki III ini 
diceritakan menyimpan 
latar belakang yang 
sangat misterius.

GRAFIS BERKUALITAS: Tanpa 
menyewa graphic engine yang 
mahal, Falcom mengandalkan 
pengalaman menangani 
teknologi PlayStation4.

BERTABUR CAMEO: Sesuai 
tradisi Eiyuu no Densetsu, 

para karakter dari berbagai 
arc sebelum Sen no Kiseki 
bermunculan dengan latar 

kisah masing-masing.

FALCOM

FALCOM

FALCOM

FALCOM

FALCOM

FALCOM

FALCOM

FALCOM

113395
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LOWONGAN KERJA

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 karan-
gan 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 Suka-
bumi (Rs s/d 30 November)

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F - 3313 UAR  An. Deni Her-
mawan 

HLG STNK F - 6139 UAX  An. Sugiyo.spd

HLG STNK F - 5249 QX  An. Seni 

HLG STNK F - 2388 TT  An. Sri Usma Dewi

HLG STNK F - 4037 TN  An. Pepen Ependi 

HLG STNK F - 1124 UN  An. Herlan Zaenal

KULINER

WARUNG MKN BEBEK JONTOR, jontornya 
bikin keSOHOOORR !! Jl. Selabintana Km.3 
Smi. 085624101595 (Rs s/d 30 November)

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

OTOMOTIF

DEALER LARIS II,  Jual Beli Mobil Bekas 
(Second),  Jl Sekar Wangi Cibadak (Rs s/d 
30 November)

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

TOKO KOMPUTER

APOLLO COMPUTER Menjual H ardware, 
Note-book, CCTV, Accessories, Printer, tablet, 

dll Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp (0266)222685, 
(0266) 7001977, HP 08572320 8455 Suka-
bumi. (Rs s/d 30 November)

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

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

- Herbal Compress
- Body Cop
- Lulur
- Accu Aura

- Ratus
- Facial Galvanic 
- Ear Candeling 
- Dll.

- Bekam
- Tes lemak badan

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

Terdapat Juga : Buka
Pukul

10:00 
s/d

 22:00
0815 6375 3512

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

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 )

Bandara Kertajati Minim Akses

Rebutan Gelar Kamera Terbaik

Belum Jadi 
Pilihan 

Penumpang 
Bepergian

MAJALENGKA - Sudah 
berjalan sekitar 6 bulan, Ban-
dara Internasional Jawa Barat 
(BIJB) Kertajati di Majalengka 
masih sepi peminatnya. Pa-
dahal statusnya merupakan 
bandara terbesar yang baru 
dibangun.

Direktur Operasi  dan 
Pengembangan Bisnis BIJB 
Agus Sugeng Widodo men-
gakui bahwa pihaknya mem-
butuhkan upaya keras untuk 
menghadirkan penumpang 
dan maskapai penerbangan.

“Perlu upaya luar biasa un-
tuk menghadirkan penump-
ang di BIJB. Problem kami, so-
sialisasi ke masyarakat karena 
belum banyak yang tahu ada 
bandara besar seperti ini,” 
ujarnya dalam diskusi di BIJB 

Kertajati, Jumat (2/11).
Menurutnya, BIJB Kerta-

jati sepatutnya mendapatkan 
penumpang dan maskapai 
yang banyak lantaran meru-
pakan bandara terbesar yang 
dibangun tanpa embel-embel 
perintis sebelumnya.

Namun kondisi di lapangan 
tidak sesuai harapan. sejak di-
operasikan pada Mei 2018, BIJB 
masih sepi penumpang dan 
maskapai penerbangannya.

Sepinya penumpang di BIJB 
Kertajati tak terlepas dari ma-
sih sedikitnya penerbangan di 
sana. Hingga saat ini saja, baru 
ada Citilink dengan rute pen-
erbangan Kertajati-Surabaya.

“Ini kemudian sama seperti 
menentukan mana lebih dulu 
ayam atau telur. Maskapai 
bertanya mana penumpang-
nya kemudian penumpang 
bertanya mana penerbangan-
nya. Ini yang jadi tantangan 
buat kami di sini,” terangnya.

Salah satu hal yang men-
jadi permasalahan sepinya 
penumpang di BIJB Kertajati 

adalah masih terbatasnya ak-
ses menuju lokasi dari Jakarta 
dan Bandung. Keberadaan 
jalan provinsi yang masih be-
lum memadai turut menjadi 
penyebab sulitnya akses dari 
Jakarta dan Bandung menuju 
BIJB Kertajati.

“Jalan provinsi yang seba-
gian masih semak belukar 
jadi problem. Pertanyaannya 
siapa yang merawat dan jadi 
aset siapa karena dibangun 
oleh Kementerian PUPR, 
lahan punya Pemprov Jabar 
dan dibiayai BIJB,” jelas dia.

Ia menjelaskan, akses dari 
Bandung ke BIJB Kertajati 
pun cukup sulit karena ha-
rus melewati Tol Cipularang-
Cikampek-Cipali yang cukup 
memakan waktu. Diharapkan, 
jalan Tol Cisumdawu segera 
rampung agar publik Bandung 
dapat dengan mudah menuju 
BIJB Kertajati. “Kalau dari Cis-
umdawu ke Bandung kurang 
lebih jadinya 40 menit karena 
tinggal 62 kilometer,” pungkas 
dia.(hap/JPC)

HANA ADI/JAWAPOS.COM

SEPI: Bandara Kertajati belum jadi pilihan penumpang untuk terbang ke kota lain karena minimnya akses menuju bandara.

JAKARTA - Xiaomi baru-
baru ini meluncurkan smart-
phone andalan mereka Mi 
Mix 3 di Tiongkok. Mengu-
sung konsep kamera pop-
up, Xiaomi Mi Mix 3 diklaim 
mampu mendepak dominasi 
Huawei dengan P20 Pro-nya 
dengan gelar smartphone 
berkamera terbaik.

Namun, rasa percaya diri 
Xiaomi itu justru memicu 
‘pertarungan’ baru antara 
bos-bos vendor Tiongkok 
dengan buntut saling klaim 
kamera smartphone terbaik.

Sebagaimana JawaPos.
com kutip dari laman Indi-
anExpress, Kamis (1/11), hal 
tersebut bermula kala CEO 
Xiaomi, Lei Jun menyinggung 
Huawei dalam peluncuran Mi 

Mix 3 pekan lalu.
Dalam orasi panggungnya, 

Lei Jun membahas bagaima-
na Mi Mix 3 memiliki kin-
erja kamera yang lebih baik 
dibandingkan dengan Hua-
wei P20 Pro.Menurut sebuah 
laporan di South China Morn-
ing Post, selama acara Mi 
Mix 3, Lei Jun juga menyindir 
pada harga tinggi P20 Pro. 
“Yang paling mahal bukan 
yang terbaik,” demikian kata 
Lei Jun.

Sebagai gambaran, Xiaomi 
Mi Mix 3, dijual dengan harga 
mulai dari CNY 3.299 atau 
setara dengan Rp 7,2 jutaan. 
Hal tersebut dikatakan Lei Jun 
lebih murah dari Huawei P20 
Pro dengan harga CNY 4.988 
atau setara dengan Rp 10,9 

jutaan di Tiongkok.
Tidak tinggal diam, hal ini 

kontan mendorong tangga-
pan dari Kepala Grup Bisnis 
Konsumen Huawei Richard 

Yu yang mengatakan tidak 
ada pembuat smartphone 
lain yang dapat mengung-
guli mereka di departemen 
kamera.

Merespons komentar Lei 
Jun, Yu dalam postingan di 
media sosial mengatakan 
bahwa pembuat ponsel pin-
tar mana pun tidak dapat 
melampaui P20 Pro Huawei 
dalam waktu singkat. “Hanya 
kita yang bisa melampaui diri 
kita sendiri,” ujarnya.

Untuk Huawei P20 Pro send-
iri, smartphone ini adalah 
ponsel pertama yang memi-
liki tiga kamera di belakang, 
dan terus berada di peringkat 
teratas versi situs pengujian 
kualitas perangkat DxOMark 
untuk kamera smartphone.

Terkait dengan rebutan 
tahta smartphone dengan 
kamera terbaik, hingga saat 
ini DxOMark masih men-
empatkan Huawei P20 Pro di 

puncak teratas dengan skor 
109. Sementara Xiaomi Mi 
Mix 3 yang diklaim akan men-
jegal Huawei, hanya mampu 
berada di posisi ke lima den-
gan skor 103.

Terlepas dari hasil DxO-
Mark, Xiaomi bersikukuh 
bahwa perangkatnya tetap 
menjadi yang terbaik di pasa-
ran baik untuk urusan kamera 
maupun harga.

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, untuk urusan ka-
mera. Pada bagian belakang 
smartphone Xiaomi Mi Mix 
3 ini terhubung dengan bodi 
depan mengusung slider 
magnet yang menjadi rumah 
dari dua kamera swafoto.

Masing-masing kamera 
selfienya mengemas ke-

mampuan 24 megapiksel 
dan 2 megapiksel. Semen-
tara pada kamera utmanya 
ada dua buah kamera utama 
dengan masing-masing tu-
gas yakni kamera wide dan 
telefoto dengan kemam-
puan 12 MP di setiap sensor 
kameranya.

Seperti pada dasarnya setiap 
smartphone Android high-
end lainnya tahun ini, Xiaomi 
Mi Mix 3 hadir dibekali pros-
esor Snapdragon 845. Untuk 
urusan penyimpanan, Xiaomi 
Mi Mix 3 dibekali dengan pili-
han RAM 6 GB, 8 GB, atau 10 
GB. Sementara untuk urusan 
penyimpanan internal alias 
ROM, smartphone ini didu-
kung storage sebesar 128 GB 
atau 256 GB.(ryn/JPC)

IMAGINECHINA

PERTARUNGAN BISNIS: CEO Xiaomi Lei Jun memamerkan 
smartphone andalan terbarunya, Xiaomi Mi Mix 3.

0815 6493 7229  /  0858 7111 0132

Otomotif
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EVAKUASI : 
Sejumlah warga dan relalawan 

BPBD saat melakukan 
evakuasi mengenai rumah 

korban bencana puting 
beliung, kemarin (2/11). 

FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI 

EVAKUASI: Sejumlah petugas dan warga saat melakukan evakuasi 
korban yang tewas tenggelam di sungai Pangterian Cikarang, 
Kecamatan Ciracap. sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

  Nandang menuturkan, 
dihari ketiga razia ini, pi-
haknya mengeluarkan 606 
surat tilang dan 230 surat 
teguran kepada penge-
mudi kendaraan yang me-
langgar. “Yang paling ban-
yak pelanggarannya tidak 
pakai sabuk pengaman 
untuk roda empat dan ti-
dak membawa SIM, STNK 
untuk roda dua,” ucapnya.

  Dalam kegiatan ini, pi-
haknya mencatat  jenis 

pelanggaranan, dianta-
ranya 260 tidak memakai 
helm, 74 melawan arus, 
20 mengunakan Hp, 66 
dibawah umur, 298 tidak 
membawa sim, dan 150 
tindak membawa STNK. 
“Dari jumlah pelangganan, 
itu kita tindak tilang dari 
kalangan PNS 60 pelang-
gar, 198, masyarakat swasta 
286, pelajar 161, dan sopir 
34 orang,”bebernya.

  Nandang menambah-
kan, oprasi  zebra yang 
serentak di laksanakan di 

Jawa Barat, bertujuan un-
tuk meminimalisir angka 
kecelakaan, kususnya di 
wilayah Kabupaten Suka-
bumi. “Banyaknya terjadi 
kecelakaan karena peng-
endara banyak yang men-
gabaikan keselamatannya 
sendiri ,  maupun orang 
lain. Untuk itu kita himbau 
agar sebelum berkendara 
dilengkapi dulu semuan-
ya. Mulai dari surat-surat 
dan atribut berkendara. 
Utamakan keselamatan 
diri dalam berlalu lintas,” 

pungkasnya.
  Irawati (23) salah satu 

pengendara yang terkena 
tilang mengakui, kenda-
raan miliknya pajaknya mati, 
terpaksa dengan adanya 
razia zebra dirinya bergegas 
membayar pajak. 

“SIM mah ada, tapi STNK 
mati saya cuma mendapat-
kan teguran dari pa Poli-
si untuk segera memper-
panjang pajak, terpaksa 
besok harus diperpanjag 
untuk kelancaran tertib 
lalulintas,”tandasnya.(cr1/d)

  “Jumlah pendapatan 
yang sangat minim itu pun 
harus terbagi untuk ke-
butuhan makan keluarga 
serta biaya pemeliharaan 
kuda,”kata Rahmat kepada 
koran ini, Jumat (2/11).

  Lebih lanjut Rahmat 
m e n g a t a k a n ,  d a l a m 
satu hari biaya pemeli-
haraan untuk satu ekor 

kuda mampu mencapai 
Rp15.000. Jumlah tersebut 
digunakan untuk menjaga 
stamina atau kesehatan 
ku d a  d a n  u nt u k  m e m -
beli  pakan yang terdiri 
1 Kg dedak atau bakatul 
s e h a r g a  Rp 4 . 0 0 0  s e r t a 
campuran pakan lainnya 
seperti rumput dan nasi. 
“Saat ini penumpang se-
makin berkurang otomatis 
berdampak juga terhadap 

penghasilan,” paparnya.
  Di tempat terpisah ku-

sir nayor asal Kampung 
Bantar  Muncang,  Desa 
Sekarwangi, Deden (30) 
menuturkan, maraknya 
angkutan umum mulai 
dari ojeg, angkutan kota 
(Angkot) hingga taksi on-
l i n e  t e l a h  m e ma k s a  i a 
maupun juru mudi nayor 
lainnya harus membatasi 
jam operasional yakni dari 

pukul 06.00 WIB hingga 
pukul 14.00 WIB. “Pen-
umpangnya pun sangat 
terbatas, terutama hanya 
kalangan ibu-ibu yang 
pulang dari pasar dengan 
barang belanjaan yang cu-
kup banyak. Untuk kalan-
gan pelajar, biasanya anak 
sekolah dasar atau taman-
kanak-kanak, itu pun tidak 
setiap hari,”pungkasnya. 
(bam/d)

  Ketua Forum Koordinas 
SAR Daerah (FKSD) Kabu-
paten Sukabumi Okih Pajri, 
mengatakan, korban yang 
hilang selama satu hari ini, 
berhasil ditemukan oleh 
seorang warga yang tengah 
mencari ikan di sungai Ci-
karang, tepatnya dekat Hotel 
Amanda Ratu sekira pukul 
07.00 WIB. “Jasad korban 
ditemukan karena tubuhnya 
terjaring oleh seorang pen-
cari ikan di sungai tersebut,” 
jelas Okih kepada koran ini, 
kemarin (2/11). 

  Berdasarkan laporan 
petugas dilapangan, korban 
ditemukan oleh seorang 
pencari ikan dalam posisi 
tubuh berdiri dan mengam-
bang di dalam air. “Jenazah 
korban ditemukan sekitar 3 
meter dari daratan pinggir 
sungai Cikarang. Dugaan 
sementara, dirinya tewas 
karena tenggelam di sungai. 
Terlebih lagi, penyakit kor-
ban yang sering menderita 
linglung sudah ada satu pe-
kan terkahir ini, kambuh,” 
paparnya. 

  Sementara itu, Kapolsek 
Jampangkulon, AKP Dede 
Majmudin mengatakan, 
jenazah korban berha-
sil ditemukan sekitar 1,5 

km dari lokasi penemuan 
sepeda motor korban. “Jen-
azah korban sudah dimak-
amkan sekitar pukul 14.00 
WIB di  TPU Cigorogol, 
Desa Ciparay, Kecamatan 
Jampangkulon,” katanya. 

  Sebelum dikebumikan 
oleh keluarganya,  ujar 
Dede, pihak kepolisian 
sempat mempertanyakan 

kepada keluarganya soal 
jenazah korban untuk di-
lakukan outopsi. 

“Hal ini, dilakukan un-
tuk memastikan kematian 
korban. Namun, mereka 
menolak dilakukan out-
opsi terhadap jenazah dan 
menganggap peristiwa ini 
sebagai musibah,” pung-
kasnya. (den/d) 

Hilang Sehari, Wawan 
Ditemukan Tewas di Sungai

Nayor Terancam Punah

836 Pelanggar Kena Tilang

  Kapolsek Gunungguruh, 
Iptu Yudi Wahyudi men-
gatakan, penanaman untuk 
pemahaman segala sesuatu 
hal akan lebih berdampak 
dan terasa hasilnya saat 
diberikan sejak usia dini. 
Cara pandang yang keliru 
selama ini dapat di rubah 
ketika pemahaman yang 
benar sudah ditanamkan 
pada anak-anak yang masih 
dalam masa perkembangan. 
Melihat kondisi psikologis 
seperti ini. Maka, Polsek 
Gunungguruh, langsung 
melalukan pembinaan ter-
hadap anak. “Kegiatan PSA 
ini bertujuan untuk mem-

perkenalkan tugas pokok 
Kepolisian lalu lintas dan 
pengenalan rambu-rambu 
lalu lintas pada anak usia 
dini, agar nanti saat mereka 
dewasa sudah bisa mema-
hami peraturan lalu lintas di 
jalan raya,” jelas Yudi kepada 
koran ini, kemarin (2/11).

  Polisi sahabat anak, sam-
bung Yudi, merupakan suatu 
kegiatan yang di maksudkan 
untuk mendidik dan mem-
bina anak usia dini untuk 
lebih mengenal tentang tu-
gas dan peran Polisi serta 
menanamkan pada diri anak 
untuk bisa menjadi Polisi 
bagi dirinya sendiri. “Penge-
nalan dan penanaman PSA 
ini akan menumbuhkan rasa 

kesadaran pada diri anak. 
Sehingga nantinya akan 
memberi contoh baik pada 
masyarakat yang kurang 
mengenal tentang kepoli-
sian serta bisa membuat 
anak menjadi patuh terha-
dap aturan pemerintah dan 
juga menjauhkan rasa takut 
anak terhadap kepolisian,” 
bebernya.

  Ke p a l a  S e k o l a h  T K 
Mu t a ra  G u nu n g g u r u h, 
Ana mengatakan, pulu-
han siswa TK ini tampak 
bergembira saat mengikuti 
penjelasan dari anggota 
Polsek Gunungguruh dan 
tidak terlihat rasa takut 
ketika bertemu dengan 
polisi. Anak-anak ini diberi 

penjelasan tentang seputar 
lalu lintas, seperti berb-
agai macam rambu, fungsi 
lampu lalu lintas, dan pent-
ingnya menggunakan helm 
saat mengendarai sepeda 
motor. 

  “Kunjungan puluhan 
siswa ke Makpolsek ini, 
merupakan kegiatan rutin 
yang sudah masuk pada 
kurikulum sekolah. PSA 
ini,  para siswa dimulai 
pengenalan rambu lalu 
lintas, nyanyi bersama, 
pengenalan keselematan 
berlalu lintas serta pen-
genalan serta dilanjutkan 
dengan giat photo bersama 
personil Polsek Gununggu-
ruh,” pungkasnya. (den/d)

Siswa TK Datangi Polsek Gunungguruh  Dalam penegakan hukum 
sambung Saripudin, Satpol 
PP akan kembali kepada 
aspek yuridis. Apakah Satpol 
PP Kabupaten bisa melaku-
kan tindakan tanpa disertai 
Satpol PP provinsi atau tidak. 
“Kami akan mempelajari 
dulu surat pemberhentian 
sementara itu. Karena, kami 
sampai saat ini masih belum 
menerima tembusan baik 
dari DLH maupun ESDM 
terkait surat pemberhentian 

tersebut,” ujarnya. 
  Seharusnya lanjut dia, 

dinas terkait menembuskan 
surat pemberhentian op-
erasi sementara itu kepada 
Satpol PP selaku penegakan 
hukum. Namun, hingga 
kini tidak ada tembusan 
surat tersebut. “Kami akan 
koordinasi dengan dinas 
terkait surat pemberhen-
tian sementara tersebut. 
Seharusnya ada tembusan 
kepada Satpol PP sebagai 
penegak hukum. Tapi ini 
belum ada. Sehingga kami 

belum menerima disposisi 
pimpinan untuk sanksi yang 
akan diberikan,” tuturnya. 

  Jika sudah ada hasil pengk-
ajian dari dinas terkait, maka 
Satpol PP akan secepatnya 
bergerak dengan mengede-
pankan Standar Operasional 
Prosudur (SOP). Selain itu, 
juga langsung berkoordinasi 
dengan Satpol PP provinsi. 
“Kami akan memakai Per-
mendegri nomor 54 tahun 
2011. Da kami akan terlebih 
dulu melakukan pengka-
jian,” tandasnya. (bam/d)

beliung di wilayah mereka. 
Soalnya, kejadiannya be-
gitu cepat. “Saat itu, keban-
yakan warga sudah berada 
di dalam rumah lantaran 
hujan deras. Angin kencang 
itu datang secara tiba-tiba. 
Seketika itu, angin yang 
mengepul berupa gumpalan 
awan hitam menerbang-
kan atap rumah warga dan 
menumbangkan beberapa 
pohon milik warga ,” Irvan 

  Sementara itu, seorang 
petugas Desa Cimanggu, 
Ai mengatakan, akibat ben-
cana puting beliung terse-
but, mayoritas rumah warga 
mengalami rusak ringan dan 
rusak sedang. “Kebanyakan, 
rumah warga disini bagian 
genting dan atapnya yang 
pada rusak dan berterban-
gan, terutama atap rumah 
warga yang menggunakan 
asbes,” katanya. 

  Saat ini, sejumlah per-
angkat desa bersama warga 
dibantu dengan Muspika 
Cikembar tengah berjibaku 
melakukan evakuasi dan 
memangkas pohon yang 

menimpa sejumlah rumah 
warga. “Untuk pohon yang 
tumbang ke badan jalan 
umum sudah dikerjakan 
oleh warga. Namun, untuk 
pohon yang menimpa jar-
ingan listrik. Seperti yang 
dialami oleh Kakek Udi (90) 
warga Kampung Cimanggu, 
Rt (4/2) masih dalam proses 
evakuasi,” bebernya. 

  Untuk itu, pihaknya akan 
melakukan pendataan men-
genai jumlah korban yang 
tertimpa bencana puting 
beliung tersebut. Setelah itu, 
akan dilaporkan kepada Di-
nas Sosial dan BPBD Kabu-
paten Sukabumi. “Pihaknya 
menghimbau kepada selu-
ruh warga jika diwilayahnya 
terdapat korban bencana 
puting beliung, diharap-
kan segera melapor kepada 
pemerintah desa,” pungkas-
nya. (den/d) 

  Seorang tokoh masyara-
kat, Dani Ramdan (40) asal 
Kampung Pangantolan, 
RT (3/1) Kedusunan/Desa 
Parakanlima, mengatakan,  
sudah delapan tahun lebih 
warga Desa Parakanlima, 
menikmati kondisi jalan 
rusak tersebut. Selain ber-
lumpur, jalan yang penuh 
dengan kubangan air terse-
but, kerap menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas. “Un-
tuk itu, warga memprotes 
jalan ini. Bahkan, pada satu 
pekan mendatang ratusan 
warga mengancam akan 
melakukan aksi demonstrasi 
ke kantor desa jika tidak ada 
tanggapan yang serius,” jelas 
Deni kepada koran ini sam-
bil memegang spanduk yang 
berisikan protesan tersebut, 
kemarin (2/11).

  Warga merasa geram den-
gan sikap pemerintah desa 
yang dinilai telah mendis-
kriminasikan pembangunan 
infrastuktur di jalan terse-
but. Bahkan, emosi warga 

semakin memuncak saat 
mendapatkan informasi, 
bahwa pemerintah desa 
akan melakukan perbaikan 
jalan rusak tersebut. Namun, 
faktanya jalan dibiarkan ru-
sak tanpa ada pemeliharaan. 
“Beberapa bulan terkahir, 
kami mengadukan persoa-
lan ini kepada Pak Kadus. 
Saat itu, kata Pak Kadus 
bilang bahwa, pemerintah 
desa pada tahun ini akan 
segera memperbaiki jalan 
sepanjang 1 Km. Namun, 
faktanya tidak ada,” tan-
dasnya.

  Seorang warga Kampung 
Parakanlima, Desa Para-
kanlima, Wawan (40) men-
gatakan, warga  menilai 
pemerintah desa kurang 
begitu memperhatikan ter-
hadap kondisi jalan. Bukti-
nya, sudah bertahun- tahun 
terakhir jalan tersebut tak 
kunjung diperbaiki. Padahal 
jalan itu merupakan akses 
utama warga dalam men-
jalankan aktivitas sehari-
hari. Jalan tersebut, bukan 
hanya dimanfaatkan oleh 

warga Desa Parakanlima, 
Kecamatan Cikembar saja. 
Tetapi, ratusan warga di 
Kampung Bantarjati, Desa 
Sindangresmi, Kecamatan 
Jampangtengah, juga kerap 
menggunakan jalan rusak 
tersebut. “Warga menilai 
pemerintah desa tidak re-
spon terkait aspirasi warga. 
Padahal, jalan raya tersebut 
merupakan akses utama 
warga menuju tempat pub-
lik. Seperti, Puskesmas, pen-
didikan, pasar dan area pub-
lik lainnya. Sebab itu, warga 
langsung turun ke jalan dan 
melakukan aksi seperti ini,” 
bebernya.

  Untuk bisa dilintasi 
kendaraan roda empat, ujar 
Wawan, puluhan warga 
berinisiatif turun ke jalan 
untuk melakukan penguru-
gan jalan berlubang dengan 
menggunakan bebatuan. 
“Warga disini kesal dengan 
janji-janji pemerintah yang 
akan melakukan perbaikan. 
Namun, faktanya sudah 
bertahun-tahun jalan ini 
tidak kunjung diperbaiki. 

Seperti layaknya kubangan 
kerbau,” tandasnya.

  Sekertaris Desa Parakan-
lima Nirwanda mengatakan, 
Jalan Raya Panagantolan 
yang diprotes warga terse-
but, sebelumnya merupakan 
milik pemerintah daerah Ka-
bupaten Sukabumi. Namun, 
pada Desember 2017 status 
jalan tersebut telah ber-
pindah menjadi jalan Desa 
Parakanlima.   “Kalau pe-
mindahan status jalan yang 
di tandangani oleh Bupati 
Sukabumi telah ditetapkan 
pada 2017 lalu. Namun, su-
rat penetapan status itu baru 
kami terima sejak satu bulan 
terkahir,” jelasnya.

  Untuk itu,  pihaknya 
berdalih bukan tidak akan 
melakukan perbaikan ja-
lan tersebut. Namun, surat 
penetapan mengani pe-
mindahan status jalan baru 
diberikan baru-baru ini. “In-
sya Allah, jalan ini akan kita 
segera perbaiki sepanjang 1 
km dengan menggunakan 
anggaran DD 2019,” pung-
kasnya. (den/d)

Jalan Desa Parakalima Percis ‘Wahangan Saat‘

Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah 

Satpol PP Pantau PT SSR

DPRD: 
Pemkab Bisa 

Menindak 
Tegas PT HGG 

PA L A B U H A N R AT U - - 
K e t u a  B a d a n  K e h o r -
matan DPRD Kabupaten 
Sukabumi Badri Suhen-
di menekankan kepada 
pemerintah untuk ber-
tindak tegas dan menin-
dak peroses  bangunan 
PT. Howon Giomi Gybo 
( H G G )  ya n g  b e rd i r i  d i 
K a m p u n g  C i b o l a n g  Rt 
(02/02) Desa Citepus, Ke-
camatan Palabuhanratu, 
y a n g  d i n i l a i  m e l a b r a k 
aturan perizinan. “Satu 
kata saja bagi saya, jika 
terbukti labrak aturan per-
izinan yang tidak sesuai, 
ya tindak secara tegas, dan 
pemerintah yang mempu-
nyai kewenangan wajib 
di tindak jangan pandang 
bulu,”tegas Badri Suhendi 
kepada koran ini, kemarin 
(03/10).

  Badri menegaskan, un-
t u k  m e n y i k a p i  a d a n y a 
bangunan milik Korea Se-
latan, disini buat apa ada 
aturan kalo itu masih bisa 
membangun dan mela-
brak aturan yang sudah di 
tentukan pemeritah. “Apa 
artinya ada aturan kalo 
tidak diterapkan, intinya 
intasi terkait harus lebih 

tegas,  bi la  perlu  tutup 
bangunan yang jelas me-
labrak aturan perijianan 
tersebut,”tegasnya.

  Kades Citepus Hendi 
Suhendi, melalui Sekdes 
Agus mengakui,  secara 
administratif permohonan 
perushaan tersebut sudah 
di tempuh. Dimana, awal-
nya  itu statusnya tanah 
adat, dan di beli dari Bapak 
bubun dan selanjutnya 
di bangun gudang. “Kalo 
proses pengajuan permo-
honan ke desa itu mau di 
bikin gudang, terkait ijin 
oprasi itu tidak tahu?,”ujar 
Agus.

  Lebih Lanjut Agus men-

gatakan, Informasi dari 
warga sekitar, dan terse-
but dipergunakan, untuk 
penyimpanan untuk ba-
rang2 yang tidak terpakai. 
“Izinya bagunan dan tidak 
ada ijin oprasi, domisili 
nya terpisah setahu saya, 
coba nanti kroscek ke pa 
Kades takut ada informasi 
perubahan terkait perusa-
han tersebut,”elaknya.

  Rekomendasi permo-
h o na n  aw a l  u nt u k  g u -
dang, bila mana ada keg-
iatan oprasi yang senter di 
kabarkan, pihaknya juga 
b i s a  m e m b e rh e nt i k a n , 
pasanya awalnya hanya 
izin untuk gudang. “Sa-
tau saya, korea tersebut 
m e n e p u h  i z i n  i t u  d a r i 
2 0 1 5  a w a l n y a ,  k a r e n a 
asumsi warga karena ada 
tengah pemukiman war-
ga,  ternyata perusahan 
membeli lagi lahan dan 
mengesar  lahannya t i -
dak jauh dari bangunan 
sekarang,”bebernya. 

  Agus menegaskan, pi-
haknya juga akan selektif 
dalam memberikan reko-
mendasi domisili untuk 
s e t i a p  i n v e s t o r,  u n t u k 
menghindari permasala-
han di tengah masyrakat. 
“Terkait adanya informasi 
adanya aktivitas di gudang 
tersebut, saya ga tidak tau, 
hanya saya tau sebelum-
nya perusahaan menga-
juakan ijin membangun 
gudang,”tandasnya. (cr1/d)

Jika Terbukti 
Melanggar 

Aturan yang Ada Satu kata saja bagi 
saya, jika terbukti 

labrak aturan 
perizinan yang 
tidak sesuai, ya 

tindak secara tegas, 
dan pemerintah 

yang mempunyai 
kewenangan wajib 

di tindak jangan 
pandang bulu,”

BADRI SUHENDI
Ketua Badan Kehormatan 

DPRD Kabupaten Sukabumi

BADRI SUHENDI
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DIPROTES: Sejumlah warga Kampung Pangantolan, Desa Parakanlima, saat membentangkan spanduk soal protesan jalan rusak, kemarin (2/11).

CIKEMBAR-- Kondisi jalan 
desa yang tak kunjung di-
perbaiki, membuat belasan 
warga Desa Parakanlima, 
Kecamatan Cikembar turun 
kejalan memprotes kondisi 

jalan rusak milik pemerintah 
Desa Parakanlima dengan 
menggelar aksi pemasangan 
spanduk di pinggir Jalan 
Raya Pangantolan, kemarin 
(2/11).

  Aksi pemasangan spanduk 
sepanjang 2,5 meter yang 
bertuliskan, ‘Selamat Datang 
di Jalan Butut di Kampung 
Pangantolan, Desa Para-
kanlima, Selamat Datang di 

Kampung Wisata Wahangan 
Saat Dengan Panjang 3 Km 
tersebut, sengaja dilakukan 
sebagai salah satu bentuk 
kekecewaan warga. Lanta-
ran, pemerintah desa tidak 

kunjung juga melakukan 
perbaikan terhadap jalan 
yang kondisinya kini sema-
kin memprihatinkan.

CIKEMBAR-- Puluhan rumah 
di Desa Cimanggu dan Suka-
mulya, Kecamatan Cikembar, 
rusak diterjang puting beliung, 
Jumat (2/10) sore. Berdasarkan 
data sementara Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) sedikitnya 20 rumah 
rusak bagian atap dan dind-
ingnya. Rinciannya, 12 rumah 
di Kampung Kebonjeruk Desa 
Sukamulya dan 8 unit rumah 
di Kampung/Desa Cimanggu.

 Menurut relawan BPBD 
Cikembar, Sudarmat, ben-
cana ini juga menumbangkan 
sejumlah pohon. Namun se-
mentara ini, belum ada laporan 
korban jiwa. 

“Kerugian masih dalam peng-
hitungan. Tidak ada korban 
jiwa. Mengenai jumlah keru-
sakan juga masih sementara, 
data ini baru sementara, besar 
kumungkinan masih banyak 
rumah warga yang mengalami 
kerusakan akibat bencana put-

ing beliung ini,” jelas Sudarmat 
  Angin puting beliung, se-

lain merusak puluhan rumah 
warga, juga telah menyebabkan 
sejumlah pohon tumbang hing-
ga menimpa akses jalan dan 
sebagian rumah warga. Meski 
tidak ada korban jiwa. Namun, 
korban mengalami kerugian 
materil mencapai puluhan 
juta rupiah, “Kami belum bisa 
memberikan keterangan yang 
jelas mengenai jumlah keru-
gian akibat bencana ini. Sebab, 
kami masih fokus melakukan 
evakuasi tumpukan material 
akibat bencana ini,” ujarnya. 

 Sementara seorang warga 
Kampung Cimanggu, Rt (4/2) 
Desa Cimanggu, Irvan (31) 
mengatakan, saat kejadian ia 
tengah berada di rumah bersa-
ma keluarganya. Dirinya men-
gaku tidak menyangka sama 
sekali atas terjadinya  puting 

Nayor Terancam Punah

FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

BERSAING: Salah seorang kusir saat menunggu penumpang di Cibadak, 
kemarin (2/11).

CIBADAK-- Menjamurnya 
angkutan umum maupun an-
gkutan yang berbasis aplikasi 
online menjadi salah satu fak-
tor utama penyebab terancam 
punahnya moda transportasi 
tradisional asal Cibadak, Kabu-
paten Sukabumi yang dikenal 
dengan sebutan Nayor. 

  Salah seorang Kusir Nayor 
asal warga Kampung Kebonbo-
lo, Rt (3/10) Desa Sekarwangi, 
Kecamatan Cibadak, Rahmat 
(61) mengatakan, sejak bebera-

pa tahun terakhir ini pendapa-
tan usahanya terus mengalami 
kemerosotan, bahkan uang 
yang diperolehnya tidak se-
banding dengan jerih payahnya 
dalam menarik nayor selama 
satu hari penuh. Sedangkan, 
pendapatan yang dapat diraih 
setiap harinya hanya berkisar 
Rp50 ribu. Namun jika tengah 
beruntung, Rahmat mampu 
meraup pendapatan hingga 
Rp100 ribu. 

Satpol PP Pantau 
PT SSR

CIBADAK-- Adanya protes warga soal 
pencemaran Sungai Cicatih akibat limbah 
dari pencucian pasir kuarsa PT Sukabumi 
Silica Resources (SSR), Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi, 
akhirnya angkat bicara. Menurutnya, pence-
maran tersebut terjadi akibat Instalasi Pen-
golahan Air Limbah (IPAL) perusahaan tidak 
optimal sehingga perlu dibenahi. 

  Kasi Penegakan Perundang-Undangan 
Daerah Satpol PP Kabupaten Sukabumi, 
Saripudin mengatakan, sampai saat ini 
pihaknya masih melakukan pengkajian 
kewajiban perusahaan serta menyarankan 
perusahaan untuk menyiapkan media untuk 
pengolahan limbah. “Karena saat ini masih 
ada kekurangan, pada prinsifnya kita terus 
melakukan pengawalan,” kata Saripudin 
kepada Radar Sukabumi, kemarin (2/11). 

Siswa TK Datangi Polsek Gunungguruh

FOTO: DENDI/RADAR SUKABUMI 

PELATIHAN: Sejumlah anggota Polsek Gunungguruh saat memberikan pemahaman lalu lintas 
pada puluhan siswa TK Mutiara Gunungguruh, kemarin (2/11).

GUNUNGGURUH-- Un-
tuk mendapatkan pelaja-
ran soal peraturan lalu lin-
tas, Puluhan siswa Tamam 
Kanak-Kanak (TK) Mutiara 

Gunungguruh berkun-
jung ke Polsek Gununggu-
ruh, kemarin (2/11). Para 
siswa tampak antusias saat 
mendapatkan ilmu lalu 

lintas dari program yang 
disebut Polisi Sahabat Anak 
(PSA) tersebut.

FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

DIPROTES: Kondisi Sungai Cicatih keruh dan 
berlumpur akibat limbah pencucian pasir kuarsa, 
kemarin (2/11).

Hilang Sehari, 
Wawan Ditemukan 

Tewas di Sungai
JAMPANGKULON-- Nasib nahas menimpa 

Wawan (49) warga Kampung Cipawarang, 
Rt (1/6) Desa Nagraksari, Kecamatan Jam-
pangkulon, ditemukan tewas di sungai 
Pangterian Cikarang, tepatnya di Kampung 
Parungserab, Rt (55/13) Desa Purwasedar, 
Kecamatan Ciracap, Kecamatan Ciracap, 
kemarin (2/11).

  Berdasarkan informasi yang dihimpun 
koran ini, sebelum meninggal Wawan dik-
abarkan menghilang oleh keluarganya saat 
hendak berangkat untuk berjualan sayuran 
di Pasar Tradisional Cinagen, Kecamatan 
Jampangkulon, kemarin (1/11) dini hari. 
Bahkan, petugas gabungan bersama warga 
sekitar, telah melakukan pencarian menge-
nai keberadaan Wawan yang menghilang 
misterius tersebut.

836 Pelanggar 
Kena Tilang 

PALABUHANRATU-- Memasuki hari 
ketiga pelaksanaan Operasi Zebra 2018 di 
wilayah hukum Polres Sukabumi, sebanyak 
836 pelanggar lalu lintas ditilang oleh petu-
gas kepolisian. Bentuk pelanggaran yang 
ditemukan beragam, mulai dari Melawan 
Arus, Menggunakan Hand Phone saat berk-
endara, pengendara di bawah umur, tidak 
membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), dan 
tidak membawa STNK.

  Kasat Lantas Polres Sukabumi AKP Galih 
Bayu Ratya melalui Kanit Laka Satlantas 
IPTU Nandang, mengatakan yang men-
jadi lokasi pelaksanaan razia hari ketiga, 
menjelaskan, pelanggaran yang kasat mata 
ini bermacam-macam. “Pelanggaran, mulai 
dari tidak memakai helm, tidak menggu-
nakan nomor plat kendaraan, tidak memakai 
spion, tidak memakai sabuk keselamatan, 
tidak membawa kelengkapan surat-surat 
kendaraan, dan lain-lain,”ujar Kanit Laka 
Satlantas IPTU Nandang kepada koran 
ini saat ditemui di kawasan Jalan Kidang 
Kencana, Desa Citepus, Kecamatan Palabu-
hanratu, kemarin (03/11).

FOTO:RUDI//RADARSUKABUMI. 

TERJARING:Sejumlah Pengendara pada saat 
terjaring anggota Polres Sukabumi yang sedang 
melakukan operasi Zebra 2018
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