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Paket kolom mini ceria 
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Sebelum Meninggal, Berat 
Badan Turun Drastis

PRETTY Asmara me-
ninggal dunia di usia 

41 tahun. Ia mening-
gal dunia di Rumah 
Sakit Pengayoman, 
Cipinang, Jakarta 

T i m u r , 
Minggu 

(4/11). 

Badan Turun Drastis
PRETTY Asmara me-Y
ninggal dunia di usia 

41 tahun. Ia mening-
gal dunia di Rumah 
Sakit Pengayoman,
Cipinang, Jakarta 

T i m u r , 
Minggu 

(4/11). 

Guncangan Baru 
Dari Tanah Bavaria
WANITA besi itu mencair. Luluh. Tidak 

mau lagi memimpin partainya. Yang menang 
empat kali pemilu. Yang belakangan mulai 
terlihat melemah. Sudah 18 tahun Angela 

Pretty Asmara

SUKABUMI - Bupati Sukabumi, Marwan 
Hamami memastikan proses pembebasan 
lahan untuk pemban- gunan Ban-
dar Udara (Bandara) S u k a b u m i 

dapat berjalan sesuai harapan. Seperti 
diketahui, pembangunan bandara Suka-
bumi ini direncanakan bakal dimulai pada 
awal 2019 yang lokasinya berada di wilayah 

Kecamatan Cikembar.
 Saat ini, menurut orang nomor satu di 

kabupaten terluas se-Jawa-Bali ini, proses 
pembebasan lahan tengah dilakukan oleh 

pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terutama 
lahan yang akan digunakan sebagai lan-
dasan pacu pesawat (Run Way, red).

 “Untuk fasilitas Run Way pesawat, sebe-

lumnya hanya dibutuhkan lahan seluas 
1.600 meter. Namun setelah ditinjau oleh 

Tambah 
Tiga Hari, 

Fokus 
Cari 

Korban
JAKARTA – Pencarian dan 

evakuasi korban kecelakaan 
pesawat Lion Air register PK-
LQP diperpanjang tiga hari 

Perjuangan Para Relawan Penyelam dalam Misi Evakuasi Lion Air JT 610

Terus Terkenang Prinsip Anto: Nyawa Ini untuk Menolong Orang
Dalam pesan terakhirnya kepada sang istri, Anto 

berbicara tentang takdir. Datang dari berbagai latar 
belakang, para relawan penyelam harus bertarung 

dengan derasnya arus bawah laut dan ancaman 
bakteri untuk melakukan evakuasi.

DRIAN BINTANG, Surabaya

JUNEKA-TAUFIQURRAHMAN, Jakarta

Alhamdulillah Bonus Cair
SUKABUMI - Bonus para 

atlet Kabupaten Sukabumi 
yang sudah berjuang di 
Pekan O lahraga Daerah 
(Porda) Jawa Barat ke-XIII, 

akhirnya cair. Bupati Suk-
a b u m i ,  Ma r w a n  Ha m a -
mi menyerahkan secara 
langsung bonus tersebut. 
Pe n y e ra h a n  s e n d i r i  d i -

laksanakan di Hotel Pan-
grango, Salabintana Keca-
matan Sukabumi.

FOTO : IST FOR RADAR SUKABUMI

SEBAGAI MOTIVASI : Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saaat menyerahkan secara simbolis bonus kepada 
atlet Porda ke-XIII yang telah meraih medali di Hotel Pangrango, Salabintana Kecamatan Sukabumi. Bonus 
tersebut diharapkan sebagai ajang motivasi agar kedepan bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi.

FOTO : TAUFIK/JAWA POS 

EVAKUASI: Tim SAR gabungan mengangkat ban pesawat Lion Air JT610 ke atas Kapal Baruna Jaya I di Perairan Karawang, Jawa Barat, Minggu (4/11/2018). Ban pesawat tersebut 
ditemukan di kedalaman 32 meter.

INDONESIA 
DRIVER 

RESQUE : 
Satiri Ahmad, 

Ajie Oye, 
Sahrul, 

Hendrata 
Yudha dan 

Ibhenk saat 
berada di Kapal 

Sadewa, di 
perairan Utara 

Karawang,  
Jumat 

(2/11/2018)--

FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS
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Penculikan 
Tulungagung
Kabar ini disebarkan akun Facebook 

IstiQomah Jamur (fb.com/izzty.
ngantru.1). Menurut akun itu, telah 
terjadi penculikan anak di tempat 
perbelanjaan Belga, Tulungagung. 
Katanya, seorang anak bersama ibunya 
tiba-tiba mau dibawa seorang penculik. 
’’Kata si anak2 rambu e dijawil trus 
tangane ujuk2 gelem dibonceng karo 
penculik e iku (efek e maleh ora sadar),’’ 
tulis IstiQomah.

Faktanya, IstiQomah Jamur 
menyebarkan hoax. Tidak terjadi kasus 
seperti yang disebutkan akun tersebut. 
Dia pun diperiksa polisi dan akhirnya 
membuat video pernyataan pengakuan 
menyebarkan hoax sekaligus permintaan 
maaf. Jadi, hati-hati ya. Tetap waspada 
memang harus. Tapi, jangan mudah 
percaya, apalagi terprovokasi soal isu 
penculikan. (gun/c19/fat)

Hoax Penculikan Menjadi-jadi 
BANYAK yang telah mengungkap fakta tentang isu-isu penculikan anak. Tapi, itu tak membikin para 

pembuat dan penyebarnya berhenti. Sekarang malah menjadi-jadi. Isu itu meresahkan karena mengakibatkan 
orang paranoid. Orang yang mengalami gangguan jiwa pun akhirnya dicap sebagai penculik.

Pencuri 
Ponsel 

di Talang 
Jambe

DI media sosial juga sempat tersebar 
kasus penculikan anak di Talang 
Jam be. ’’Baru kejadian pura2 gila 
masuk rumah warga ambil hp ter-
nyata penculik anak,’’ tulis akun 
Fa cebook Ina Iztri Na Iwan (fb.com/
ina.i.iwan) Selasa (31/10). Pada 
pesan yang disebarkan netizen la-
innya, ada yang ditambah-tambahi 
bahwa pelaku akan mengambil organ 
anak yang diculik.

Faktanya, pelaku yang diamuk 
massa itu bukan penculik. Melainkan 
pencuri ponsel yang memasuki ru-
mah orang. Peristiwanya terjadi di 
Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan 
Sukarami, Palembang. (*)

SEJAK dua hari terakhir, di Gresik tersebar 
sejumlah kabar tentang penculikan anak. 
Kontennya yang berbeda. Pesan pertama 
menampilkan sebuah screenshot video. Dalam 
screenshot itu terdapat seseorang yang membawa 
motor dan di sekitarnya ada anak-anak. 

’’Penculik anak tk di Jawa Timur,’’ tulis akun 
Facebook Azman Azman (fb.com/100022458254721). 
Posting itu disertai gambar dari Facebook dengan 
judul ’’Penculikan Anak TK di Gresik Jawa Timur 
Terekam CCTV’’ di Tribunnews.com.

Tribunnews memang pernah membuat berita 
tentang penculikan di Gresik pada 25 Juli 2018. 
Sayang, Tribunnews memasang foto yang salah. 
Meskipun di sana tertulis sebagai ilustrasi, foto 
yang dipasang tersebut merupakan screenshot 
dari video kampanye sebuah NGO asal Pakistan, 
Roshni Helpline. Video kampanye itu memang 
kerap dijadikan hoax tentang penculikan anak. 
Koran ini pernah membahasnya pada terbitan 
29 Juni 2018.

Pesan hoax kedua menyebar dengan meman-
faatkan sebuah video tayangan televisi tvOne. 
’’Kita harus extra hati2, lihat cara penculik 
men culik anak yg berusia 6 tahun ini ketika 
me lakukan aksinya terkam cctv. Waspada kita 
semua..!!!!’’ tulis akun Facebook Noer Moehammad 
(fb.com/muhammad.yakub.9404) Rabu (31/10). 
Akun tersebut menulis status itu sembari 
mengunggah video dari situs babe.topbuzz.
com. Situs itu mengunggah video yang berasal 
dari tvOne. 

Faktanya, tvOne dan beberapa media memang 
pernah memberitakan sebuah penculikan di 
Gresik. Tepatnya di Perumahan Randuagung, 
De sa Randuagung, Kebomas. Tapi, itu kejadian 
lama, yakni 24 Juli 2018. Saat itu, seorang pria 
tiba-tiba membawa anak yang sedang menunggu 
orang tuanya di atas motor. Aksi tersebut terekam 
CCTV. Selain sudah lama, kasus tersebut bukan 

murni penculikan. Anak yang dilaporkan diculik 
itu ternyata dibawa ayahnya sendiri. 

Pesan penculikan ketiga yang menyebar dan di-
sebut terjadi di Gresik menggunakan foto se orang 
perempuan. Kasusnya disebut terjadi di Desa 
Sembung, Wringinanom. Faktanya se perti yang 
terjadi di banyak daerah. Perempuan yang disebut 
sebagai penculik itu adalah seorang pen derita 
gangguan jiwa. Namanya Siti Nur Yatimah. Berasal 
dari Trenggalek. Dia pernah menjadi pasien Rumah 
Sakit Jiwa (RSJ) Menur, Surabaya. (*)

Tiga Kasus di Gresik

113395

KPK Telusuri Perantara Suap

FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

JALANI PEMERIKSAAN: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan 
memakai rompi oranye resmi ditahan KPK usai menjalani 
pemeriksaan, Jumat (2/11).

Taufi k 
Mundur 

dari Timses 
Prabowo-

Sandi
JAKARTA – Kasus hukum 

yang membelit Wakil Ketua 
DPR Taufi k Kurniawan bu-
kan hanya berimbas pada 
jabatannya di parlemen 
dan partai. Kader PAN itu 
kini juga harus mundur dari 
posisi Wakil Ketua Badan 
Pe m e na n ga n  Na s i o na l 
(BPN) Prabowo-Sandi. 

 Inisiatif  mundur dari 
struktur tim sukses (tim-
ses) itu disampaikan Taufi k 
secara lisan kepada kolega-
koleganya sesama pengurus 
PAN. ”Taufik sudah me-

nyampaikan (mundur dari 
BPN, Red) secara lisan dan 
kami menerima,” kata Sek-
retaris Jenderal (Sekjen) 
DPP PAN Eddy Soeparno di 
Jakarta kemarin (4/11). 

 Menurut Eddy, pernyataan 
mundur itu disampaikan 
setelah Taufik ditetapkan 
sebagai tersangka dugaan 
suap pengurusan dana alo-
kasi khusus (DAK) Kebu-
men 2016. Taufi k ditetapkan 
sebagai tersangka melalui 
surat perintah penyidikan 
(sprindik) yang dikeluarkan 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) pada 25 Oktober 
lalu. 

 Jumat lalu (2/11), KPK 
menahan Taufi k selama 20 
hari pertama. Taufi k diduga 
kuat menerima suap Rp 3,65 
miliar dari Bupati Kebumen 
(nonaktif ) M. Yahya Fuad 
terkait pengurusan DAK fi sik 

2016. PAN meminta Taufi k 
fokus dalam kasus hukum 
yang dialami. ”Kami me-
maklumi, sehingga beliau 
sudah mundur dari BPN 
Prabowo-Sandi,” kata Eddy.

 Terkait pengganti Tau-
fi k sebagai pimpinan DPR, 

spekulasi yang berkembang 
bahwa PAN mempertim-
bangkan dua nama, yakni 
Ketua Fraksi PAN Mulfachri 
Harahap dan Wakil Ketua 
Umum PAN Hanafi Rais. 
Eddy menepis hal itu den-
gan menyebut sampai saat 

ini masih dilakukan pem-
bahasan. Namun, dia me-
nyebut kriteria yang harus 
dipenuhi calon pengganti 
Taufi k. ”Tentu yang punya 
senioritas, punya rekam 
jejak, yang sudah diketahui 
baik di lembaga legisla-
tif, jam terbang tinggi, dan 
komitmen pada partai dan 
koalisi,” ujarnya. 

 Sementara itu, KPK me-
nyatakan tidak berhenti 
pada penetapan Taufik 
sebagai tersangka. Sebab, 
berdasar fakta-fakta yang 
diperoleh dalam persidan-
gan,  Yahya Fuad menye-
but keterlibatan pihak lain. 
Antara lain, orang-orang 
dekat Taufi k yang berperan 
sebagai perantara. Ada pula 
peran kementerian teknis 
yang berwenang memprori-
taskan DAK Kebumen.

 KPK juga akan meminta 

keterangan sejumlah ang-
gota DPR yang dianggap ter-
kait dengan kasus tersebut. 
Hal itu merujuk pada fakta 
persidangan yang menyebut 
bahwa Yahya tidak hanya 
meminta bantuan Taufik 
terkait alokasi DAK tersebut. 
Nama-nama anggota DPR 
muncul dalam tuntutan 
Yahya.

 Mereka, antara lain, Bam-
bang Soesatyo yang kini 
menjabat sebagai Ketua 
DPR. Ada pula nama Utut 
Adianto yang kini menjabat 
Wakil Ketua DPR. Yahya 
Fuad juga pernah mengaku 
meminta bantuan kepada 
Ketua Umum DPP PPP Ro-
mahurmuziy. Namun, di 
antara nama-nama politisi 
top itu, tidak satu pun yang 
bisa memberikan bantuan. 

 Peneliti Forum Masyarakat 
Peduli Parlemen Indonesua 

(Formappi) Lucius Karus 
mengakui, pengaruh DPR 
memang terkadang “tidak 
gratis”. Ruang parlemen yang 
bisa mengiming-imingi dae-
rah untuk mendapat ku-
curan DAK menjadi salah 
satu celah terjadinya tran-
saksi yang mengarah pada 
praktik suap. ”Ruang untuk 
bermain sudah mulai dari 
proses awal,” ujarnya. 

 Di sisi lain, KPK belum 
bisa menyebutkan siapa 
saja saksi-saksi yang akan 
diperiksa terkait dengan 
kasus Taufik. Juru Bicara 
KPK Febri Diansyah saat 
dikonfirmasi menyatakan, 
p e m e r i k s aa n  s a k s i  d i -
lakukan seiring dengan 
kebutuhan penyidikan. 
”Nanti akan kami sampai-
kan agenda pemeriksaan 
saksi,” kata Febri kemarin. 
(bay/tyo/oni)

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

FOTO: IST

TETAP BERLANJUT: Meski proyek pembangunan Meikarta tersandung kasus dugaan korupsi terkait perizinannya, namun proses pembangunannya tetap berjalan. 

 JAKARTA – Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
meminta Pemkab Bekasi dan 
Pemprov Jawa Barat untuk 
me-review perizinan pemban-
gunan proyek Meikarta. Hal itu 
sesuai kewenangan pemer-
intah daerah dalam proses 
perizinan pendirian bangunan. 
KPK pun menegaskan tidak 
ikut campur dalam persoalan 
administratif tersebut. 

 ”Jika akan dilakukan pen-
cabutan izin kami kembalikan 
pada instansi yang berwenang 
untuk lakukan penegakan 
aturan sesuai kewenangan 
masing-masing,” kata Juru 
Bicara KPK Febri Diansyah ke-
pada Jawa Pos, kemarin (4/11). 
Sikap KPK itu menegaskan 
bahwa urusan pencabutan 
izin Meikarta atau sebaliknya 
merupakan ranah pemerintah. 
Bukan KPK. 

 Sebelumnya, persoalan 
kelanjutan proyek Meikarta 
dipertanyakan setelah KPK 
melakukan operasi tangkap 
tangan (OTT) terhadap Direk-
tur Operasional Lippo Group 
Billy Sindoro dan Bupati Bekasi 
Neneng Hassanah Yasin bulan 
lalu. OTT dilakukan seiring 
dugaan suap terkait perizinan 
proyek yang berada di wilayah 

Cikarang, Bekasi tersebut. 
 Polemik pun terjadi. Men-

cuat wacana proyek Meikarta 
bakal dihentikan sementara. 
Wacana itu dikaitkan den-
gan proyek reklamasi Teluk 
Jakarta yang dimoratorium 
setelah KPK membongkar 
suap pembahasan rancangan 
peraturan daerah (raperda) 
tentang reklamasi. Terkait po-
lemik itu, KPK menegaskan 
posisinya sebagai penegak 
hukum yang tidak berwenang 
menghentikan proyek.

 Febri menjelaskan, pi-
haknya memang sedari awal 
menduga adanya persoa-
lan dalam proses perizinan 
proyek tersebut. Hal itu sesuai 
dengan temuan tim penyidik 
saat OTT dilakukan. Per-
soalan itu lah yang kini ten-
gah diurai penyidik dengan 
mencari tahu sejauh mana 
proses perencanaan hingga 
pembangunan Meikarta sam-
pai saat ini.

 Bukan hanya itu, KPK juga 
mendalami sejauh mana kon-
tribusi keuangan Lippo Group 
dalam proyek itu. Hal itu perlu 
diurai guna mencari asal mua-
sal dana suap yang diduga 
diberikan Billy Sindoro kepada 
bupati. ”Kami juga menggali 

apakah ada atau tidak perintah 
dari pejabat Lippo Group ke 
anak-anak perusahaan untuk 
memberi suap,” jelasnya. 

 Dari hasil penyidikan semen-
tara, KPK memang menduga 
adanya persoalan dalam pros-

es perizinan tersebut. Sehingga, 
komisi antirasuah meminta 
Pemkab Bekasi dan Pemprov 
Jawa Barat untuk mengkaji ulang 
proses perizinan sesuai dengan 
kewenangan yang dimiliki. 

 ”Dan jika pelanggaran dalam 

perizinan seperti IMB (izin 
mendirikan bangunan, Red) dan 
proses pembangunan, maka 
proses penegakan hukum se-
cara administratif oleh pemkab 
dapat saja berjalan secara paralel 
dengan proses pidana yang 

berjalan di KPK,” tegas mantan 
aktivis Indonesia Corruption 
Watch (ICW) tersebut. 

 Febri pun mencontohkan 
kasus reklamasi yang ditan-
gani KPK. Saat itu, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehuta-

nan (KLHK) dan Pemprov DKI 
melakukan penegakan hukum 
administratif. Penegakan hu-
kum dan administratif kala 
itu berjalan beriringan sesuai 
dengan kewenangan instansi 
masing-masing. (tyo)
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OPINI
Do’a Guru Untuk Prof. Surya

Oleh: 
Dudung Nurullah Koswara

(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

SAKITNYA maha guru,  
gurunya para guru Prof. 
Dr. H. Moh. Surya mem-
buat semua guru di In-
donesia  ikut bersedih. 
S e m u a  k e l u a r g a  g u r u 
Jawa Barat  mendoakan 
kesembuhan beliau. Saya 
sempat nengok bersama 
Ketua Umum PB PGRI Dr. 
Unifah Rosyidi saat beliau  
dirawat dihari kedua. 

S a k i t n y a  P r o f .  S u r y a 
menyebabkan beberapa 
jadwal  di beberapa dae-
rah diundur menunggu 
kesembuhan beliau. Prof. 
Surya adalah sosok yang 
produktif sampai saat ini. 
Menulis buku, opini pen-
didikan di berbagai me-
dia, menjadi nara sumber 
diberbagai  tempat dan 
sejumlah perguruan tinggi 
selalu mengundangnya.

Do’a dari para guru se 
Indonesia Allah kabul-
kan Prof. Surya berang-
sur sembuh.  Kini beliau 
sedang dalam perawatan 
di RS Advent Bandung. 
Prof. Surya adalah sosok 
paling istimewa didunia 
pendidikan dan guru. Dari 

sejumlah jasa beliau dalam 
dunia pendidikan dan guru 
diantraranya adalah had-
irnya program sertifikasi.

Sertif ikasi  guru mela-
hirkan Tunjangan Profesi 
Guru (TPG). Prof. Surya 
mendapat julukan seb-
agai  “pahlawan serti f i-
kasi”. Saat Beliau menjadi 
Ke t u a  U m u m  P B  P G R I 
dalam dua periode kepe-
mimpinannya, anggrana 
2 0  p e r s e n  p e n d i d i k a n 
dan UURI No 14 Tahun 
2 0 1 5  l a h i r.  P ro f.  Su r ya 
i d e n t i k  d e n g a n  s o s o k 
ya n g  m e n s e ja ht e ra k a n 
para guru.

Diantara wujud sayang 
dan do’a para guru ter-
hadap Prof. Surya adalah 
hadirnya para guru dan 
Ketua PC PGRI  Kabupat-
en Sukabumi. Satu bus 
penuh para guru dan para 
Ketua PC PGRI dari Ka-
bupaten Sukabumi, ha-
dir dan mendo’akan be-
liau.  Alangkah indahnya 
bila para guru menggalang 
solidaritas untuk mengu-
rangi beban Prof. Surya 
selama dalam perawatan. 

Bukankah seluruh  guru  di 
Indonesia berutang budi 
pada beliau?

Mari kita muliakan Prof. 
Surya apapun bentuknya. 
Bukan sebaliknya, kalau ke-
pada para pejabat  sebagai 
atasan begitu sigap, tang-
gap, cekatan dan “kreatif” 
kita semua membantu dan 
khusu mendo’akan. Mari 
kita muliakan Prof. Surya 
sebagai tokoh yang sangat 
kontributif bagi bangsa 
Indonesia. Khususnya para 
guru. Jangan hanya kepada 
para atasan atau pejabat 
kita begitu respek.

Sisi lain kita  merasa sedih 
dan menyayangkan, saat 
Prof. Surya sakit banyak 
hoaxs yang beredar. Mak-
lum kalau tokoh nasional 
sakit  kadang terjadi in-
formasi yang salah, bo-
hong dan membuat gaduh 
masyarakat. Prof. Surya 
pun sebagai sosok mulia 
terkena hoaxs. Ia dikabar-
kan meninggal, sungguh 

disayangkan.
Tragedi Prof. Surya dik-

abarkan meninggal sama 
persis dengan pengala-
man sakitnya tokoh nasi-
onal Habibie dan Aa Gym.  
Masyarakat kita terlalu 
mudah dan emosional ka-
lau menangkap informasi. 
K i t a  b e r h a ra p  s e m o g a 
masyarakat kita semakin 
dewasa dalam mencerna 
informasi.  Terutama ter-
kait sakit atau wafatnya 
seseorang.

Prof. Surya adalah sosok 
guru yang tidak putus-pu-
tus menggajar sejak keluar 
pendidikan menengah. 
Beliau  sudah melintasi 
60 tahun menjadi guru 
dengan tidak putus-putus. 
Beliau berawal dari  so-
sok  guru kecil di pinggi-
ran desa  yang kemudian 
menjadi guru besar  dan 
tokoh nasional di tengah 
kita. Bahkan Beliau adalah 
guru yang selamanya in-
gin menjadi guru. Sekali 
guru, selamnya guru.

Beruntung rakyat Jawa 
Barat  punya tokoh na-
s i o n a l  b e r n a m a  P r o f . 

Surya. Ia menerangi dan 
mencerahkan bangsa In-
donesia terkait dunia pen-
didikan.  Mari kita “rawat” 
b e r s a m a  s o s o k  b e l i a u 
yang luar biasa, plus kita 
serap pengetahuan dan 
pengalamannya sebagai 
guru pejuang dan pejuang 
guru.  Dibutuhkan kader-
kader  bar u dar i  tubuh 
guru yang “menyerupai” 
sosok Prof. Surya.

Mari kita semua berdo’a 
untuk kesehatan dan ke-
baikan bagi Prof. Surya. 
G u r u - g u r u  I n d o n e s i a , 
k h u s u s n y a  Jaw a  B a r a t 
“belum siap” kehilangan 
beliau. Sosok-sosok yang 
luar biasa bermanfaat di 
negeri ini jumlahnya se-
dikit. Semoga Allah selalu 
memberi kesehatan dan 
panjang umur bagi siapa 
saja yang hidupnya ber-
manfaat dan berkhidmat 
pada sesama. Prof. Surya 
adalah diantara tokoh na-
sional yang  bermanfa’at 
d a n  b e r k h i d m a t   b a g i 
b a n g s a  i n i .  M a r i  k i t a 
doa’akan dan muliakan 
beliau.(*)

Masyarakat Harus Taat Aturan
ANEH, masyarakat Kota 

Sukabumi belum ngerti ten-
tang aturan. Sudah jelas 
pemerintah ingin membuat 
nyaman dengan mengerti 

kan parkir di wilayah Jalan 
Dago, tapi malah di langgar. 
Berarti PR buat pemerintah 
kedepan untuk meningkat-
kan kualitas SDM masyara-

kat Kota Sukabumi

Deni S
085722163xxxx

Selesaikan Proyek 
Drainase Pusat

KONDISI pembangunan 
proyek drainase di Jalan K.H 
Ahmad Sanusi mangkrak. 
Sudah hampir sebulan pe-
kerjaan belum diselesaikan, 
bahkan saat ini dibiarkan. 
Nasib warga sekitar apa-
lagi yang memiliki rumah di 
pinggir jalan di rugikan, be-
lum lagi tempat usaha ham-

pir 1 bulan ini merugi. Kalau 
gorong - gorong tidak cepat  
di tutup kembali memasuki 
musim penghujan rawan 
banjir. Belum lagi  aliran air 
yang belum beres belum 
bisa mengalir kesungai.

Dori
08573422xxxx

Asik Jalan ke Pelabuhan Ratu Diperbaiki
TERIMA  kasih kepada 

dinas terkait yang sedang 
memperbaiki jalan menuju 
Pelabuhan ratu. Wisatawan 

memang sangat membu-
tuhkan akses yang cukup 
bagus agar wisata di Kabu-
paten Sukabumi bisa terus 

berkembang.

Dendi Maulana
0857231xxxx

Kok Premium 
Langka, kenapa???

BAHAN bakar minyak pre-
mium saat ini langka, dis-
ejumlah SPBU pasti stoknya 
sangat  s e diki t ,  kenapa 
ya?Padahal antusias ma-
syarakat membeli premium 

sangat tinggi, hargannya pun 
murah.

Yosep Taryawan 
08562239xxxx

Mantap Walikota Tertibkan Jalan Dago
A L H A M D U L L I L L A H 

sedikit demi sedikit kepe-
mimpinan Walikota dan 
Wakil Walikota Sukabumi 
sudah terasa. Seperti di jalan 
Dago sekarang jadi bersih 

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

tertibkannya, semoga bisa 
berlanjut ke wilayah lainnya.

Deri
08525874xxxx

Jalan SMKN 4 Rusak Parah
A S S A L A M UA L A I KU M 

Radar Sukabumi, itu Jalan 
Merdeka di wilayah Keca-
matan Lembursitu tepatnya 
di depan SMKN 4 Kota Suka-

bumi rusak parah. Padahal 
akses jalan itu sangat pent-
ing banyak kendaraan yang 
melewat, tolong kepada 
dinas terkait untuk segera 

diperbaiki.

Rudini
08574451xxxx

Jalan Lintasan 
Jubleg- Purabaya Buruk

TOLONG lihat kondisi Ja-
lan Provinsi yang melintasi 
daerah Jubleg - Purabaya 
sangat memprihatinkan. 
Disitu ada dua titik jalan 
rusak yang dibarengi dengan 
longsor, sehingga kendaraan 

roda empat harus silih ber-
ganti terutama di Daerah 
Caringin, cikaung dan Cibo-
das, Kecamatan Nyalindung. 
Kondisi ini sudah 1 tahun 
dibiarkan, kami sebagai ma-
syarakat ikut menyumbang 

kepada negara melalui pa-
jak, kenapa ketika ada jalan 
seperti ini tak cepat tanggap.

Wa Salimi
085210188899

Bertahun-tahun 
Jalan Butut

ASSAL AMUAL AIKUM, 
jalan Karawang Kecamatan 
Sukabumi kapan diperbaiki. 
sampai sekarang jalan itu 
rusak butuh sentuhan dari 
pemerintah. Kami ingin 

jalan ini bisa secepatnya 
untuk diperbaiki.

Darno
08574431xxxx
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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

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

SELAMA berada di perairan 
Karawang, tiap kali berpindah 
tempat, Syachrul Idrus tak per-
nah lupa mengabari sang istri, 
Lyan Kurniawati. Baik berupa 
pesan tertulis, foto, maupun titik 
koordinat keberadaan dia.

 Anto, sapaan akrab pria 48 
tahun itu, berada di perairan 
Karawang sebagai relawan pe-
nyelam. Untuk turut mencari 
korban pesawat Lion Air JT 610 
yang jatuh di perairan tersebut 
pada Senin lalu (29/10). Tapi, 
pada Jumat pagi lalu (2/11), 
pesan yang diterima Lyan dari 
sang suami sungguh tak biasa. 

Pria humoris tersebut menda-
dak berbicara mengenai takdir.

 ’’Pagi itu, satu demi satu pen-
umpang mendekat ke pintu 
keberangkatan. Sekitar 180 
penumpang mendekati tak-
dirnya. Ada yang tertinggal 
karena macet, ada juga yang 
batal karena urusan lain. Tak ada 
yang tertukar. Allah menyeleksi 
dengan perhitungan yang tak 
pernah salah,’’ tulis Anto.

 Ternyata, itulah pesan terakhir 
Anto. Malamnya, sekitar pukul 
20.00 WIB, saat Lyan masih di 
Jogjakarta, kabar duka itu datang: 
sang suami, ayah dua anaknya, 
meninggal. ’’Saya yang ngerasa 
kalau dia itu capek, tapi dia selalu 
kukuh untuk berangkat,’’ kata 

Lyan sembari terisak di rumah 
duka di kawasan Bendul Merisi, 
Surabaya. Anto tergabung dalam 
Indonesia Diver Rescue Team 
(IDRT), kumpulan penyelam 
berlisensi yang telah berpen-
galaman dalam berbagai misi 
evakuasi. Kabar musibah pe-
sawat Lion Air bagaikan undan-
gan bagi para anggota IDRT.

 Mereka langsung berdatangan 
ke Jakarta International Cargo 
Terminal (JICT) II. Ikut dalam 
evakuasi bersama unsur lain 
di bawah koordinasi Basarnas. 
Sambil membawa peralatan 
selam masing-masing. Mulai 
tabung udara sampai kom-
presor. Peralatan kesehatan 
mulai cairan antiseptik hingga 

sarung tangan lateks. Logistik 
lain juga berdatangan.

 Rendra Hertiadhi, 50, pe-
nyelam dengan kualifikasi 
instruktur trainer, menuturkan, 
total ada 23 orang yang ber-
gabung di posko yang didirikan 
di JICT II itu. Mereka bergan-
tian ke lokasi pencarian korban 
pesawat Lion Air yang jatuh di 
perairan Karawang, sekitar dua 
jam perjalanan dari dermaga 
di Jakarta Utara itu. ’’Minimal 
yang ikut rescue itu diver mas-
ter atau instruktur. Kalau latar 
belakang, bermacam-macam. 
Ada yang polisi, wiraswasta, 
dan memang instruktur selam,’’ 
kata Rendra yang punya usaha 
kuliner di Jakarta.  Untuk men-

gevakuasi korban dari dalam 
air, diperlukan keahlian khusus 
yang telah terlatih dan berpen-
galaman. Apalagi, pesawat 
tersebut jatuh di kedalaman 
30–35 meter yang termasuk 
penyelaman dalam.

 Selain itu, arus bawah laut 
yang kencang sampai 3 knot 
menjadi tantangan tersendiri. 
Meski, bisa diatasi dengan 
berbagai strategi seperti penye-
suaian arus pasang surut laut. 
Sebab, arus bawah kencang 
saat pasang dan surut.

 ’’Menyelam mengikuti arus 
sehingga sampai ke objek. 
Atau pakai alat underwater 
scooter untuk melawan arus,’’ 
jelas Rendra yang pernah ter-

libat dalam evakuasi korban 
jatuhnya AirAsia QZ 8501 di 
Selat Karimata pada Desember 
2014. Menurut dia, kondisi 
lokasi kecelakaan Lion Air 
dan AirAsia tak jauh berbeda. 
Di AirAsia, kedalaman airnya 
35–38 meter, sedangkan Lion 
Air 30–35 meter. Hanya, di Se-
lat Karimata dekat Pangkalan 
Bun itu dasar lautnya keban-
yakan pasir. Sedangkan kontur 
perairan Karawang berlum-
pur hampir selutut sehingga 
mudah keruh. ’’Kalau angin, 
efeknya ke gelombang nanti 
ada turbulensi di dasar. Kan 
dasarnya lumpur, naik airnya 
keruh, jarak pandang pendek,’’ 
ungkapnya.

 Tantangan lain adalah ma-
salah kesehatan. Sebab, yang 
dievakuasi adalah jenazah yang 
terendam air. Bakteri-bakteri 
pun rawan menempel pada 
tubuh dan peralatan selam. 
’’Makanya begitu keluar dari air 
setelah evakuasi itu langsung 
diberi cairan disinfektan. Juga 
pakai alkohol,’’ kata Rendra.

 Saat evakuasi korban AirAsia 
dulu, jasa Anto sangat dikenang. 
Sebab, dialah yang berhasil men-
emukan jenazah kopilot pesawat 
tersebut. ’’Waktu gempa di Palu 
kemarin dia juga ikut, tapi cuma 
ditempatkan di dapur,’’ tambah 
Lyan tentang sang suami yang 
kemarin dimakamkan di Sura-
baya tersebut.(*/c5/ttg)

 Berdasarkan data yang 
tercatat, atlet dari kontigen 
Kabupaten Sukabumi ber-
hasil menyabet 45 medali 
dengan perolehan 14 medali 
emas, 13 medali perak dan 
18 medali perunggu. Un-
tuk bonus atlet perorangan 
peraih medali emas, akan 
mendapat uang sebesar 
Rp35 juta, peraih medali 
perak Rp25 juta dan perai-
han medali perunggu Rp15 
juta.

 Sementara untuk be-
regu, peraih medali emas 
mendapatkan bonus sebe-
sar Rp25 juta dan peraihan 
medali perunggu Rp10 juta. 
“Kegiatan ini dilaksanakan 
untuk mensyukuri apa yang 
telah kita raih. Sekaligus, 
sebagai evaluasi dan mo-
tivasi kedepan untuk lebih 
memperbaiki prestasi,” jelas 
Marwan kepada Radar Suka-
bumi.

 Kegiatan tersebut, selain 

menyerahkan secara sim-
bolis bonus kepada atlet, 
juga sekaligus pembuba-
ran kontingen Kabupaten 
Sukabumi Porda ke XIII. 
“Saya yakin dengan potensi 
yang dimiliki Kabupaten 
Sukabumi saat ini, masih 
banyak bakat-bakat terpen-
dam yang harus digali lebih 
dalam lagi. Hal ini, tentunya 
menjadi pekerjaan rumah 
dari Dinas Kebudayaan dan 
Olahraga. Sehingga, capaian 
ini dapat terus ditingkatkan 
pada event-event olahraga 
selanjutnya,” pintanya.

 Sementara itu, Sekertaris I 
Komite Olahrga Nasional In-
donesia (KONI) Kabupaten 
Sukabumi, Musa Lamerre 
mengatakan,  pihaknya 
sangat bersyukur dengan 
kepedulian pemerintah 
daerah yang telah mem-
berikan bonus kepada para 
atlet berprestasi. Untuk itu, 
pemberian bonus ini, di-
harapkan dapat dijadikan 
motviasi untuk para atlet 

agar lebih giat lagi dalam 
berlatih. Sehingga, di event 
Porda mendatang, dapat 
meraih pundi-pundi medali 
lebih banyak lagi. 

 “Dalam Porda ke-XIII ini, 
kita telah menerjunkan seki-
tar 250 atlet. Kami sangat 
bangga karena atlet dari 
kontigen Kabupaten Suka-
bumi yang merupakan atlet 
asli putra daerah, dapat 
memboyong 45 medali,” 
katanya. 

 Untuk mempertahankan 
prestasi yang telah diraih-
nya saat ini, KONI Kabu-
paten Sukabumi berencana 
melakukan penjaringan 
bibit-bibit unggul untuk di-
lakukan pembinaan secara 
intensif. “Mereka akan kami 
latih secara sungguh-sung-
guh. Selain itu, pembinaan 
mental dan fi sik juga akan 
terus dilakukan. Sehingga, 
saat bertanding di event 
selanjutnya, para atlet dapat 
meraih prestasi gemilang,” 
pungkasnya. (den/d)

pemerintah provinsi, ternya-
ta berkembang menjadi 2.500 
meter,” jelas Marwan kepada 
Radar Sukabumi usai mem-
buka perlomabaan offroad 
tingkat Kujuaraan Nasional 
(Kejurnas) untuk mempere-
butkan piala Bupati Sukabumi 
Cup Seri tiga yang diseleng-
garakan di Sirkuit Cikembang, 
Kecamatan Cikembar, akhir 
pekan ini (3/11).

 Untuk itu, ia memastikan 
untuk pembangunan Bandara 
Sukabumi tersebut, akan me-
liputi dua wilayah kecamatan. 
Yaitu, Kecamatan Cikembar 
dan Kecamatan Warungkiara. 
“Perubahan luas lahan untuk 
landasan pesawat ini, karena 
mengingat Bandara Sukabumi 
ini nantinya akan digunakan 
oleh pesawat jet kecil dengan 
kapasitas 200 penumpang,” 
bebernya.

 Secara teknis, data mengenai 

pembangunan bandara ini 
berada di Dinas Perhubungan 
Kabupaten Sukabumi. Namun, 
untuk proses pembebasan 
lahan dilakukan oleh pemerin-
tah Provinsi Jawa Barat. Semen-
tara untuk pembangunan pisik, 
rencananya akan dilakukan 
pada 2019 oleh pemerintah 
pusat. “Untuk itu, pembebasan 
lahan harus dilakukan secara 
keseluruhan pada tahun ini,” 
beber Marwan.

 Sejauh ini, dirinya mengaku 

belum menemukan kendala 
apapun dalam proses pembe-
basan lahan. Kini, pembangu-
nan Bandara Sukabumi ten-
gah menunggu pengesahan 
revisi Peraturan Daerah (Perda) 
tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) di tingkat 
Provinsi Jawa Barat. “Apabila pa-
yung hukum ini sudah disahkan, 
maka pembebasan lahan sudah 
bisa dilakukan,” imbuhnya.

 Sementara itu, Pejabat Se-
mentara (Pjs) Kepala Desa 

Cimanggu, Haris Pribadi men-
gatakan, pihaknya mengaku 
belum mendapatkan informasi 
mengenai adanya peruba-
han luas lahan untuk landasan 
pesawat Bandara Sukabumi 
tersebut. Namun, pada Agus-
tus 2018 lalu, pihaknya men-
gaku telah mengikuti rapat 
tingkat Kabupaten Sukabumi 
untuk membahas soal rencana 
pembangunan bandara yang 
akan dibangun pada 2019 
mendatang. “Prosesnya masih 

menunggu pembebasan lahan 
oleh pemerintah provinsi Jawa 
Barat,” jelas Haris. 

 Menurutnya, lahan yang akan 
dijadikan untuk pembangunan 
Bandara Sukabumi ini, secara 
keseluruhan berada di Desa 
Cimanggu. Diantaranya, 80 
hektare berada di lahan milik PT 
Bogorindo, 100 hektare berada 
di lahan PT Perkebunan Nus-
antara (PT PN) Karet Cibungur, 
di Kedusunan Cikahuripan dan 
Ciawitali. Sementara untuk Desa 

Cikembar dan Desa Sukamaju, 
Kecamatan Cikembar, akan ma-
suk pada wilayah terdampak. Se-
bab, dua wilayah di desa tersebut 
hanya akan terbawa oleh pem-
bangunan di ujung landasan 
saja dengan luas lahan sekitar 
30 hektare. “Desa Cimanggu ini 
secara keseluruhan memiliki 
luas sebanyak 900 hektare. Jadi 
nantinya, wilayah luasan Desa 
Cimanggu, hampir setengahnya 
akan dibangun menjadi lokasi 
bandara,” pungkasnya. (den/t)

mulai hari ini (5/11). Fokus 
utama adalah mencari jenazah 
korban yang berada tak jauh 
dari lokasi utama puing-puing 
pesawat yang kecelakaan pada 
Senin (28/10) itu. Jenazah ko-
rban juga dicari di pantai dari 
Tanjung Pakis sampai Pantai 
Sedari, Karawang sepanjang 
20,24 kilo meter.

 Kepala Basarnas Marsekal 
Madya M. Syaugi menuturkan 
perpanjangan masa pencar-
ian dan evakuasi tiga hari itu 
karena diduga masih banyak 
jenazah yang belum ditemu-
kan. Sepanjang pagi hingga 
Sabtu malam total ada 31 kan-
tong jenazah yang dibawa ke 
dermaga JICT. Kemarin hingga 
pukul 18.00 ada tambahan 
32 kantong jenazah lagi. Se-
lain itu juga dari hasil evalu-
asi dan peninjauan langsung 
di lapangan. ”Target utama 
adalah evakuasi korban. Itu 
yang utama. Setelah itu baru 
CVR (cocpit voice recorder) 
untuk menambah kelengka-
pan, untuk menguak peyebab 
(kecelakaan) itu,” ujar Syaugi. 

 Saat disinggung soal ang-
garan yang telah dihabiskan 
untuk sepekan terakhir, dia 
enggan menjelaskan dengan 
detail. ”Saya tidak berbicara 
anggaran kita dukung operasi 
ini sampai tuntas. Negara ber-
tanggung jawab untuk pelaksa-
naan ini,” tambah dia.

 Syaugi mengungkapkan hari 
ini mereka untuk menemui ke-
luarga korban yang menginap 
di hotel Ibis Cawang. Perte-
muan itu juga akan melibatkan 
Panglima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto dan Ketua KNKT 
Soerjanto Tjahjono serta mana-
jemen Lion Air. ”Besok (hari 
ini, Red) saya akan sampaikan 
lagi apa yang sudah dilakukan 
tim SAR gabungan supaya 

memahami apa yang sudah 
dilakukan,” kata dia.

 Hingga kemarin (4/11) pukul 
18.00 total ada 136 kantong jen-
azah yang telah diserahkan ke 
tim disaster victim investigation 
(DVI) Mabes Polri sejak Senin 
(28/10). Jumlah tersebut dipas-
tikan masih akan bertambah 
terus hingga tiga hari kedepan. 
Selain itu ada juga tim di Pantai 
Tanjung Pakis, Karawang yang 
mencari sepanjang pantai dan 
perairan. Pada Sabtu malam, 
setidaknya ada 27 kantong 
jenazah dibawa ke JICT. ”Me-
nyisir Pantai Tanjung Pakis 
baik ke barat maupun ke timur. 
Kita kerahkan tim dari TNI 
dan Basarnas untuk menyapu 
pantai temasuk di daratan,” 
imbuh dia.

 Pencarian di Tanjung Pa-
kis dibagi dalam tiga sektor. 
Yakni pencarian darat ke timur 
sepanjang 20,24 kilometer dari 
posko Tanjung Pakis, Pantai 
Sarakan, dan Pantai Sedari 
dengan jumlah pencari 110 
orang. pencarian juga dilaku-
kan di barat Pantai Tanjung 
Pakis yakni di sekitar Cagar 
Batavia sampai pantai Muara 
Bungin sepanjang 1,5 kilo-
meter. 

 Di wilayah perairan luas 
pencarian 13,62 nautical mile. 
Lokasinya di Muara Gembong, 
Muara Bungin di Bekasi sam-
pai posko di pantai Tanjung 
Pakis, Karawang. Jumlah ang-
gota yang menyapu wilayah 
laut sebanyak 31 orang.

 “Korban itu bisa di atas air 
bisa di bawah air. Mengingat 
kejadian sudah tujuh hari lalu. 
yang di dasar saja bisa bergeser 
apalagi di atas,” kata Syaugi. 
Fokus pencarian korban di 
dasar laut bertempat di lokasi 
utama temuan puing-puing 
yang banyak berserakan, ter-
masuk ban dan engine pe-
sawat.

CVR Belum Ditemukan
 Salah satu rekaman penting 

pesawat Lion Air, yakni cocpit 
voice recorder (CVR) belum 
ditemukan hingga kemarin. 
Meskipun sinyal salah satu dar 
black box itu sudah sempat 
terdeteksi. Sedangkan flight 
data recorder (FDR) sudah bisa 
diunduh dan sedang dalam 
proses penelitian di KNKT.

 Kepala Balai Teknologi Survei 
Kelautan BPPT M. Ilyas menu-
turkan hingga petang kemarin  
sebenarnya masih terdeteksi 
ping dari CVR itu. Penyelam 
yang membawa ping locator 
masih mendengarkan suara 
tersebut. namun, kesulitan 
untuk memastikan lokasinya. 
”Kemungkinan besar itu pe-
nyebabnya karena dasar ber-
lumpur, banyaknya reruntu-
han, dan arus yang cukup kuat 
pada jam-jam tertentu,” kata 
Ilyas kepada Jawa Pos melalui 
pesan pendek.

 Dia mengungkapkan bahwa 
mereka sedang menyusun 
rencana lanjut dengan tim 
gabungan Basarnas, KNKT, 
dan TNI AL. Pencarian CVR 
itu masih akan menggunakan 
ping locator, penyelaman, dan 
dibantu dengan operasi ROV 
dan penggunaan transponder 
dari Kapal Riset Baruna Jaya I. 
”Selalu optimis (tiga hari sele-
sai, Red),” ungkap dia.

 Ilyas menambahkan bahwa 
lemahnya sinyal bisa dise-
babkan oleh banyak hal. Bisa 
karena terbenam di lumpur, 
atau tertimpa oleh reruntuhan 
pesawat yang lainnya. “Maka 
dari itu, kami angkat satu per-
satu bagian-bagian yang besar. 
Harapannya sinyal ping bisa 
didengar dengan lebih jelas,” 
katanya.  

Tujuh jenazah teridentifi kasi
 Sementara kemarin (4/11) 

kembali teridentifikasi tujuh 
korban jatuhnya Lion Air JT 

610. Enam diantaranya teri-
dentifi kasi dengan metode tes 
DNA, yakni Dodi Junaidi, M. 
Nasir, Janry Efriyanto, Karmin, 
Harwinoko, dan Verian Utama.

 Kepala Operasi DVI Polri 
Kombespol Lisda Cancer me-
nuturkan, hanya satu dari tujuh 
korban yang teridentifikasi 
dengan sidik jari. Yakni, Rohm-
anir Pandi Sagala. Dengan 
tujuh korban ini berarti sudah 
14 penumpang Lion Air JT 610 
yang diketahui identitasnya. 
”Mereka segera diserahkan ke 
keluarga,” ujarnya.

 Dia menuturkan, untuk ko-
rban lainnya saat ini masih 
dalam proses identifi kasi. Se-
tiap hari akan diumumkan 
hasil identifikasinya. ”Kami 
berupasa keras menuntaskan 
semuanya,” papar polisi den-
gan tiga melati di pundaknya.

 Sementara Kepala Labo-
ratorium DNA Pusdokkes 
Polri Kombespol Putut Cahyo 
Widodo menjelaskan bahwa 
dari enam yang teridentifi kasi 
menggunakan tes DNA itu be-
rasal dari 24 body part pertama 
kali masuk ke Laboratorium 
DNA. ”Jadi, body part untuk 
satu individu digabungkan,” 
ujarnya.

 Dengan masih banyaknya 
korban yang belum teridentifi -
kasi, ada peluang korban yang 
tidak teridentifi kasi. Untuk ko-
rban yang tidak teridentifi kasi, 
maka surat kematiannya akan 
melalui proses yang berbeda.

 Karumkit Bhayangkara Polri 
R. Said Sukanto Kombespol 
Musyafak menjelaskan bahwa 
bila ada korban yang tidak 
teridentifi kasi, maka nantinya 
penentuan kematiannya me-
lalui proses sidang. ”Dengan 
proses sidang itu jadi dasar 
mengeluarkan surat kematian. 
Tapi, kalau yang bisa diiden-
tifi kasi, dasarnya ya dari RS,” 
ujarnya. (jun/tau/idr)

Markel memimpin Jerman. 
Dia sudah membuat sejarah. 
Memajukan ekonomi Jer-
man. Menjadi yang paling 
raksasa di Eropa. Dalam 
empat kali masa jabatannya: 
sebagai perdana menteri.

 Sikapnya pro Tiongkok. 
Perusahaan-perusahaan rak-
sasa Jerman berkembang 
pesat di Tiongkok. VW dan 
Audi adalah raja mobil di Chi-
na. Siemens apalagi. Raksasa 
kimianya maju pesat. Dan 
akan jadi model perusahaan 
asing pertama: yang tidak 
perlu punya partner lokal. 
Boleh 100 persen Jerman.

 Merkel juga pro pengungsi 
dari Syiria. Dan dari Afrika 
Utara. Dia juga pro keber-
samaan Eropa. Semua itu 
menyebabkan pelemahan 
partainya: Partai Persatuan 
Kristen. Yang garis tengah. 
Kini partai kanan, AfD, mu-
lai naik daun di mana-ma-
na. AfD sebenarnya partai 
baru: didirikan menjelang 
pemilu 2013. Awalnya hanya 
mendapat 7 kursi.

 Tapi dalam pemilu tahun 
lalu AfD naik drastis: 94 kursi. 
Memang belum bisa menga-
lahkan partainya Merkel. Tapi 
mengkhawatirkan. Apalagi 
sudah benar-benar menang 
di daerah-daerah kunci. Ter-
utama di Bavaria. Padahal 
Bavaria dianggap ‘inti’-nya 
Jerman. Kawasan Munchen 
dan sekitarnya.

 Sebenarnya masa jabatan 
Merkel masih sampai 2021. 
Tapi bisa saja berakhir lebih 

cepat. Bulan depan Partai Per-
stuan Kristen akan menyeleng-
garakan kongres. Memilih 
pengganti Merkel. Bisa saja 
partai memutuskan lain: minta 
Merkel juga mundur dari ja-
batan perdana menteri. Agar 
ada angin segar di pemerin-
tahan. Untuk menghadapi 
Pemilu tahun 2021.

 Di mana-mana proteksion-
isme kini cenderung mengalah-
kan free market. Nasionalisme 
mengalahkan globalisasi: Ameri-
ka dengan Donald Trumpnya. 
Inggris dengan Brexitnya. Filipi-
na dengan Dutertenya. Pakistan 
dengan Imran Khannya. Kini 
Brazil dengan Jair Bolsonaronya. 
Dan sebentar lagi Merkel turun 
tahta.

 Tiongkok harus was-was. 
Program One Belt One Road-
nya kian mendapat tantan-
gan di mana-mana. Amerika 
Serikat bahkan menciptakan 
lembaga baru. Mirip OBOR. 
Untuk membendung OBOR 
dari Beijing. Sayangnya dana 
OBOR Amerika terlalu kecil. 
Hanya USD 60 miliar. Tidak 
sebanding dengan program 
OBOR dari Tiongkok: USD 1 
triliun lebih.

 Pengalaman di masa lalu 
juga kurang menyenangkan. 
Pinjaman dari Amerika ti-
dak mudah. Kurang fl eksible. 
Waktu mengurusnya lama. 
Proses persetujuannya rumit. 
Kadang terjadi begini: saat usu-
lan proyek disetujui relevansi 
proyeknya sudah berubah. 
Kini semua negara ingin cepat 
maju. Kelebihan OBOR Tiong-
kok adalah kecepatan cairnya. 
Dan besaran nilainya.

 Tapi perdana menteri baru 
Pakistan sudah resmi menelan 
ludahnya sendiri: mengaju-
kan pinjaman ke IMF lagi. 
Sebanyak USD 13 miliar. Im-
ran Khan akhirnya memerlu-
kan IMF. Yang saat kampanye 
disumpahi. Akan dijauhi. Ini 
untuk ke-13 kalinya Pakistan 
keluar-masuk IMF. Mengikuti 
angin politik. Yang berhembus 
ke arah yang beda.

 Belum ada kabar bagaimana 
kiat Imran akan menghada-
pi tekanan IMF. Yang biasa 
menyakitkan rakyat awam 
itu: kurangi subsidi (artinya: 
harga-harga naik); naikkan 
pajak (artinya: jelas); batal-
kan proyek-proyek besar yang 
membuat APBN defi sit (arti-
nya: pertumbuhan ekonomi 
melambat); swastakan BUMN 
(artinya: jual aset bangsa); 
kurangi pegawai negeri.

 Imran belum memutuskan: 
akan diapakan proyek-proyek 
besar OBOR Tiongkok di Paki-
stan. Tapi IMF sudah menegas-
kan: dana yang diminta tidak 
boleh untuk membayar hutang 
ke Tiongkok. Akhir minggu lalu 
Imran Khan ke Beijing. Bertemu 
presiden Xi Jinping. Menarik 
untuk diamati hasilnya.

 Bulan-bulan mendatang 
adalah panggung internasi-
onal. Bagaimana nasib kereta 
api lintas benua: dari kota 
Chengzhou (Tiongkok) ke 
Frankfurt (Jerman) itu. Yang 
melintasi banyak negara itu. 
Akankah dibatalkan. Atau 
boleh terus beroperasi. Juga 
bagaimana Brazil. Dan Pak-
istan. Akan ada heboh di 
mana-mana.(dahlan iskan)

Setelah selama satu bu-
lan ini ia hampir beberapa 
kali bolak-balik rumah sakit 
untuk proses penyembu-
hannya. Pihak rumah sakit 
pun menyatakan pesinetron 
‘Saras 008’ itu didiagnosis 
mengidap gangguan hati 
dan paru-paru.

 “Masuk ke kami, 18 Ok-
tober 2018 pukul 6 sore itu. 
Pertama pasien a.n Pretty 
Asmara masuk ke kami den-
gan keluhan sesak. Sedang-
kan banget kemudian pus-
ing diperiksa sama dokter 
IGD. Kemudian dokter IGD 
langsung ke dokter spesialis 
paru, dengan keluhan perta-
ma sesak,” jelas dr. Daniel se-
laku kepala RS Pengayoman 
saat ditemui di rumah sakit 
Pengayoman, Cipinang, Ja-
karta Timur, Minggu (4/11).

 Ia pun diidentifi kasi men-
gidap infeksi fungsi hati dan 
paru-paru. Pihak rumah 
sakit pun menegaskan bah-
wa Pretty ini meninggal bu-
kan karena narkoba. “Kami 
lakukan pemeriksaan paru-
paru dan HIV tapi nega-
tif semua. Jadi dia murni 
karena infeksi paru-paru,” 
ujar dr. Daniel.

 dr. Daniel pun memperki-
rakan bahwa hal ini sudah 
lama dimiliki oleh komedian 
ini, jauh sebelum masuk ke 
dalam rutan. “Kemungkinan 
ada sebelum masuk ke ru-
tan. Karena proses infeksi di 
paru-paru itu dengan proses 
infeksi di hati langsung seke-
tika,” kata dr Daniel.

 Pihak RS langsung men-
gambil tindakan untuk 
memberikan oksigen dan 
infus dikarenakan ada gang-
guan dari hati juga. “Tahap 

pertama kasih infus kemu-
dian rawat inap. Besoknya 
diperiksa dokter spesialis 
itu ada pembesaran di hati, 
ada gangguan fungsi hati 
juga, selain gangguan fungsi 
paru. Ada penimbunan cai-
ran antara paru-paru dengan 
pembungkus paru-paru. Di 
situ kemungkinan kita cari pe-
nyebabnya. Penyebabnya itu 
karena infeksi karena proses 
keganasan juga bisa, akhirnya 
kita periksa,” jelas dr. Daniel.

 Sayangnya, sebelum pros-
es pemeriksaan selesai, Pret-
ty telah meninggal. Padahal 
sebelumnya kondisi Pretty 
sudah mulai membaik. “Tapi 
belum keluar hasil pemerik-
saannya keburu meninggal. 
Jadi pas di sini keadaan-
nya udah mulai membaik. 
Tiba-tiba semalam drastis 
penurunan kita pasang ok-
sigen. Pasien sudah gelisah 

terus dicabut oksigennya 
beberapa kali dipasang ok-
sigen dicabut. Nggak lama 
menghembuskan napas 
terakhir,” tukasnya.

 Tim kuasa hukum Pretty 
menyebut satu hal sebelum 
kliennya meninggal. Puspa 
Palupi yang menjadi tim 
kuasa hukumnya Pretty me-
nyebut ada darah yang ke-
luar dari hidung dan mulut 
kliennya. “Baru pagi subuh 
hidung sama mulutnya ke-
luar darah. Setelah itu dia 
lemas kemudian tangannya 
dingin dan pucat. Tapi Al-
hamdulillah dia meninggal-
nya khusnul khotimah. Ng-
gak teriak atau lainnya. Sam-
pai tadi malam jam 11.00 
(Sabtu,3/11) itu dia masih 
komunikasi. Dia mengeluh 
sakit dan mual,” ujar Puspa 
di RS Pengayoman, Minggu 
(4/11).(dtc/net)

Tambah Tiga Hari, Fokus Cari Korban

Sebelum Meninggal, Berat Badan Turun DrastisAlhamdulillah Bonus Cair

Guncangan Baru Dari Tanah Bavaria

Lahan Bandara Sukabumi Diperluas

Terus Terkenang Prinsip Anto: Nyawa Ini untuk Menolong Orang
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Jokowi 
Mulai 

Blusukan 
Ke Pasar 

TANGERANG-- Dengan 
berbalut jaket merah ber-
tulis ‘speedmaker’ di dada 
kanan. Presiden Joko Wido-
do memantau harga sem-
bako di Pasar Anyar, Kota 
Tangerang, Minggu, (4/11).  
Seperti dilansir Kantor Berita 
RMOLBanten (Grup koran 
ini), bertolak dari Hotel Atria 
Gading Serpong, Kelapa Dua, 
Kabupaten Tangerang, Jokowi 
biasa disapa awalnya meng-
gunakan mobil kepresidenan.

  Setelah hampir sampai, 
tidak jauh dari Pasar Anyar, 
Capres petahana nomor urut 
01 ini kemudian turun dari 
mobil. Dengan mengenakan 
jaket merah dan celana jeans, 
Jokowi mengendarai sepeda 
motor berjenis tracker hijau. 
Pun sama dilakukan Men-
teri Perindustrian Airlangga 
Hartarto dan Kepala Staf Ke-
presidenan Jenderal (pur) 
Moeldoko juga mengendarai 
motor mengimbangi capres 
yang belakangan ini selalu 
tampil milineal.

Prabowo: Siap Hilangkan 
Budaya Impor

FOTO: NET/IST 

BLUSUKAN: Presiden Jokowi pada saat memantau harga sembako di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Minggu, (4/11).

  Warga di sekitar Pasar 
Anyar yang mengetahui ke-
datangan orang nomor satu 
di Indonesia itu langsung 
berdatangan untuk bersala-
man dan sebagian berfoto. 
Nampak di lokasi, Wali Kota 
Tangerang Aroef R Wisman-
syah dan Bupati Tangerang 
Ahmed Zaki Iskandar yang 

ikut mendampingi Jokowi. 
Usai blusukan, Jokowi men-
gatakan, jika beberapa ko-
moditas sayur mengalami 
penurunan. “Saya hanya in-
gin meyakinkan pertama, 
karena kalau kita melihat 
angka-angka inflasi itu kan 
di bawah 3,5 persen. Artinya 
harga itu stabil dan tadi saya 

lihat memang beberapa ada 
penurunan,” kata Jokowi.

  Beberapa komoditas yang 
harganya turun antara lain 
sawi hijau dari Rp 8 ribumen-
jadi Rp 7 ribu per kilogram, 
buncis dari biasanya Rp 16 
ribu menjadi Rp1 2 ribu per 
kilogram. Namun, ada juga 
komoditas yang naik harg-

anya, misalnya alpukat dari 
Rp 20 ribu menjadi Rp 25 ribu 
dan ayam potong dari Rp 30 
ribu menjadi Rp 35 ribu per 
kilogram. 

“Kalau suplai sedikit, oto-
matis harganya naik sedikit. 
Saya kira dalam perdagangan 
adalah sesuatu yang biasa,” 
demikian Jokowi. (jto)

JAKARTA-- Polemik impor 
yang mencuat membuat 
calon presiden nomor urut 
02, Prabowo Subianto ang-
kat bicara. Bahkan, Prabo-
wo Subianto berjanji tidak 
akan mengimpor apa pun 
ke Indonesia jika terpilih 
sebagai presiden.  Menurut 
Prabowo, ia akan berupaya 
memenuhi kebutuhan warga 
negara Indonesia dengan 
memanfaatkan sumber daya 
dalam negeri. “Saya bersaksi 
di sini kalau Insya Allah saya 
menerima amanah rakyat 
Indonesia, saya akan bikin 
Indonesia berdiri di atas kaki 
kita sendiri. Kita tidak akan 
impor apa-apa Saudara-

saudara sekalian!” tegas 
Prabowo dalam deklarasi 

dukungan Komando Ulama 
Pemenangan Prabowo Sandi 

(Koppasandi) di GOR So-
emantri, Jakarta, Minggu 
(4/11).

  Dalam pidato tersebut, 
Prabowo bercerita tentang 
kondisi petani beras di Klat-
en. Menurutnya, petani ti-
dak bisa langsung menjual 
padi saat panen lantaran 
pemer intah mengimpor 
beras. Bahkan, beras yang 
diimpor itu harganya lebih 
murah daripada beras petani 
lokal. Hal yang sama, lanjut 
Prabowo, juga terjadi pada 
petani tebu. Ironis,  kata 
Prabowo. Pasangan Sandi-
aga Uno itu yakin, Indonesia 
memiliki sumber daya yang 
cukup.

  “Kita harus dan kita mam-
pu swasembada pangan! 
Mampu! Kita juga harus dan 
mampu swasembada energi, 
swasembada bahan bakar,” 
kata  Prabow o.  Menur ut 
Prabowo, apa yang disam-
paikannya itu bukan ajakan 
untuk anti-asing. Namun, 
mengajak masyarakat men-
jadi bangsa yang mandiri 
dan kuat. “Sejarahnya ma-
nusia adalah demikian, yang 
kuat akan selalu menginjak 
yang lemah. Ini adalah seja-
rah. Karena itu kita tidak bo-
leh lemah. Kalau kita lemah 
pasti kita diinjak, pasti kita 
didikte, pasti kita dikerjain,” 
pungkasnya. (lov)

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto

Misi Utama 
Nasdem Menangkan 

Jokowi Lagi

450 Ponpes Nyatakan Dukung 
Jokowi - Ma’ruf

JAKARTA-- Kemenangan 
pasangan calon presiden dan 
wakil presiden, Joko Wido-
do-Ma’ruf Amin merupakan 
misi utama Partai Nasdem 
di Pemilu 2019 mendatang. 
Penegasan itu sebagaimana 
disampaikan Ketua Umum 
Partai Nasdem Surya Paloh 
saat menutup Pekan Orientasi 
Caleg Nasdem se-Kalimantan 
Tengah (Kalteng) di Gedung 
Olah Raga Kabupaten Kapuas, 
Provinsi Kalimantan Tengah, 
Sabtu (3/11). 

“ M i s i  u t a m a  N a s d e m 
p a d a  Pe m i l u  2 0 1 9  ya n g 
akan datang ialah berjuang 
sepenuh hati memastikan 
terpilihnya kembali Jokowi 
yang berpasangan dengan 
Ma’ruf Amin sebagai pres-

iden untuk kedua kali,” te-
gasnya.

  Namun demikian, Surya 
mengingatkan kepada para 
kadernya untuk senantiasa 
menjaga profesionalisme dan 
moralitas. Sebab saat ini, Nas-
dem tengah mengedepankan 
budaya malu berbuat salah 
di masyarakat sebagai bagian 
dari dakwah kebangsaan. 
“Kita juga kedepankan Nas-
dem sebagai partai nasionalis 
religius yang bisa menempat-
kan moralisme dan profesion-
alitas,” sambung Surya.

 Khusus kepada kader di 
Kalteng, Surya memberi target 
agar bisa meraih 2 kursi DPR 
RI. Selain itu, juga menarget-
kan jumlah suara sebanyak 
502 ribu. (ian)

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh

JAKARTA - Sebanyak 450 
pondok pesantren se-In-
donesia menyatakan du-
kungannya kepada pasan-
gan Joko Widodo dan KH 
Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 
mendatang. Mereka ber-
gabung dengan sejumlah 
ormas Islam untuk mem-
bentuk Arus Baru Indonesia 
(ARBI).  Menurut Sekjen 
ARBI M Azrul Tanjung, du-
kungan diberikan kepada 
Jokowi-Ma’ruf karena pas-
ang capres-cawapres terse-
but sepakat melanjutkan 
p e m b a n g u na n  e k o n o m i 
keumatan yang berkeadilan 

bersama alim ulama. Apalagi 
Jokowi-Ma’ruf menitikber-
atkan pada ekonomi kemi-
traan dan distribusi aset.

  “Empat tahun ini kan eko-
nomi Indonesia diganggu. 
Nah Kiai Ma’ruf hadir di 
tengah-tengah untuk men-
etralisir kondisi tersebut,” 
terang Azrul dalam deklarasi 
dukungan ARBI terhadap 
Jokowi-Ma’ruf di Jakarta, Min-
ggu (4/11).

  Dia menyebutkan den-
gan dukungan pimpinan 450 
ponpes dan ormas-ormas 
Islam, pihaknya optimistis 
bisa meraih 60 persen suara di 

kalangan milenial. Sementara 
Kiai Ma’ruf berterima kasih 
atas keputusan mudzakarah 
para ulama dari seluruh In-
donesia yang menyatakan 
paling sesuai dengan kriteria 
itu pasangan 01. Ini meru-
pakan suatu pengakuan dari 
para ulama, yaitu memberi-
kan panduan kepada ma-
syarakat. “Ini kan istilahnya 
bisa menjadi pedoman bagi 
masyarakat untuk menentu-
kan pilihannya. Saya kira itu 
bagi kami suatu kebahagiaan, 
karena dukungan para ulama 
itu bukan main-main,” tan-
dasnya. (esy/jpnn) 

Sandiaga: Tugas Relawan Sosialisasi 
JAKARTA-- Cawapres nomor 

urut 2 Sandiaga Uno men-
egaskan tugas relawan bukan 
berswafoto dan bergerombol 
di setiap acara, tapi melakukan 
sosialisasi secara terstruktur, 
sistematis serta efi sien.  “Sam-
paikan kepada para pemilih 
yang masih bingung dengan 
pilihannya. Jelaskan kepada 
mereka kita punya program di 
bidang ekonomi yang berori-
entasi pada ekonomi keraky-
atan. 2019 adalah perubahan 
ekonomi, 2019 referendum 
ekonomi, 2019 lapangan kerja, 
2019 harga yang terjangkau,” 
tutur Sandi saat berkampa-
nye di Roemah Djoeang, ka-
wasan Lanto Daeng Pasewa, 
Makasar, Sulawesi Selatan, 

Minggu (4/11).
  “Sampaikan pada masyara-

kat kalau kita fokus pada 
ekonomi yang terpusat pada 
penciptaan  dan penyerapan 
lapangan kerja, juga harga-
harga bahan pokok yang stabil 
serta terjangkau,” tambahnya.

  Sandi berharap para re-
lawan menciptakan politik 
yang mempersatukan bukan 
memecah belah. Ciptakan 
politik yang sejuk. dan  politik 
berpelukan. “Ayo, rebut piki-
ran dan hati masyarakat den-
gan program ekonomi kita. 
Sampikan di warung kopi, 
pasar, tetangga dan kerabat, 
dan di mana saja, Prabowo 
Sandi terpilih, Indonesia adil 
makmur,” pungkasnya.(feb)

Cawapres nomor urut 2 Sandiaga 
Uno

Targetkan 24 Kursi 
DPR RI Dari Jabar

BANDUNG-- Partai Golkar mematok target 
perolehan kursi DPR RI pada Pemilu 2019 
sebanyak 24 kursi dari seluruh Dapil di Jawa 

Barat. Adapun secara 
nasional target yang 
dipasang partai ber-
lambang beringin itu 
sebanyak 110 kursi 
DPR RI. “Golkar tar-
get keseluruhannya 
adalah 110 kursi atau 
18 persen. Khusus di 
Jawa Barat kita kem-
balikan 24 kursi,” un-
gkap Ketua Umum 
DPP Partai Golkar 
Airlangga Hartarto di 
Kantor DPD Partai 
Golkar Kabupaten 
Cirebon,  Sabtu 
(3/11).

  Untuk meraih tar-
get tersebut, sejumlah langkah dilakukan Partai 
Golkar. Diantaranya mensosialisasikan program 
unggulan partai kepada masyarakat. Airlangga 
menyebutkan, 3 program unggulan partai 
itu sesuai hasil serap aspirasi dari para kader, 
pengurus dan jejaring partai lainnya bersama 
masyarakat di bawah.

 Pertama, ialah soal kebutuhan sembako mu-
rah. Kedua, mengenai ketersediaan lapangan 
pekerjaan. “Ketiga, itu juga mengharapkan 
perumahan yang mudah, murah, terjangkau. 
Makanya tagline nya adalah Bersama Golkar 
Hidup menjadi mudah, murah dan berkah,” 
paparnya.

  Ditambahkannya, Partai Golkar pun melaku-
kan langkah politik lain selain penawaran 
program unggulan kepada masyarakat, yakni 
pembentukan struktur Relawan Golkar-Jokowi 
(Gojo) se-Indonesia. Hal itu dalam rangka me-
ningkatkan kepercayaan publik kepada Partai 
Golkar. “Sudah banyak. Semua Provinsi (Gojo), 
ada,” kata Airlangga saat dikonfi rmasi soal pem-
bentukan Relawan Gojo se-Indonesia. (gan)

Dedi Mulyadi: Tren 
Jokowi Di Jabar 
Semakin Baik

JAKARTA-- Ketua Tim Kampanye Daerah 
(TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Provinsi 
Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan tren Joko 
Widodo di wilayahnya akhir-akhir ini semakin 
meningkat. Menurut Dedi di wilayah Selatan 
Priangan, seperti daerah Tasik, Ciamis, Jokowi 
mengalami problem elektabilitas. Namun untuk 
wilayah Cirebon, Cirebon, Indramayu, Jokowi 
relatif kuat.

  “Saya yakin seiring program yang dikembang-
kan, terutama keberpihakan-keberpihakan Pak 
Jokowi pada rakyat kecil, nanti ditambah insentif 
program yang memadai terhadap peningkatan 
kualitas hidup masyarakat, saya yakin akan 
mengalami perubahan,” ujarnya seperti diberi-
takan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (3/11).

  Selain program dan pelaksanaan pemban-
gunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat, menurut Dedi, tren Jokowi 
makin kuat di beberapa provinsi lainnya. Ter-
masuk di Jabar. Ia juga yakin perolehan suara 
Jokowi di Jabar akan berbeda dari hasil pemilu 
2014 lalu.

  “Dari sisi survei juga sekarang kan sangat 
berbeda. Dulu Pak Jokowi kan kalahnya agak 
jauh oleh Prabowo pada pemilu 2014. Hari ini 
kan sudah bisa mengungguli dan saya yakin ini 
juga tren yang sudah semakin baik,” ujarnya.

 Sebelumnya, dijelaskan Sekretaris DPW PKB 
Jawa Barat Sidkon Djampi, bahwa Pasangan 
Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai masih lemah di 
wilayah Priangan Barat, misalnya di Depok, 
Bekasi dan sekitarnya. (nes)

Ajak Berpolitik 
Secara Santun

JAKARTA-- Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf 
Amin kembali mengimbau para politikus 
agar berpolitik santun. Jangan ada maki-ma-

kian dan menebar 
hoaks.”Dalam berpoli-
tik harus pakai cara 
santun. Jangan pakai 
jurus makian, jangan 
pakai fitnah. Jangan 
menggunakan cara-
cara itu, harus yang 
santun. Mengajak 
orang tanpa paksaan, 
jangan ada intimidasi,” 
kata Kiai Ma’ruf saat 
menghadiri deklarasi 
para alim ulama yang 
tergabung dalam Arus 
Baru Indonesia (ARBI) 
di Jakarta, Minggu 
(4/11).

  Di depan 450 pemimpin pondok pesantren dan 
ormas Islam, Kiai Ma’ruf menyebutkan Presiden 
Jokowi memilihnya sebagai pendamping pada Pil-
pres 2019 karena ingin ulama ikut berperan dalam 
memperkuat ekonomi umat berbasis Syariah. Itu 
sebabnya, dia mengajak seluruh umat bersatu 
memperjuangkan kemenangan pasangan Jokowi-
Ma’ruf. Kiai Ma’ruf yang berasal dari Banten ini 
optimistis ini bisa memenangkan suara nomor 
01. Walaupun dalam survei menyebutkan Banten 
masih jadi lumbung Prabowo-Sandi.(esy/jpnn) 

KH Ma’ruf Amin, Calon 
Wakil Presiden 

Ke t u a  U m u m  D P P 
Partai Golkar Airlangga 
Hartarto



EKONOMI6 SENIN, 5 NOVEMBER 2018

Hubungi :

Wulan Robia - Hp/Wa :
 0858 6333 0888, 

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

Hanya Daihatsu
yang Kasih Murah
H

Dp.15 jt an

Dp.10 jt ann

y

Nego 

sampai dealNego 

sampai dealAplikasi 
dijemput

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501
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& Caringin Lounge .Waterbom. 
Taman Rekreasi . Outbound . Pernikahan
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Contact : 
Agusta PELABUHAN RATU 
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Agusta Sukabumi
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Pasar Rakyat 
SRC Meriah

FOTO:DIDIET/RADARSUKABUMI

AKRAB: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami foto bersama dengan anggota Paguyuban SRC di sela-sela pembukaan acara Pasar Rakyat 
SRC YBKS di Lapang Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (3/11).

SUKABUMI - Lebih dari 
1000 orang berkumpul di 
Lapang Bojong, Desa Bo-
jong, Kecamatan Cikembar, 
Kabupaten Sukabumi pada 
Sabtu (3/11). Ada apa? Ya, 
masyarakat tumpah ruah 
di Lapang Bojong untuk 
menyaksikan semarak Pasar 
Rakyat Sampoerna Retail 
Community Sukabumi. Se-
lain masyarakat paguyuban 
SRC, Bupati Sukabumi Mar-
wan Hamami turut hadir 
dan membuka Pasar Rakyat 
SRC yang meriah tersebut.

Tema Pasar Rakyat yang 
merupakan kali pertama 
atau perdana di Sukabumi 
ini adalah Yuuk..Belanja Ke 
SRC (YBKS). Masyarakat 
yang turut serta bergabung 
di dalamnya begitu antusias, 
semangat menghadiri acara 
dari mulai dibukanya Pasar 
Rakyat SRC pada sekitar 
pukul 10.00 WIB sampai se-
lesainya. Mereka membawa 
keluarga, rekan-rekan dan 
masyarakat di lingkungan 
tinggalnya untuk menyak-
sikan kemeriahan Pasar 

Rakyat SRC yang begitu 
meriah.

Hadir juga pada semarak 
Pasar Rakyat SRC yang be-
gitu meriah tersebut, Ketua 
Panitia YBKS, Zaenal Aripin 
dengan Sekretarisnya, Betty 
dan Bendahara acara, Mira 
Ratnasari. Tanda dibukan-
ya acara Pesta Rakyat SRC 
adalah ketika Bupati Suka-
bumi, Marwan Hamami 
melepaskan puluhan balon 
ke udara setelah memberi-
kan sambutannya.

Sebelumnya, pada sam-
butannya Bupati Sukabumi, 
Marwan Hamami mendo-
rong kemeriahan Pesta 
Rakyat SRC.

“Ini membangun pember-
dayaan perekonomian ma-
syarakat (kerakyatan) di Ka-
bupaten Sukabumi,”katanya 
kepada Radar Sukabumi.

Bupati  juga berpesan 
agar ke depan, SRC dapat 
membangun toko di daerah 
Geopark Ciletuh Ciemas 
Sukabumi.

“Karena memang saat ini 
Geopark Ciletuh adalah 

k e b a n g ga n  Ka b u p at e n 
Sukabumi dan bagus seka-
li kalau ada SRC di sana, 
dalam rangka mengger-
akan perekonomian ma-
syarakat di Ciemas terutama 
dekat lokasi wisata Geopark 
Ciletuh,”ujarnya.

Untuk pemberdayaan, 
Marwan juga mengajak agar 
SRC memberdayakan kaum 
wanita agar mereka tidak 
melulu bekerja di pabrik. 
Melainkan, dapat mem-
bantu suaminya bekerja di 
SRC sembari mengawasi 
putra-putrinya.

“Karena, saya merasa kha-
watir akan generasi remaja 
di masa depan yang saat 
ini sudah mulai marak ad-
anya LGBT, narkoba dan 
lain sebagainya yang justru 
mengancam masa depan 
mereka. Keberadaan SRC 
setidaknya dapat memban-
tu kaum ibu untuk dipe-
kerjakan di dalamnya agar 
bisa membantu suami juga 
mengawasi anak-anaknya 
juga,”serunya.

Terakhir, orang nomor satu 

di Kabupaten Sukabumi itu 
juga berpesan agarlebih 
berkah, SRC bisa memban-
gun Lembaga Amil Zakat 
(LAZ).

Sementara itu, Ketua Pa-
nitia YBKS, Zenal Aripin 
merespon positif apa yang 
disampaikan Bupati Suka-
bumi, Marwan Hamami. 
Untuk membuka SRC di 

Geopark Ciletuh untuk di 
Kecamatan Ciemasnmya 
sudah ada sekitar tiga.

“Mudah-mudahan dapat 
fokus di pusat wisata Geopa-
rk Ciletuhnya,”katanya se-
raya berharap yang juga 
menyampaikan saat ini ang-
gota Paguyuban SRC sudah 
mencapai 1800 toko di mana 
1.000 ada di Sukabumi dan 

800 di Cianjur.
Kemudian, ia juga mendu-

kung pemberdayaan kaum 
wanita oleh SRC dan juga ke 
depannya diharapkan dapat 
mewujudkan LAZ SRC.

Usai meresmikan bupati 
dan rengrengan, seperti 
Camat Cikembar dan un-
sur Muspika Kecamatan 
Cikembar langsung pami-

tan, sedangkan masyarakat 
peserta Pasar Rakyat, sep-
erti dari paguyuban SRC 
se-Kabupaten Cianjur tetap 
memeriahkan Pasar Rakyat 
SRC sampai selesai. Pada 
acara Pasar Rakyat juga dis-
emarakkan dengan berbagai 
hiburan dan pembagian 
doorprize untuk peserta.
(dit)

3Second Buka di Sukabumi 

WIDI/RADARSUKABUMI

PROMOSI: Hari pertama pembukaan brand fesyen lokal 3Second di Sukabumi, ramai dikunjungi warga.

SUKABUMI - Brand fe-
syen lokal 3Second kembali 
memperluas jaringan. Seb-
agai salah satu kiblat fesyen 
tanah air, pihaknya hadir 
untuk memenuhi kebutu-
han konsumen anak muda 
di Sukabumi tepatnya di 
Jalan RE Martadinata akhir 
pekan lalu.

Distro yang dibuka lang-
sung Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi itu disam-
but antusias kawula muda, 
terlebih hadir salah satu 

brand ambasador 3Second, 
Tora Sudiro.

Walikota Sukabumi Ach-
mad fahmi menyambut 
baik dengan hadirnya 3Sec-
ond di Sukabumi. Diharap-
kan dengan adanya distro 
tersebut, bisa memajukan 
perekonomian serta pari-
wisata di Kota Sukabumi.

“Tentunya sangat men-
dukung sekali ,  apalagi 
3second ini kan terkenal 
dengan brand lokalnya 
mereka juga sangat men-

support usaha-usaha lokal. 
Tentunya Pemerintah Kota 
Sukabumi terus mendu-
kung para wirausaha lokal 
Sukabumi,”tuturnya ke-
pada Radar Sukabumi.

Sementara itu, dikatakan 
Promosi 3Second Muham-
mad Dadan Sofyan, pem-
bukaan 3Second di Suka-
bumi ini berbeda dengan 
lokasi lain. Dengan konsep 
yang lebih kekinian, 3Sec-
ond Sukabumi menjadi 
salah satu outlet terleng-

kap, karena enam brand 
lokal ada dalam satu wadah 
seperti 3Second, Moutley, 
FMC, Hanna Hijab, Green-
light dan Famo. 

“Tentunya dengan enam 
brand ini pilihannya sema-

kin beragam dan lengkap,” 
terangnya.

Selama November ini, 
pihaknya memberikan dis-
kon up to 50 persen bagi 
pelanggan yang berkun-
njung ke tokonya. Bahkan 

tidak hanya itu, di hari 
pembukaan pertamanya 
ini bagi pelanggan yang 
belanja lebih dari Rp200 
ribu, mendapat kesempa-
tan untuk meet and greet 
dengan salah satu brand 

Ambasador 3 Second yaitu 
Ariel Noah.

“Hadirnya 3Second bisa 
menjadi kebutuhan trend 
fesyen anak-anak muda 
di Sukabumi,”tutupnya. 
(wdy)   
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YANG DISOROT

SEMENTARA ITU

Polisi Ringkus Pelaku Perdagangan 
Satwa Dilindungi

Korban Tanah Bergerak Disantuni Kemensos 

Ikadi Berikan Solusi 
Soal Perceraian 

DEPOK -  Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kota 
Depok, menawarkan sejumlah solusi terkait menin-
gkatnya angka perceraian di daerah tersebut yang 
mencapai 5.000 kasus pada 2017.

Ketua IKADI Kota Depok, KH Ahmad Badruddin 
di Depok, Minggu mengatakan, kasus perceraian 
bisa dicegah jika tiap pasangan yang menikah atau 
yang akan menikah mampu mengoptimalkan 
kecerdasan majemuk yang telah dikaruniakan Allah 
SWT. “Kecerdasan majemuk harus mulai digu-
nakan sejak memilih pasangan, menjalani amanah 
keluarga, membangun hubungan dalam keluarga 
besar hingga menyelesaikan konfl ik,” katanya.

Kecerdasan majemuk menurut guru besar 
Howard Gardener diantaranya adalah kecerdasan 
logika, matematika, bahasa, visual, musikal, kineste-
tik, inter dan intra personal, alamiah dan spiri-
tual. Badruddin juga menambahkan kecerdasan 
majemuk perlu diterapkan sejak mempersiapkan 
anak menghadapi kehidupan, mengelola urusan 
internal keluarga dan mewujudkan kontribusi 
keluarga. “Kecerdasan majemuk itu bentuknya bisa 
berbentuk kinestetik keahlian membuat karya seni, 
memasak, mengelola uang belanja bahkan kecer-
dasan berbasa-basi untuk menghargai kontribusi 
anggota keluarga,” jelasnya.

Ia juga menambahkan kecerdasan seksual juga 
penting seperti memahami kebutuhan pasangan 
hingga mampu “bertahan lama” bagi pasangan pria 
saat berhubungan badan. 

Sementara itu Ketua PKK Kota Depok Elly Farida 
menekankan bahwa kasus perceraian di Depok 
yang telah menembus angka 5.000 tak lepas dari 
permasalahan anak-anak dan penyimpangannya 
yang terjadi di kalangan mereka. “Inilah pentingnya 
membangun gerakan pendampingan anak-anak 
menjelang akil baliq karena banyak yang rapuh dan 
mengaku semua berawal dara keluarga,” ungkap 
Elly Farida.

Istri Wali Kota Depok ini juga mengungkapkan 
rencananya membangun sekolah pernikahan untuk 
mencegah meningkatnya kasus-kasus siswi SMP 
dan SMA yang sudah bersalin sementara mereka 
belum siap menjalani tanggung jawab sebagai 
keluarga. “Ditambah lagi mulai maraknya LGBT 
dan perilaku sodomi yang mengancam anak-anak 
Depok. Kita harus bergerak bersama,” katanya. 

Terkait ketahanan keluarga, saat ini baru satu 
provinsi yakni Jawa Barat yang sudah memiliki 
Perda Ketahanan Keluarga. Sementara Kota Depok 
merupakan kota yang juga sudah memiliki Perda 
Peningkatan Ketahanan Keluarga (Perda no 9 tahun 
2017) dan Perda Kota ramah anak.

Data Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan 
Masyarakat dan Keluarga (DPA PMK) rata-rata 
umur menikah di Kota Depok adalah 19 tahun.

Sementara kasus perceraian sudah terjadi di tiga 
tahun umur pernikahan dan kasus perceraian 
terbanyak terjadi pada rentang 35 - 50 tahun umur 
pasangan menikah di tiap bulannya. Menurut data 
DPA PMK terkuak bahwa 35 persen - 45 persen pe-
nyebab utama perceraian adalah ketidakharmoni-
san dalam menjalin hubungan di dalam keluarga. 
Selain itu penyebab perceraian lainnya adalah fak-
tor ekonomi, akhlaq dan perilaku, cemburu, kawin 
siri dan hubungan gelap. (net)

CIREBON  - Kepolisian 
Resor Cirebon, menga-
mankan dua orang pelaku 
yang memperjualbelikan 
hewan dilindungi yakni bu-
rung elang dan kukang jawa. 
“Ada dua orang tersangka 
yang kita amankan karena 
perbuatannya memper-
jualbelikan hewan dilind-
ungi,” kata Kapolres Cirebon 
AKBP Suhermanto di Cire-
bon, belum lama ini. Dia 
mengatakan dua tersangka 
itu berinisial KR dan OG, 
keduanya memperjualbe-
likan hewan dilindungi itu 
di pasar ayam Desa Weru, 
Kabupaten Cirebon.

Tidak hanya menjual se-
cara langsung, tersangka 
juga menjual melalui daring 
yaitu dengan menggunakan 
media sosial. “Mereka juga 
menjual melalui daring (on-
line) dan kami mendapat-
kan informasi ini dari ma-
syarakat,” ujarnya.

Dari tangan pelaku, kata 
Suhermanto, pihaknya me-
nyita dua ekor elang tikus, 
tiga ekor elang bondol dan 
dua kukang jawa. 

Dia mengatakan pelaku 
mematok harga untuk he-

wan tersebut mulai dari 
Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta 
tergantung ukurannya.

Sementara, untuk pasal 

yang disangkakan terhadap 
kedua pelaku yaitu pasal 40 
ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) 
huruf a Undang Undang RI 

No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistem-
nya. “Kita masih melakukan 

pendalaman terkait kasus ini 
dan tersangka juga barang 
bukti ada di Mapolres Cire-
bon,” katanya. (net)

BARANG BUKTI: Wakapolres Cirebon, Kompol Jarot Sungkowo menunjukan salah satu hewan lindung yang diamankan satuan reskrim 
dari pelaku.

SUMEDANG - Kement-
erian Sosial menyerahkan 
bantuan sebesar 1,6 miliar 
rupiah kepada korban tanah 
bergerak di desa Cimanintin, 
kecamatan Jati Nunggal, Ka-
bupaten Sumedang. Dirjen 
Perlindungan dan Jaminan 
Sosial Kemensos RI Harry 
Hikmat mengatakan bantuan 
ini terdiri dari bantuan stimu-
lan pembangunan rumah 
sebesar 1,575 miliar rupiah 
dan bantuan lumbung sosial 
Kampung Siaga Bencana 
(KSB) sebesar 69,57 juta ru-
piah dan motor dapur umum 
lapangan. “Bantuan stimulan 
itu diberikan kepada 63 ke-
pala keluarga masing masing 
25 juta rupiah. Disamping itu 
kita juga siapkan bantuan un-
tuk KSB,” kata Harry Hikmat 
sausai meresmikan Kam-
pung Siaga Bencana Desa 
Cimanintin, Kecamatan Jati 
Nunggal, Kabupaten Sumed-
ang, dalam siaran persnya, 
kemarin (4/11).

 Harry menambahkan 
tingginya intensitas hujan di 
Jawa Barat beberapa waktu 
lalu mengakibatkan bencana 
alam di di beberapa titik. 
Salah satunya pergerakan 
tanah di Dusun Cimanintin 
Blok Babakan Sawah, Desa 
Cimanintin, Kecamatan Ja-
tinunggal, Sumedang.  “Ini 
akibat curah hujan yang 
tinggi secara terus-menerus, 
pergerakan tanah ini telah 
merusak rumah warga sekitar 
63 KK,” jelasnya. 

 Harry menambahkan area 
terdampak pergerakan ta-
nah di dusun ini mencapai 4 
hektar. Untuk itu, warga yang 
berada di area tersebut dipin-
dahkan ke tempat yang lebih 
aman atau direlokasi. “Mere-
ka yang terkena dampak telah 
direlokasi ke tempat yang 
lebih aman dengan bantuan 
pemerintah setempat dan 
Kemensos RI,” tambahnya.

 Untuk menghindari jatuh-
nya korban di kemudian 
hari,dikatakan Harry pemer-
intah telah memutuskan un-
tuk membentuk Kampung 

Siaga Bencana ke 628 di du-
sun ini. “Kesiagaan warga 
Dusun Cimanintin sangat 
dibutuhkan untuk memi-
nimalisir korban. Dusun ini 
sangat rawan bencana. Dusun 
ini merupakan KSB ke 5 di 
Kabupaten Sumedang,” kata 
Harry. 

 Kementerian Sosial sendiri 
menargetkan berdirinya 100 
Kampung Siaga Bencana 
(KSB) di sejumlah kabupaten 
dan kota pada tahun ini . Ke-
mensos juga berharap KSB 
di Kabupaten Sumedang 
terus bertambah keberadaan-
nya. Hal ini sebagai bagian 
dari upaya pemerintah men-
dorong kesiapsiagaan ma-
syarakat dalam menghadapi 
bencana. 

 Harry mengatakan tinggal di 
lokasi rawan bencana bukan 
berarti hidup dalam kekha-
watiran. Bukan pula menung-
gu bencana datang lalu baru 
menggerakkan dan melatih 
warga kesiapsiagaan meng-
hadapi bencana. “Tapi kita 
harus menyadari betul bahwa 
Indonesia adalah daerah 
dengan risiko rawan bencana 
sehingga harus selalu siaga. 
Dalam hal kewaspadaan ini, 
tentunya masyarakat yang 
lebih mengetahui kondisi 
wilayahnya masih-masing 
karena merupakan tempat 

tinggal mereka,” terangnya.
 Untuk kabupaten Sumed-

ang, Harry berharap pemer-
intah daerah lebih memer-
hatikan lingkungan di wilayah 
mereka karena saat ini banyak 
fenomena bencana. Apa-
lagi dalam sidang kabinet 
beberapa waktu lalu presiden 
telah mengamanatkan agar 
seluruh elemen masyarakat 
lebih memperhatikan ling-
kungannya. “Dalam sidang 
kabinet Presiden berpesan 
agar seluruh elemen untuk 
mewaspadai potensi bencana 
di daerah masing-masing,” 
jelasnya. 

 KSB merupakan wadah 
penanggulangan bencana 
berbasis masyarakat yang di-
jadikan kawasan atau tempat 
untuk program penanggulan-
gan bencana. Untuk wilayah 
Sumedang keberadaan KSB 
berbasis Desa ditingkatkan 
menjadi berbasis kecamatan. 
Di kabupaten ini ada 26 ke-
camatan. Diharapan semua 
kecamatan bisa menjadi KSB. 
“Jika sudah terbentuk semua 
maka bisa ditingkatkan men-
jadi Kabupaten Siaga Ben-
cana,” paparnya.  

 Tujuan KSB adalah untuk 
memberikan pemahaman 
dan kesadaran masyarakat 
tentang bahaya dan risiko 
bencana, membentuk jejar-

ing siaga bencana berbasis 
masyarakat dan memperkuat 
interaksi sosial anggota ma-
syarakat, mengorganisasikan 
masyarakat terlatih untuk 
siaga bencana, serta mengop-
timalkan potensi dan sumber 
daya yang ada untuk penang-
gulangan bencana.

 Dirjen menjelaskan ada 
lima hal yang harus diperhati-
kan dalam kaitannya dengan 
KSB. Pertama, warga Kam-
pung Siaga Bencana, harus 
memiliki mental yang tang-
guh. Hal Kedua, solidaritas. 
Kekompakan harus menjadi 
ciri karakter warga Kampung 
Siaga Bencana sebab ben-
cana tidak akan pernah bisa 
dihadapi secara perorangan.  
Di sini kekompakan menjadi 
hal yang penting, semua kom-
ponen masyarakat mulai dari 
remaja, sampai manula harus 
siaga bahu membahu.

 Adapun hal ketiga, kepe-
kaan.  Warga Kampung Siaga 
Bencana harus punya kepe-
kaan terutama dalam kemam-
puan mendeteksi awal dalam 
membaca gejala gejala alam 
sehingga lebih bisa menganti-
sipasi. Pengetahuan dan keter-
ampilan menjadi hal keempat 
yang harus diperhatikan dalam 
kaitannya dengan KSB. Warga 
juga harus memiliki kemam-
puan dan keterampilan yang 
bisa meminimalisir dampak 
bencana.

 Sedangkan hal kelima, war-
ga kampung siaga bencana 
harus rajin melakukan latihan 
kesiagaannya. Kemauan dan 
kesungguhan dalam memo-
gram latihan penting menjadi 
agenda warga. “Selain kesia-
pan warga, peran aktif pemda 
sangat penting. Oleh karena 
itu, lanjutnya, Kemensos 
mendorong Bupati dan Wali 
Kota menjadi Pembina Ta-
runa Siaga Bencana (Tagana) 
agar dapat menjadi pelopor 
dan mengajak masyarakat 
peduli bencana,” terangnya.

 Ia menyontohkan Wakil 
Bupati Sumedang Erwan 
Setiawan sebagai pembina 
kehormatan Taruna Siaga 

Bencana (TAGANA) Wilayah 
dan anggota komisi VIII DPR 
RI Lilis Santika sebagai pim-
bina kehormatan TAGANA. 
Pembina TAGANA wilayah 
yang diemban Erwan sebagai 
kepala daerah bertugas untuk 
meningkatkan pengendalian 
TAGANA dan dukungan ang-
garan APBD.

 Pembina kerhormatan 
yang disematkan kepada Lilis 
Santika Anggota Komisi VIII 
mempunyai wilayah tugas 
seluruh Indonesia. Disamp-
ing itu, Pembina Kehormatan 
juga bertugas memberikan 
dukungan dan memper-
juangkan anggaran penang-
gulangan bencana alam di 
DPR. Tagana merupakan re-
lawan sosial atau Tenaga Ke-
sejahteraan Sosial berasal dari 
masyarakat yang memiliki 
kepedulian dan aktif dalam 
penanggulangan bencana 
bidang perlindungan sosial.

 Sebagai Pembina Taga-
na, diharapkan para kepala 
daerah dapat menjadi yang 
pelopor dalam mempelopori 
kesiapsiagaan menghadapi 
bencana. Lebih dari itu mer-
eka diharapkan dapat meny-
iapkan anggaran untuk upaya 
mitigasi dan penanggulangan 
di daerahnya,” katanya. 

 Dirjen mengungkapkan 
peran Kementerian Sosial 
dalam penanggulangan ben-
cana mencakup tiga hal besar. 
Tiga hal itu yakni, Penguatan 
Kapasitas Sosial yang dilaku-
kan pada tahap sebelum ter-
jadi bencana, Asistensi Sosial, 
pada saat terjadi bencana, 
serta Pemulihan Sosial, pada 
tahap lanjut setelah bencana 
terjadi. Pada Tahap Penguatan 
Kapasitas Sosial, Kemensos 
membangun Sistem Penang-
gulangan Bencana Bidang Per-
lindungan Sosial, menyiapkan 
sarana dan prasana pendu-
kung, mengembangkan kapa-
sitas SDM Tagana dan relawan 
sosial, membentuk Kampung 
Siaga Bencana, membentuk 
Forum Keserasian Sosial dan 
Kearifan Lokal, sosialisasi, sim-
ulasi, dan gladi lapangan. (net)

SEREMONIAL: Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian 
Sosial RI Harry Hikmat bersama Direktur Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam Margo Wiyono (kiri) menyerahkan bantuan 
stimulan korban tanah bergerak dan lumbung sosial Kampung 
Siaga Bencana kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, 
kemarin (4/11).

Dukung BIJB, Damri 
Operasikan Empat Rute 

MAJALENGKA-- Sejak dioperasikannya Ban-
dara Internasional Jawa Barat (BIJB) pada Mei 
2018 lalu, bandara tersebut masih sepi peminat. 
Berbagai strategi terus diupayakan agar bandara 
tersebut bergairah.

Salah satunya adalah dengan kemudahan 
akses menuju BIJB. Saat ini, sudah ada akses bus 
DAMRI untuk ke dan dari BIJB. Kasubdit Prasana 
Penimbangan Kendaraan Bermotor, Direktorat 
Prasarana Perhubungan Darat Iman Sukandar 
mengungkapkan, ada empat rute yang sudah 
tersedia dari DAMRI tersebut. “Rutenya dari 
Cikarang, Purwakarta, Cirebon, dan Kuningan 
untuk akses ke Bandara Kertajati,” ujarnya di 
Majalengka, belum lama ini.

Menurutnya, masih sedikitnya jumlah DAMRI 
yang tersedia lantaran jadwal penerbangannya 
juga masih terbatas. Jadwal keberangkatannya 
pun tiga atau empat jam sebelum terbang.

Kendati demikian, pihaknya juga akan terus 
melakukan pemantauan terhadap penambahan 
jadwal keberangkatan maupun kedatangan. 
Sehingga, frekuensi perjalanan dari DAMRI itu 
sendiri akan bisa disesuaikan. “Nantinya juga 
akan ada pemadu moda tambahan bila tol Cis-
umdawu selesai dibangun dan mulai dioperasi-
kan,” pungkasnya. (net)

IST 

TAMBAHAN: Damri lakukan pengoperasian empat rute 
menuju BIJB untuk mempermudah akses. 

14.711 Orang Ikut SKD CPNS 
BANDUNG--  Sebanyak 

14.711 orang mulai mengikuti 
seleksi Kemampuan Dasar 
(SKD) Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) Pemerintah Kota 
(Pemkot) Bandung di GOR 
Sport Jawa Barat Arcamanik, 
Sabtu (3/11). Mereka akan 
mengisi 790 formasi yang 
tersedia di Pemkot Bandung.

 Pelaksana Harian (Plh) Sek-
retaris Daerah Kota Bandung, 
Ema Sumarna mengung-
kapkan, animo masyarakat 
untuk menjadi PNS Pemkot 
Bandung cukup tinggi. Ter-
bukti, tercatat ada sebanyak 

19.169 pendaftar. Namun 
setelah proses verifikasi, 
hanya sebanyak 14.711 yang 
berhak mengikuti ujian. “Mu-
dah-mudahan pelaksanaan 
seleksi berjalan dengan jujur 
dan akuntabel. Sehingga kita 
dapat memperoleh PNS ses-
uai dengan kebutuhan,” ujar 
Ema setelah memberikan 
pengarahan menjelang ujian 
seperti dalam siaran persnya.

 Ema mengatakan, besarnya 
animo masyarakat menjadi 
PNS Pemkot Bandung juga 
menjadi salah satu bukti 
tingginya kepercayaan ma-

syarakat terhadap pelayanan 
publik oleh Pemkot Band-
ung. Sehingga Ema berharap, 
peserta yang lulus meru-
pakan calon terbaik.

 Ema mengungkapkan, kebu-
tuhan formasi yang diajukan 
Pemkot Bandung sebenarnya 
berjumlah 842 orang. Namun 
karena harus berbagi dengan 
pemerintah daerah dan lem-
baga lainnya, Pemkot Bandung 
hanya menerima 790 formasi 
dari Badan Kepegawaian Neg-
ara. “Itu pun alhamdulillah 
karena masih memperoleh 
formasi yang lumayan be-

sar. Sedangkan setiap tahun-
nya, ada sekitar 600 PNS Kota 
Bandung yang pensiun. Jadi 
mungkin di tahun mendatang, 
bisa disesuaikan lagi jumlah 
formasinya,” jelas Ema.

 Seleksi Kemampuan Dasar 
CPNS Pemkot Bandung ber-
langsung pada 3-7 Novem-
ber mendatang. Ujian terdiri 
dari tes karakteristik pribadi, 
tes intelegensia umum, dan 
tes wawasan kebangsaan. 
Selama tes, peserta diberi-
kan waktu 120 menit untuk 
mengerjakan soal-soal.

 Sementara itu, Salah 

seorang peserta, Ili Romli 
berharap, seleksi bisa berja-
lan jujur tanpa ada peserta 
titipan. Jika berlangsung jujur, 
maka apa pun hasilnya ia 
dapat menerimanya. “Kalau 
jujur, diterima atau tidak saya 
bisa menerimanya. Apalagi 
jika nilainya diumumkan se-
cara terbuka. Jadi peserta 
bisa melihat sendiri hasil-
nya. Kalau ternyata memang 
nilainya rendah, saya bisa 
memahaminya,” kata Ili yang 
mengaku sarjana dari salah 
satu perguruan tinggi negeri 
di Kota Bandung. (net)



Universitas Nusa Putra (NPU) mulai 
tahun akademik 2018-2019, membuka 
Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum. 
Ragam keunggulan ditawarkan prodi 
yang telah mendapat izin operasional 
sejak 8 Februari 2018, dan terakreditasi 
BAN-PT pada 10 Janu ari 2018 itu. 
Di antara keunggulan yang dita-
warkan, kuliah dua tahun di dalam 
dan dua tahun di luar kampus. Selain 
itu, keseimbangan antara education 
dan experien ce and ac tually, di mana 
mahasiswa pada se mester empat 
sudah membiasakan ku liah di luar 
kampus dengan pola magang, riset, 
dan student exchange. 

Berikut wawancara lengkap dengan 
advokat senior sekaligus Dosen Prodi 
Ilmu Hukum Junaidi Tarigan, SH, MM.:
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JUNAIDI TARIGAN, SH., MM.
DOSEN UNIVERSITAS NUSA PUTRA

Tiga Jalur Kelulusan 
hingga Pendampingan 
Karir a la Prodi Ilmu 
Hukum NPU

RIWAYAT PENDIDIKAN
1. S1, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti,

Padang 1990
2. S2 Ipwija, Jakarta 2007 Jurusan MSDM
3. SK Pengacara/No Peradi Advokat 9210166

RIWAYAT PEKERJAAN
1. Korpri Kabupaten Sukabumi
2. PT GSI 
3. RSUD Sekarwangi
4. PT L&B Indonesia
5. PT Citra 
6. PT BPR Semesta Megadana
7. BPRS Attakwa
8. Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa 

Putra.

RIWAYAT ORGANISASI
1. Mantan Ketua AAI Sukabumi 
2. Ketua Dewan Penasehat Peradi Sukabumi

JUNAIDI TARIGAN, SH., MM.
TTL: Berastagi, 3 Desember 1963

Sebagai prodi baru, 
dimana pembeda Prodi 
Ilmu Hukum Universitas 

Nusa Putra dengan perguruan 
tinggi lain?

Berbicara kelebihan Prodi Ilmu 
Hukum di Universitas Nusa Putra, 
dimulai dari kurikulum yang kami 
tawarkan. Kami di sini menerapkan 
konsep yang terintegrasi dengan 
kebutuhan masyarakat, instansi 
swasta, lembaga pemerintahan, 
perusahaan dalam dan luar negeri, 
agar menghasilkan lulusan yang 
kompeten dan profesional.

Kurikulum didasari Trilogi 
Nusa Putra yakni, Cinta Kasih 
Ilahi, Orang Tua, dan Sesama 
Manusia, agar tertanam priba di 
mahasiswa dan lulusan yang dapat 
menerapkan nilai-nilai tersebut, 
baik di masyarakat maupun dunia 
kerja. Kurikulum juga menekankan 
pada penyelenggaraan pendidikan 

mampu mengakomodir kedalaman 
dan keluasan kajian ilmu hukum baik 
nasional maupun internasional.

Selain itu, juga menekankan pada 
hasil riset-riset berkualitas yang 
dapat mengatasi permasalahan-
permasalahan hukum pada era 
digital, melalui solusi-solusi 
tepat untuk bang sa dan negara. 
Jadi, kurikulum dirancang untuk 
menghasilkan luaran yang 
dapat bersaing global, ditunjang 
kemampuan bahasa Inggris memadai, 
serta disesuaikan dengan target 
pencapaian akreditasi, baik BAN-PT 
maupun tingkat internasional.

1

5 Terakhir, apa yang 
membuat Prodi Ilmu 
Hukum ini menjadi khas 

dibandingkan perguruan tinggi 
lain, sehingga generasi muda 
Sukabumi harus memilih kuliah 
Ilmu Hukum Universitas Nusa 
Putra?

Nah ini, kami di sini memberikan 
bimbingan melalui pendam pingan 
karier yang disesuaikan dengan 
keinginan dan bakat mahasiswa. 
Program ini akan diberikan pada 
akhir semester lima. Dengan begitu, 
mahasiswa kelak akan memiliki curi-
culum vitae sendiri dan sudah dapat 
membuat app lication letter sesuai 
minat dan bakat, seperti di , 
perusahaan swasta, lembaga negara, 
atau organisasi nirlaba sebagai staf 
hukum.

Dengan segala kelebihan dan 
kekhasan yang ada, kami yakin kelak 
mahasiswa memiliki spesialisasi 
hukum pada akhir semester, seperti 
sebagai advokat, spesialis perburuhan, 
bidang hukum pidana atau perdata, 
dan lain-lain. Spesialisasi ini dapat 
berubah se suai keinginan mahasiswa 
dan masuk an dari mentor karier 
mereka.

3 Menurut Anda, apakah 
itu cukup alasan 
mengapa harus kuliah 

ilmu hukum di Universitas 
Nusa Putra?

Nah, nanti dulu, tidak hanya 
itu, Universitas Nusa Putra juga 
melengkapinya dengan laboratorium 
dan penelitian. Prodi Ilmu Hukum di 
sini memiliki laboratorium lengkap 
dengan simulasi sidang, laboratorium 
komputer, dan lain sebagainya. Tak 
hanya itu, juga tersedia fasilitas 
penelitian dengan dukungan 
buku-buku bacaan berkualitas 
internasional, antara lain, dari 
Harvard University, Oxford University 
Press, Cambridge University Press 
dan e-Book yang dapat diakses oleh 
mahasiswa. 

2 Lalu, bagaimana dengan 
kualitas dosen?

Itu dia, keunggulan lain 
di sini adalah dosen dan praktisi 
andal dalam bidang hukum lulusan 
perguruan tinggi terkemuka di 
Indonesia dan dunia. Selain itu, 
dosen-dosennya juga memiliki 
pengalaman akademis dan praktis, 
memiliki jaringan luas di kalangan 
swasta, pemerintahan, legislatif, 
yudikatif, sampai universitas luar 
negeri.

4 Di banyak perguruan 
tinggi banyak 
mahasiswa mengalami 

kejenuhan dalam kuliah. 
Bagaimana menurut Anda?

Universitas Nusa Putra salah 
satu perguruan tinggi di Indonesia 
yang menerapkan model perkuliahan 
blended learning system dan tiga 
jalur sistem kelulusan, yakni magang, 
riset, dan student exchange. Kami 
juga menerapkan konsep kuliah dua 
tahun di dalam dan dua tahun di 
luar kampus, serta keseimbangan 
antara education dan experien ce and 
ac tually, di mana mahasiswa pada 
se mester empat sudah membiasakan 
ku liah di luar kampus dengan pola 
magang, riset, dan student exchange.

Kami juga memadukan keilmuan 
modern yang berkembang, dengan 
tetap memegang teguh karakter 
ilmu hukum normatif, terapan, dan 
preskriptif. Sehingga ilmu hukum 
bersifat sui generis dapat terwujud 
melalui kajian dan penelitian 
dalam cakupan luas, beranjak dari 
hakikat keilmuan yang meliputi dua 
pendekatan yakni, falsafah ilmu dan 
teori hukum. 

Untuk menghasilkan penelitian 
bidang ilmu hukum yang diakui 
secara internasional, melalui 
publikasi jurnal-jurnal ilmiah 
berkualitas, serta melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat 
dalam mengatasi permasalahan 
hukum sebagai implementasinya. 

Kualitas pembelajaran juga akan terus 
ditingkatkan, agar menghasilkan 
lulusan cerdas spiritual, emosional, 
intelektual, dan profesional.

Sistem organisasi tata kelola 
program studi kredibel, transparan, 
akuntabel, serta berkesinambungan. 
Hal ini, agar menghasilkan tenaga 
profesional bidang hukum yang 
memiliki kompetensi, pengetahuan, 
keahlian, dan sikap unggul, agar 
mampu bersaing global. Kami juga 
menjalin kerjasama dengan berbagai 
pihak, baik lokal, nasional, dan 
internasional. Hal ini agar tercipta 
pembelajaran berkualitas, suasana 
belajar pun membuat interaksi baik 
antara dosen dan mahasiswa. Hal 
tersebut agar terwujud suasana 
akademik yang kondusif, nyaman, 
dan mendukung suasana ilmiah dan 
kehidupan akademik yang sehat. 
Sehingga akan lahir lulusan yang 
mandiri dan profesional di bidangnya.

Dari Hidup Menumpang hingga 
Menjadi Pengacara Kondang
Siapa sangka, advokat papan atas Suka-
bumi ini, mengawali kariernya dengan 
menumpang tinggal di rumah kerabat. 
Tarigan muda adalah sosok pekerja keras, 
hingga kemudian, setahap demi setahap 
suksespun bisa diraih sulung dari enam 
bersaudara ini.

Awal perjalanan pria yang akrab di 
sapa Bang Tarigan, ini pada tahun 1991 
menginjakkan kakinya di Kota Sukabumi, 
dengan hidup menumpang di rumah 
kerabatnya. 

“Mengawali karier pada awal tahun 
1990-an sangat berat. Apalagi di sebuah 
kota yang sama sekali asing bagi saya. 
Boleh dikatakan saya belum punya 
siapa-siapa ketika tiba di sini. Saya harus 
mengawali semuanya dari nol,” tuturnya.

Junaedi adalah anak sulung dari 
enam bersaudara. Ia bersama orang tua 
dan adik-adiknya tinggal dan lahir di kota 
berhawa sejuk Brastagi, Kabupaten Karo, 
Sumatra Utara. 

Bemodalkan ijazah Sarjana Hukum 
Universitas Eka Sakti, Padang, Sumatera 

Barat, dan tiga setel pakaian, pria kelahiran 
3 Desember 1963 ini menginjakkan 
kaki di Kota Mochi. Ia tinggal di rumah 
kerabat yang dipanggilnya Bang Sitepu, 
di kawasan Cimanggah. Dari Bang Sitepu 
itulah, Junaidi berkenalan dengan banyak 
orang di Sukabumi.

Karena pembawaannya yang supel, 
Junaedi dekat dengan banyak kalangan 
dari mulai tokoh masyarakat, partai politik, 
hingga masyarakat biasa.

Hanya butuh beberapa tahun, 
namanya sebagai advokat mulai dikenal 
oleh masyarakat Sukabumi. Sampai 
akhirnya ia berkenalan HM. Muslikh 
Abdussyukur, S.H., M.Si. (almarhum, 
mantan Wali Kota Sukabumi 2003-2013).

Dengan Muslikh, pria yang 
hobi bermain golf ini membangun 
persahabatan saling menghargai dan 
menghormati. Wajar kalau Junaedi merasa 
kehilangan dan terpukul ketika Muslikh 
meninggal dunia saat masih menjabat 
Ketua DPRD Kota Sukabumi pada tanggal 
21 Mei 2016. Muslikh adalah salah satu 

sahabat baiknya di Sukabumi. 
Junaedi kemudian mendirikan kantor 

hukum sendiri dengan nama Kantor Hukum 
Junaidi Tarigan, S.H., M.M. & Rekan. Karena 
nama Junaedi yang sudah dikenal, kantor 
hukum tersebut cepat meraih kepercayaan 
dari masyarakat, pemerintahan, maupun 

kalangan korporasi. Kliennya antara lain, 
Korpri Kabupaten Sukabumi, PT GSI, RSUD 
Sekarwangi, PT L&B Indonesia, PT Citra, 
PT BPR Semesta Megadana, dan BPRS 
Attakwa.

Selain itu, suami dari Dra. Elin Paulina, 
MM., dan ayah tiga anak ini kini menjadi 
Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa 
Putra. Elin sendiri juga menjadi dosen 
di perguruan tinggi yang berkampus di 
Jl. Raya Cibolang, Kecamatan Cisaat, 
Kabupaten Sukabumi itu.

Kami menerapkan konsep kuliah dua 
tahun di dalam dan dua tahun di luar 
kampus, serta keseimbangan antara 
education dan experien ce and ac tually, 
di mana mahasiswa pada se mester 
empat sudah membiasakan kuliah di 
luar kampus dengan pola magang, riset, 
dan student exchange.
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“Pada hari Jumat, Pak Walikota sidak 
ke lokasi. Beliau menyampaikan ke 
anggota pengaturan parkir di Jalan 

Dago agar peraturan tersebut hanya 
berlaku dari Senin sampai dengan Jumat sepanjang 

jam kerja. Untuk Sabtu diberlakukan sampai 
dengan pukul 12 siang,”

RUDI HARTONO
Kepala UPT Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi
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Bangkitkan 
Rumah Sakit Syariah 

GELIAT syariah melanda dimana-mana, mema-
suki berbagai sendi kehidupan, dari mulai ekonomi, 
industri, pendidikan, perbankan, bahkan kesehatan 

(rumah sakit syariah). 
Apakah ini awal dari era 
kebangkitan Islam gelom-
bang ke 3? Namun saat 
ini Saya tidak akan mem-
bahas hal tersebut, Saya 
hanya menjelaskan apa 
itu rumah sakit syariah. 

Seperti halnya dunia 
perbankan, ada bank 
konvensional dan bank 
syariah. Begitu juga den-
gan dunia perumahsaki-
tan, kini hadir rumah sakit 
syariah. Rumah sakit sya-

riah adalah rumah sakit yang melakukan pelayanan 
sesuai prinsip-prinsip syariah. Untuk menjadi rumah 
sakit syariah harus memiliki sertifi kat syariah yang 

CIKOLE- Pemberlakukan la-
rangan  parkir di ruas jalan Ir 
H Djuanda Kecamatan Cikole 
nampaknya hanya berlaku se-
mentara waktu. Hal itu terlihat 
dari menumpuknya kendaraan 
disepanjang jalan yang dikenal 
dengan nama Dago ini. Ironis-
nya, selain roda dua, kendaraan 
roda empat pun turut terparkir 
disepanjang jalan itu. 

Pemerintah sendiri member-

lakukan larangan parkir setiap 
hari kerja, kecuali hari Sabtu 
hanya sampai jam 12 siang. 
Namun kenyataannya, para pen-
gendara baik roda dua maupun 
roda empat tidak mengindahkan 
larangan.  Bahkan pantauan 
Radar Sukabumi, sejak Sabtu 
pagi, tumpukan kendaraan ter-
lihat disepanjang jalan Dago, 
tepatnya di area timur. 

Disdik Klaim APS Nihil 
L E M B U R S I T U-  Dinas 

Pendidikan dan Kebuday-
aan Kota Sukabumi meng-
klaim, angka putus sekolah 
(APS) di Kota Sukabumi 
minim. Pasalnya, berbagai 
program intervensi yang 
telah dilakukan pemerintah 
telah menekan angka putus 
sekolah tersebut . 

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, pada ta-
hun 2017, hanya ada dua 
orang Siswa putus Sekolah di 
tingkat Sekolah Menengah 
pertama (SMP) dan 12 Siswa 
putus Sekolah di tingkat Ma-
drasah Tsanawiyah (MTS) 
ada 12 Siswa putus sekolah. 

 Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kota Suka-
bumi, Dudi Fathul Jawab 
mengungkapkan, jika men-
gacu pada laporan sekolah, 
hingga saat ini angka APS 
terebut relatif minim, bah-
kan nyaris tidak ada. 

“Dari laporan pihak seko-
lah, tidak ada anak yang 
putus sekolah apalagi kalau 
penyebabnya biaya. Karena 
memang, tidak sedikit pro-
gram yang telah dirancang 
pemerintah untuk memini-
malisir APS Itu,” ungkapnya 
kepada Radar Sukabumi, 
belum lama ini. 

 Salah satu  program yang 
digulirkan oleh Pemerin-
tah Kota Sukabumi untuk 
menekan angka APS itu 
antaralain, mengefektifkan 
sekolah formal dengan ban-
tuan Kartu Cerdas dan me-
maksimalkan keberadaan 
sekolah non formal seperti  
Pusat Kegiatan Belajar Ma-
syarakat (PKBM). 

SEMBARANGAN: 
Sejumlah kendaraan dan penjual kartu 
perdana kembali memadati jalan Ir Djuanda, 
tepatnya di area timur yang merupakan zona 
larangan parkir dan berjualan di badan jalan. 

IKBAL/RADARSUKABUMI 
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“Jadi kalaupun putus di 
sekolah formal dengan ber-
bagai faktor alasan, PKBM 
bisa menampungnya. Se-
hingga kami (Dinas P dan 
K) terus menekan nya dan 

mengupayakan bagaimana 
anak-anak belajar,” ung-
kapnya. 

Kendati demikian, untuk 
meminimalisir dan men-
gentaskan APS tersebut, 
perlunya keterlibatan semua 
pihak ternyata masyara-

kat dan orang tua. Karena 
memang, pendidikan yang 
paling penting diawali oleh 
lingkungan terkecil, yakni 
keluarga. 

“Pengawasan dan pembi-
naan dari orang tua, ling-
kungan sekitar amat perlu 

untuk mengentaskan angka 
putus sekolah ini. Yang pasti, 
tidak boleh ada siswa tidak 
mampu yang putus sekolah. 
Jika ada, masyarakat  ha-
rus melapor ke Dinas. Kami 
akan segera tanggulangi,” 
pungkasnya. (upi/d)

Disdik Klaim APS Nihil

dikeluarkan oleh DSN MUI 
(Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia), 
berdasarkan pada fatwa DSN 
MUI tentang Pedoman Pe-
nyelenggaraan Rumah Sakit 
Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun, beberapa hal yang 
harus dipenuhi oleh rumah 
sakit untuk mendapat serti-
fikat syariah diantaranya, 
rumah sakit harus memenuhi 
standar pelayanan minimal 
rumah sakit syariah dan indi-
kator mutu wajib syariah yang 
dikeluarkan oleh MUKISI 
(Majelis Upaya Kesehatan 
Islam Seluruh Indonesia).  
Berdasarkan pada Instru-
men Sertifi kasi Rumah Sakit 
Syariah versi 1438. Standar 
Pelayanan Minimal Rumah 
Sakit Syariah, Ruang lingkup 
standar pelayanan minimal 
rumah sakit syariah adalah 
hal-hal yang terkait dengan 

penjagaan aqidah pasien, 
kemudahan ber ibadah 
bagi pasien, penjagaan hi-
jab pasien, penjagaan ikhti-
lath pasien, serta kewajiban 
rumah sakit dalam menin-
gkatkan kompetensi SDI 
(sumber daya insani) dalam 
membimbing, mendidik, 
dan mengajak pasien untuk 
melaksanakan ibadah se-
lama menjalani perawatan di 
rumah sakit. 

Ada pun indikator standar 
pelayanan minimal rumah 
sakit syariah, sebagai berikut: 
Pertama, membaca basmalah 
pada setiap pemberian obat 
dan tindakan. Aktivitas petu-
gas rumah sakit secara lisan 
untuk membaca dan men-
gajak pasien atau keluarga 
membaca basnalah sebelum 
pemberian obat dan tinda-
kan (untuk pasien muslim). 
Kedua, Hijab untuk pasien; 
Penyediaan fasilitas rumah 
sakit berupa hijab yang me-

nutup aurat pasien. Ketiga, 
mandatory training untuk 
fi qih pasien. Kegiatan pem-
belajaran kepada karyawan 
tentang thaharah, bimbin-
gan sholat bagi pasien dan 
talqin. Keempat, adanya 
edukasi islami.  Dimana, 
penyediaan dan pemberian 
sarana edukasi Islam berupa 
leaflet atau buku kepada 
pasien muslim. Kelima, 
pemasangan EKG sesuai 
gender. Pelaksanaan pema-
sangan EKG oleh petugas 
yang sesuai dengan jenis 
kelamin pasien. Keenam, 
pemakaian hijab ibu me-
nyusui. Tentunya penyedian 
fasilitas rumah sakit berupa 
pakaian khusus harus me-
nyediakan hala tersebut un-
tuk ibu menyusui. Ketujuh, 
pemakaian hijab di kamar 
operasi. Penyedian fasilitas 
berupa baju dan pemakaian 
hijab di kamar operasi. Dan 
yang terakhir, Penjadwalan 

operasi elektif tidak terbentur 
waktu shalat. Penjadwalan 
operasi tidak melewati waktu 
sholat sedemikian rupa se-
hingga tidak perlu menjama 
sholat kecuali emergensi. 

 Sementara itu, adapun 
untuk Indikator mutu wa-
jib syariah sendiri yakni, 
indikator mutu yang wajib 
dilaksanakan, diukur, dan 
dievaluasi oleh rumah sakit 
syariah. Indikator-indikator 
tersebut meliputi, Talqin 
untuk pasien sakratul maut, 
Mengingatkan waktu sholat, 
Pemasangan DC (dauer 
catheter) sesuai gender. 

Selain itu persyaratan un-
tuk mengajukan sertifikat 
syariah, rumah sakit harus 
sudah terakreditasi KARS 
(Komisi Akreditasi Rumah 
Sakit) dan direktur rumah 
sakit harus seorang mus-
lim. Dengan basmallah siap 
bangkitkan rumah sakit sya-
riah di Indonesia. (*)

Bangkitkan Rumah Sakit Syariah

 Kondisi tersebut terjadi saat 
petugas Dinas Perhubun-
gan Kota Sukabumi yang 
sebelumnya berjaga tidak ada 
dilokasi. Bahkan, marka atau 
pembatas jalan pun tidak ada. 
Padahal Parkir untuk kenda-
raan roda dua dan roda empat 
sudah ditempatkan di area 
barat, sehingga area timur 
harus dikosongkan. “Me-
mang banyak yang menelpon 
saya, banyak masyarakat yang 
melanggar kawasan Dago. 
Saya menjadi bingung ban-
yak warga yang melanggar 
aturan di Jalan Dago padahal 
peraturannya baru sehari 
kita berlakukan,” kata Ke-
pala UPT Parkir pada Dinas 
Perhubungan (Dishub) Kota 

Sukabumi, Rudi Hartono, 
kemarin (4/11).

Dijelaskannya larangan 
parkir kendaraan bermo-
tor di sisi timur Jalan Dago 
mulai diberlakukan Kamis 
pagi. Pada hari pertama pem-
berlakuan aturan tersebut, 
sejak pagi Jalan Dago dijaga 
oleh sejumlah petugas dari 
Dishub dan anggota Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota 
Sukabumi. Para petugas juga 
mengatur posisi para peda-
gang agar keberadaan kios 
dan gerobak tidak menutup 
total trotoar. “Pada hari Jumat, 
Pak Walikota sidak ke lokasi. 
Beliau menyampaikan ke 
anggota pengaturan parkir 
di Jalan Dago agar peraturan 
tersebut hanya berlaku dari 
Senin sampai dengan Jumat 

sepanjang jam kerja. Untuk 
Sabtu diberlakukan sam-
pai dengan pukul 12 siang,” 
ujarnya.

Rudi, menambahkan, pi-
haknya akan melaksanakan 
arahan dari wali kota tersebut 
sambil menunggu respon dari 
masyarakat. Nantinya respon 
dari masyarakat akan dieval-
uasi dan dijadikan bahan 
laporan kepada pimpinan. 
“Nah di hari kedua sejumlah 
pedagang kartu perdana dan 
pulsa tampak kembali ke 
tempat berjualan semula. 
Berbeda dengan pedagang 
makanan dan minuman yang 
mengincar pangsa pasar anak 
sekolah, penjual kartu dan 
pulsa ini lebih cenderung 
memilih pasar umum. Jadi 
durasi berjualannya di sisi 

timur Jalan Dago lebih lama 
dari pedagang makanan dan 
minuman. Pedagang pulsa 
ini termasuk kelompok yang 
dipersilakan meninggalkan 
trotoar sisi timur,” tambahnya.

Selain itu, banyak penyedia 
jasa angkutan online yang 
menghentikan sepeda mot-
ornya di sisi timur Jalan Dago. 
Mereka dalam posisi ber-
henti di area yang sehari se-
belumnya dinyatakan sebagai 
zona terlarang untuk parkir. 
Para petugas yang berjaga 
di sekitar Jalan Dago tidak 
dapat berbuat banyak untuk 
menertibkan mereka. “Pen-
gaturan yang paling cocok 
adalah menjadi jalur barat 
menjadi tempat parkir dan 
sisi timur diberlakukan dua 
arah,” pungkasnya. (Bal/d)
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20 Persen Angkot Ngeyel

Fajar Laksana Dapat Penghargaan UNESCO

WARUDOYONG- Sebanyak 
280 angkutan perkotaan (an-
gkot) dari jumlah 1.400 yang 
beroperasi di Kota Sukabumi 
tercatat tidak melakukan uji 
kelayakan kendaraan. Walau-
pun begitu, Dinas Perhubun-
gan Kota Sukabumi akan 
terus meningkatkan penga-
wasan dengan melakukan uji 
petik dilapangan. 

Kepala Dinas Perhubun-
gan Kota Sukabumi, Abdul 
Rachman mengungkapkan, 
kelayakan kendaraan yang 
merupakan kewenangnya 
merupakan komitmen yang 
harus dijalankan bagi setiap 
pemilik kendaraan untuk 
memastikan pelayanan an-
gkutan kepada masyarakat. 
“Sekitar 20 persen angkutan 
umum memang tercatat tidak 
melakukan uji kelayakan, 
kami pun terus melakukan 
pengawasan penuh dilapan-
gan, salah satunya dengan 
melakukan uji petik,” jelasnya 
kepada Radar Sukabumi saat 
dihubungi melalui saluran 
teleponnya, kemarin (4/11). 

Menurut Abdul, pengujian 
kendaraan bermotor terse-
but amat penting dilaku-
kan terutama bagi angkutan 

umum. Selain sebagai salah 
satu persyaratan teknis dan 
layak jalan, uji yang dilakukan 
secara berkala itu untuk me-
mastikan kenyamanan pelay-
anan masyarakat. “Setidaknya 
ada tiga tujuan uji kelayakan 
ini, pertama, memberikan 
jaminan keselamatan secara 
teknis terhadap penggunaan 
kendaraan bermotor. Kedua, 
mendukung terwujudnya 
kelestarian lingkungan dari 
kemungkinan pencemaran 
udara yang diakibatkan peng-
gunaan kendaraan bermo-
tor dan ketiga, memberikan 
pelayanan umum kepada 

masyarakat,” terangnya. 
Dalam setiap tahunnya, 

seluruh pemilik angkutan 
umum maupun sopirnya 
selalu diberikan pembinaan, 
bahkan diberikan apresi-
sasi. Dalam pembinaan itu, 
seluruh driver dan pemilik 
angkot diarahkan bagaimana 
cara meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarkat. 
“Setiap tahun kita selalu ada 
pemilihan sopir teladan, tapi 
untuk sopir tembak itu kami 
tidak bisa intervensi lebih. 
Yang jelas, kami terus awasi 
mereka dilapangan,” pugkas-
nya. (upi/d)

FOTO: DOKUMENTASI DISHUB KOTA SUKABUMI

KEPSEN: Uji petik ataupun pemeriksaan dilapangan terhadap 
angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. 

CIKOLE- Pimpinan Ponpes 
Dzikir Al Fath Kota Sukabu-
mi, Fajar Laksana menerima 
penghargaan berupa Sertifi kat 
Aristocrat Global Leadeship 
and Citizen of Earth (sertifi kat 
bangsawan kepemimpinan 
global dan warga dunia) dari 
WPF UNESCO. 

Dua penghargaan terse-
but diserahkan oleh Ketua 
World  Philosophical Forum 
(WPF) United Nation UNESCO 
untuk Indonesia, Muhammad 
Jeseus Chrisna di Ponpes Dzikir 
Al Fath Kota Sukabumi, kema-
rin (4/11).

Dalam kesempatannya, 
Muhammad Jeseus Chris-
na mengatakan pemberian 
penghargaan tersebut karena 

Fajar Laksana dinilai memiliki 
komitmen yang kuat dalam 
membantu kedamaian du-
nia. Hal itu pun dilihat dari 
kegiatannya sebagai pewaris 
budaya dan membantu pen-
gobatan tanpa memandang 
suku, agama dan bangsa. “Ini 
diberikan untuk tokoh yang ke 
15 di Indonesia, sedangkan di 
dunia sekitar 200 tokoh dunia, 
antara lain Bill Gates, Barak 
Obama, Antonio Guteres dan 
Kofi  Annan,” ungkapnya. 

Penerima penghargaan terse-
but akan diundang diberbagai 
negara untuk memberikan 
sumbang saran untuk perda-
maian dunia. Selain itu, juga 
memilih prioritas jika berkun-
jung ke seluruh dunia tanpa 

harus menerima  hambatan 
termasuk visa. “Semua negara 
harus menerima pemegang 
sertifi kat ini. WPF UNESCO 
memiliki 55 kantor di seluruh 
dunia termasuk di Indonesia,” 
jelasnya.

Muhammad Jaesus Chrisna 
menambahkan, mengenal 
sosok Fajar Laksana dari media 
dan informasi temannya di 
Jakarta. Untuk membuktikan 
hal itu, dirinya kemudian men-
gunjungi Ponpes Al Fath. “Saya 

ingin ketemu dengan Fajar 
Laksana dan ingin membuk-
tikan kebenarannya. Ternyata 
benar, ini menarik saya karena 
apa yang dilakukan di sini san-
gat alami dan ketika ketemu 
kami seperti teman lama,” 
ungkapnya.

Sementara itu, KH Fajar Lak-
sana tidak menduga menerima 

penghargaan yang juga diterima 
oleh tokoh dunia tersebut. Se-
bab, apa yang dilakukannya 
selama ini tiada lain untuk men-
jalankan amanat dari agama, 
negara dan leluhurnya. “Misi 
dari WPF UNESCO itu sama 
dengan ajaran Agama Islam 
yakni rahmatan lil alamin, 
sama dengan UUD 45 dan si-
loka Prabu Siliwangi yakni silih 
asah, silih asuh dan silih wawa-
ngi. Semuanya intinya menjaga 
perdamaian dunia. Dan saya 
siap untuk hadir jika diperlukan 
untuk memberikan sumbang 
saran demi kedamaian dunia,” 
jelas Fajar.

Diungkapkan dia, kedatan-
gan Ketua WPF UNESCO terse-
but merupakan kali kedua. Se-
belumnya, Muhammad Jeseus 
Chrisna datang untuk melihat 
dan mengamati keunikan yang 
ada di Ponpes Al Fath. Sedan-

gkan kedatangan kali ke dua 
untuk memberikan sertifi kat. 
“Selama di Ponpes ini, beliau 
melihat kegiatan keagaman, 
museum, seni dan budaya sep-
erti kesenian Boles dan Lisung 
Ngamuk serta pengobatan 
tradisional. Untuk pengobatan 
di sini tidak memandang suku, 
agama dan kebangsaan, pasien 
yang datang ke sini ada dari 
berbagai negara seperti, Aus-
tralia, Inggris, Malaysia, Brunei 
dan Jerman,” ungkap Fajar.   

Pada kesempatan tersebut, 
Fajar Laksana juga memberi-
kan penghargaan dan men-
gangkat Muhammad Jeseus 
Chrisna sebagai warga ke-
hormatan Waruka Saka Bumi 
Padjajaran dengan gelar Rama 
Agung Jaya Lelana. “Beliau di-
harapkan menjadi duta budaya 
Sunda Padjajaran di seluruh 
dunia,” pungkasnya. (bal/d)

KELURAHAN WARUDOYONG, KECAMATAN WARUDOYONG

Wilayah  Pengembangan UKM Pengrajin 
Kain Sofa dan Pergudangan

Kelurahan Warudoyong memiliki sejumlah potensi antara 
lain, wilayah yang terdapat sejumlah pergudangan besar, 

seperti untuk daur ulang kaca dan plastik. Kelurahan ini juga 
memiliki pengrajin kain untuk isi sofa.

Laporan DIDIET RAHMA ADITYA

LUAS wilayah untuk Kelurahan 
Warudoyong mencapai 43, 09 Ha. 
Terdiri dari 5 RW dan 32 RT. Kelu-
rahan yang dipimpin Lurah Iyan 
Rojiman ini memiliki jumlah pen-
duduk sebanyak 6.370 jiwa dengan 
1.470 jumlah kepala keluarganya. 

Melihat pekerjaan penduduk, 
berdasarkan informasi yang diper-
oleh banyak yang menjadi peda-
gang lepas, diperkirakan untuk 
mereka yang bermata pencahar-
ian pedagang lepas sampai sekitar 
894 orang. Ada juga yang menjadi 
pegawai negeri. Berdasarkan data 

yang didapat dari Kelurahan Wa-
rudoyong jumlah PNS 73 orang, 
kemudian pegawai swasta seban-
yak 498 jiwa, buruh karyawan 281 
jiwa dan buruh kasar sebanyak 
178 jiwa. 

Buruh tani juga ada sebanyak 4 
jiwa dan paling banyak juga pen-
duduk yang masih menganggur 
dari data di Kelurahan Warudoy-
ong sebanyak 3.416 orang. 

 Lurah mengaku potensi di Kelu-
rahan Warudoyong cukup minim, 
namun menurutnya ada beberapa 
warga yang  menjadi pengrajin 

kain untuk pembuat isi sofa 
juga di wilayah ini terdapat 
pergudangan, seperti gudang 
daur ulang produk kaca, daur 
ulang plastik, dan lain seb-
againya. Selain itu juga terdapat 
perumahan, dan sejumlah wi-
rausaha masyarakat. Program 
di masyarakat saja yang cu-
kup berkembang dan dirasakan 
manfaatnya di masyarakat. Sep-
erti, lurah menyebutkan sudah 
tiga kali berturut-turut Kelura-
han Warudoyong memperoleh 
bantuan dari program Neigh-
borhood Upgrading and Shelter 
Sector Project (NUSSP) yang 
salah satunya diarahkan pada 
pembangunan sarana mandi, 
cuci, kakus (MCK) yang hanya 
beberapa RW dan diharapakan 
bisa ke depannya bisa seluruh 
RW yang ada di Kelurahan Wa-
rudoyong. (cr3/d)

Berharap 
jadi Kelurahan 

Sehat dan Indah
 KELURAHAN Warudoy-

ong memiliki potensi untuk 
pengembangan wisata. Ya, 
pada RW 05 terdapat kam-
pung yang disebut sebagai 
Kampung Pelangi. Kenapa? 
Karena, sejumlah tembok/
dinding penahan tanah di-
cat dengan warna pelangi. 
“Mudah-mudahan pada 
2019 Kampung Pelangi bisa 
menjadi tempat wisata dan 
kami juga berharap terwujud 
kelurahan yang sehat dan 
indah,”tuturnya seraya ber-
harap. (cr3/s)

Iyan Rojiman

FOTO:ROHMAT/RADARSUKABUMI

POTENSI PERGUDANGAN: Sejumlah pengrajin pergudangan kaca saat 
bekerja.



batu bara,’’kata Raihan.
Dia menceritakan, ketertari-

kannya dengan lego mekanik itu 
muncul ketika melihat film lego 
dan tutorial di YouTube. Kegema-
ran mereka diwadahi ketika tem-

pat les piano tersebut membuka 
kelas khusus, yakni kelas robotik, 
yang berkolaborasi dengan Seko-
lah Robotik Indonesia (SRI).

’’Kami rakit robot pertama itu 
namanya kotak robot yang bisa 

berbicara,’’ ucap Raihan.
Dengan dibimbing pelatihnya, 

Raihan merancang robot seukuran 
kotak makanan itu untuk kepent-
ingan amal.’’Saat itu, pada 2015, di 
Jogja dapat empat special award. 
Raihan kelas II SD dan Rafie ma-
sih TK A,’’ tambah Shanty Octavia 
Utami, sang bunda.

Shanty menceritakan bahwa 
keduanya pernah mengikuti ajang 
International Islamic School Ro-
botic Olympiad (IISRO) 2015 di 
Jogjakarta. Shanty menuturkan, 
Rafie sempat mencuri umur. Jika 
biasanya mencuri umur untuk jadi 
lebih muda, Rafie dibuat lebih tua. 
Meski masih TK, Rafie menyamar 
menjadi murid SD agar bisa ikut.

’’Soalnya, Rafie nangis nge-
bet pengin ikut lomba sama 
kakaknya. Makanya, dia me-
nyamar jadi murid SD,’’ ungkap 
Shanty,lantas tertawa.

Perempuan 42 tahun itu men-
gatakan sangat mendukung keg-
emaran kedua anaknya. Bagi dia, 
menguatkan fondasi berpikir 
dan pengetahuan di usia emas 
merupakan hal yang mutlak. Se-
lanjutnya, Raihan menceritakan 
hal yang paling berkesan selama 
mengikuti lomba dan kontes 
robotik. Yang terakhir, kakak be-
radik tersebut mengikuti IISRO 
2018 di Malaysia.’’Kali ini tidak 
perlu menyamar jadi murid SD 
lagi,’’ ucap Shanty.

Raihan dan Rafie mengikuti 
enam jenis lomba. Mulai robot 
sumo, robot chef, underwater, 
fi re fi ghting, hingga drone racing. 
’’Saya paling suka drone racing,’’ 
ucap Raihan.

Hingga kini, prestasi kakak be-
radik itu cukup membanggakan. 
Untuk drone racing, mereka ber-
hasil meraih medali perak.

Sementara itu, dua perunggu 
mereka sabet dalam kategori 
robot chef dan underwater.Ketika 
mengunjungi rumahnya di Jalan 
Simo Rukun V, Suko manunggal, 
kemarin, Raihan dan Rafie mem-
peragakan cara memainkanrobot 
kecil hasil rakitannya itu. Yakni, 
menerbangkannya dengan ren-
dah, kemudian melesat dengan 
kecepatan tinggi

hingga meliuk-liuk mengitari 
kaki meja. Satu keterampilan yang 
bahkan tidak semua orang dewasa 
bisa melakukannya.

Saat ini dua bocah itu memiliki 
enam jenis drone. Ada yang di-
beri orang. Ada pula yang meru-
pakan hasil rakitannya sendiri. 
Terdapat satu drone yang ter-
hubung dengan ponsel mereka. 
’’Saya berharap bisa jadi pemain 
drone racing kelas dunia,’’ ung-
kap Raihan. (*/c15/ano)

SUKABUMI - Walikota Suk-
abumi Achmad Fahmi pada 
Sabtu (3/11) membuka Road-
show Forum Osis Jawa Barat 
(FOJB) 2018, di SMK Negeri 
(SMKN) 1 Kota Sukabumi.

Mengusung tema “Revi-
tation of Leadership From 
One to All Human,” orang 
nomor satu di Kota Sukabumi 
itu mengapresiasi kegiatan 
tersebut. Terlebih ia bangga, 
kotanya terpilih menjadi tuan 
rumah FOJB. Apalagi para 
pelajar SMKN 1 Kota Suka-
bumi kerap terpilih menjadi 
anggota FOJB.

“Pastinya saya sangat men-
gapresiasi kegiatan ini, positif 
untuk pelajar,”kata Fahmi 
kepada Radar Sukabumi.

Dengan diadakannya FOJB 
di Kota Sukabumi, semakin 
membuktikan bahwa pelajar 
di kota ini cukup eksis di keg-
iatan Jawa Barat  (Jabar).

“Tadi saya dengar bahwa 
dua tahun lalu, siswa dari 
SMKN 1 Kota Sukabumi per-
nah menjabat sebagai Ketua 
FOJB,” tuturnya.

Pria yang akrab disapa Kang 
Fahmi itu mengaku bangga 
terhadap keberadaan Osis, 
lantaran bisa berkumpul den-
gan anak-anak muda hebat 
di mana mereka perupakan 
perwakilan Osis dari masing-

masing sekolah se-Jabar.
Baginya, ini sebuah harapan 

besar ketika kumpulan Osis-
Osis tersebut bisa menjadi 
duta bagi sekolahnya masing-
masing.

“Sehingga berbagai per-
masalahan yang terjadi di 
kalangan pelajar, bisa ditun-
taskan dengan kehadiran 
mereka sebagai teman sebaya 
yang akan mengingatkan satu 
dengan yang lain,” paparnya. 

Fahmi menilai, selama ini 
Osis merupakan  organisasi 
yang ekslusif di kalangan 

teman-teman mereka.
“Sekarang sudah saatnya 

Osis tampil lebih membum-
ing, dengan berkolarobasi 
antar Osis di berbagai sekolah 
yang ada di Jabar,”ajaknya.

Tujuannya, supaya perma-
salahan yang berhubungan 
dengan Osis dan pelajar bisa 
terpecahkan bersama dan 
meberikan solusi yang ter-
baik, untuk kemajuan Kota 
Sukabumi pada khususnya 
dan umumnya Jabar.

“Mudah-mudahan kehadi-
ran teman-teman Osis ini 

akan mampu menciptakan 
pelajar-pelajar terbaik yang 
luar biasa di Jabar dan khu-
susnya di Kota Sukabumi ini,” 
terangnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 
1 Kota Sukabumi Saepurah-
man Udung  menyatakan, 
kemajuan sekolah dilihat dari 
dua kategori pertama dari 
kurikulumnya dan kedua dari 
kesiswaannya. Untuk itu, Osis 
punya peranan besar untuk 
menjembatani sekolah den-
gan peserta didik.

Pihaknya senang, jika setiap 

tahun peserta didiknya bisa 
masuk ke dalam organisasi 
FOJB ini.

“Alhamdulillah setiap tahun 
kita selalu ada yang masuk 
baik menjadi anggota atau-
pun pengurus, makanya kita 
ditunjuk sebagai tuan rumah 
tahun ini,” imbuhnya.

Selain seminar, di acara 
ini juga diadakan penguku-
han dan pemilihan pengurus 
FOJB 2018/2018. Udung ingin 
salah satu siswanya bisa ter-
pilih kembali menjadi pengu-
rus organisasi bergengsi itu.

Peranan Osis dalam sekolah 
memiliki peran yang sangat 
besar, bukan berarti organisasi 
lain tidak penting. Hanya saja 
sebagai penjembatan antara 
sekolah dan juga peserta didik, 
peranan Osis lebih dibutuhkan. 
Tidak hanya itu, Osis juga mel-
atih mereka untuk berorgan-
isasi dan memimpin. 

“Sebagai generasi milenial, 
mereka ini adalah calon pe-
mimpin yang akan meng-
gantikan mereka. Makanya 
kita harus bisa membimbing 
dan penuhi hatinya dengan 
agama, seperti di SMKN 1 
Sukabumi contohnya Osis di 
kita jumlahnya ada 48 siswa 
dan semua wajib untuk men-
jadi pengurus masjid,” pung-
kasnya. (wdy) 

PENDIDIKAN 11SENIN, 5 NOVEMBER 2018

KEBANGSAAN

Perjusami Bentuk 
Karakter Siswa

SERU DAN 
MENGASYIKKAN: 

Para peserta Perjusami 
berjalan menuju rute 

hiking yang telah 
ditentukan panitia di 
Jalan Sukajaya,Desa 

Sukajaya, Kecamatan/
Kabupaten Sukabumi, 

Minggu (4/11).

DINNA AGUSTINA/RADARSUKABUMI

SUKABUMI - Memperingati 
Hari Amal Bakti (HAB) Ke-
menterian Agama (Kemenag) 
ke-73, sebanyak 27 Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) se-Kota Suka-
bumi mengikuti Perkema-
han Jumat, Sabtu dan Minggu 
(Perjusami) di Villa Ibrahim 
Jalan Sukajaya, Desa Suka-
jaya, Kecamatan/Kabupaten 
Sukabumi.

Ketua Panitia Perjusami 
Diki Ismayudi mengatakan, 
Perjusami dilaksanakan mu-
lai 2-4 November 2018 untuk 
menyambut HAB Kemenag 
ke-73 yang jatuh pada 3 Janu-
ari 2019.

“Dalam Perjusami ini, selu-
ruh siswa dikenalkan dengan 
alam sekitar salah satunya 
lewat hiking,” ujar Diki yang 
ditemui Radar Sukabumi di 
sela-sela Perjusami, Minggu 
(4/11).

Dari 27 MI yang ikut Per-
jusami, panitia membaginya 
ke dalam regu yang masing-
masing berisi sepuluh murid. 

Jika di total, 
Perjusami kali ini diikuti 

oleh 27 MI atau 540 murid.
“Perjusami juga bertujuan 

untuk membentuk karakter 
siswa dalam mempersiapkan 
generasi muda yang beriman 
dan bertakwa, cerdas dan 
kuat. Para siswa diajarkan un-
tuk memiliki tanggung jawab, 
disiplin, mandiri dan bersikap 
baik,”terangnya.

Untuk mencapai tujuan 
tersebut, panitia mengisinya 
dengan beragam kegiatan 
menarik. Yaitu keagamaan 
dan kepramukaan.

“Untuk kegiatan keagamaan, 

anak-anak diajak untuk 
mengikuti tahfid Alquran 
dan azan,” ulasnya.

Sedangkan untuk materi 
kepramukaan, para peserta 
Perjusami dilatih untuk bisa 
baris berbaris, mencari jejak, 
membuat tenda, memasak dan 
kegiatan kepanduan lainnya. 

“ I n i  d i l a k u k a n  u n t u k 
melatih jiwa kemandirian 
siswa,”terangnya.

Perjusami sendiri dibuka 
langsung oleh Kepala Ke-
menag, Chalik Mawardi dan 
dihadiri oleh para kepala MI 
se-Kota Sukabumi. 

Di hari terakhir, para peserta 

diajak hiking dengan menyu-
suri rute sekitar perkemahan.

“Jaraknya sekitar 3 KM, dibagi 
menjadi empat pos yang perta-
ma mengenalkan alam sekitar, 
kepramukaan, games dan lain 
sebagainya,” ulasnya.

Kegiatan kepramukaan 
sendiri, lanjut Diki, merupak-
an kegiatan ekstrakurikuler 
wajib di Kurikulum 2013.

“Semoga ke depan kegiatan-
kegiatannya lebih terprogram 
dan juga ini efeknya untuk 
peserta didik kita supaya lebih 
mengeksplor potensi yang 
dimiliki dan jiwa-jiwa keper-
amukaan,” tandasnya. (cr4/t)

27 MI 
Sambut HAB 
Kemenag ke-73

Fahmi: Peran Osis Harus Lebih Membuming

HUMAS PEMKOT SUKABUMI FOR RADAR SUKABUMI

SUKABUMI JADI TUAN RUMAH: Perwakilan Osis dari berbagai SMA/SMK se-Jabar menghadiri FOJB 2018 
di SMKN 1 Kota Sukabumi, Sabtu (3/11).

Raihan-Rafi e, Kakak Beradik Berprestasi di Bidang Robotik

Menyamar Jadi Murid SD untuk Bisa Ikut Lomba
Raihan-Rafi e bukan penggemar robotik 

biasa. Keduanya berprestasi. Kakak beradik 
itu baru saja menyabet dua perunggu dan 

satu perak di kontes robotik dan drone 
racing di Malaysia September lalu.

MUHAMMAD AZAMI RAMADHAN

KELIHATAN pendiam, tetapi mata dua bocah terse-
but langsung berbinar ketika disinggung soal robot. 
Itulah kakak beradik Raihan Alif Sanjaya dan Rafi e 
Avicena Sanjaya. Sebagaimana kakak dan adik lainnya, 
dua bocah yang selisih umurnya hanya dua tahun itu 
kerap berantem. Namun, Raihan dan Rafi e langsung 
kompak saat berurusan dengan sains robotik.

Anak pasangan Muswijaya-Shanty Octavia Utami itu 
menunjukkan ketertarikan pada robotik sejak kecil. 
Tepatnya saat masih taman kanak-kanak. Sempat 
dileskan piano, dua bocah yang kini bersekolah di SD 
Al-Azhar tersebut lebih tertarik dengan permainan 
bongkar pasang untuk remaja, nano blok.

’’Saya sama adik buat lego teknik seperti mesin pengolah 

MUHAMMAD AZAMI RAMADHAN/JAWA POS

DUA BOCAH HEBAT: Raihan (kiri) bersama adiknya, Rafie, 
menunjukkan medali dan drone.

Sekitar 2.300 PT tak 
Ajarkan Empat Pilar

JAKARTA - Lebih dari 2.300 Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta 
(PTS) tidak mengajarkan tentang empat pilar 
kebangsaan. Jika ini dibiarkan akan memicu 
munculnya paham radikalisme di kalangan 
mahasiswa.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkap-
kan, setiap kali kunjungannya ke PTN maupun 
PTS, sering bertanya kepada mahasiswa tentang 
empat pilar kebangsaan. Hasilnya, banyak yang 
tidak tahu.

“Saya prihatin melihat kondisi mahasiswa di 
PTN dan PTS. Mereka tidak tahu apa itu empat 
pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, 
NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” ujar Menteri 
Nasir usai menjadi keynote speaker dalam 
seminar nasional yang dihelat Ikatan Alumni 
Universitas Brawijaya di Jakarta, akhir pekan 
kemarin.

Saat ini, ada sekira 4.600 PT di Indonesia. Nasir 
menyebut, lebih dari 50 persen PT tidak menga-
jarkan tentang empat pilar kebangsaan. Alhasil 
mahasiswanya tidak tahu nilai-nilai luhur yang 
terkandung dalam empat pilar tersebut.

“Kenapa mahasiswanya enggak tahu, ya 
karena enggak diajari. Makanya Kemenristek-
dikti masuk ke PT untuk menanamkan jiwa na-
sionalisme dan wawasan kebangsaan,” ucapnya.

Selain itu telah ditetapkan peraturan menteri 
(permenristekdikti) Nomor 55/2018, tentang 
Pembinaan Ideologi Bangsa. Dengan ad-
anya Permenristekdikti tersebut, kini Organ-
isasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) antara lain 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan 
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 
(KAMMI) diperbolehkan masuk kampus.

Menteri Nasir menjelaskan, dalam Per-
menristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, pasal 1 
berbunyi, perguruan tinggi bertanggung jawab 
melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, 
UUD dan Bhineka Tunggal Ika dalam kokuri-
kuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pembinaan ideologi tersebut, lanjut Nasir, 
nantinya akan terealisasi dalam bentuk Unit 
Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa 
(UKM PIB). Sementara anggotaya terdiri dari 
perwakilan seluruh OKP atau organisasi eks-
tra kampus yang berada di perguruan tinggi 
masing-masing, di bawah pengawasan rektor. 

“Sekarang yang terjadi, OKP liar di dalam 
kampus. Dianggap outsider. Sementara mer-
eka ingin mengembangkan demokrasi dengan 
baik.Jangan sampai UKM ini jadi provokator, 
tapi mediator, semua dikendalikan oleh rektor,” 
tandasnya. (esy/jpnn)
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Hai travelers, punya pengalaman berlibur seru dan ekstrem? Melakukan solo 
traveling dengan uang pas-pasan atau memilih rute yang tidak biasa tentu 
menjadi pengalaman menantang dan tidak terlupakan. Setiap orang pasti 

punya kisah yang berbeda. Ceritakanlah pengalaman tersebut melalui e-mail 
traveling@jawapos.co.id dalam tulisan. Maksimal 500 kata. Sertakan pula tip 
liburan ala Anda. Lampirkan foto paling keren dan seru saat berlibur (minimal 
500 KB). Jangan lupa lampirkan scan kartu identitas, NPWP, nomor rekening 
bank, dan nomor telepon dalam e-mail tersebut. Cowok atau cewek boleh ikut 
menulis. Ada honor bila tulisan dimuat. So, tunggu apa lagi? Share yours! (*)

Agnes Santoso 
Host SBO TV dan

Co-Founder heySTARTIC

”SAYA pergi jalan-jalan sekeluarga, 
keliling delapan negara dalam dua 
bulan,” ujar seorang bapak dari Jawa 
yang menyapa saya dan adik saya, 
Vania, di Brussels, Belgia, pagi itu 
(15/10). Dia menyapa kami karena 
mendengar kami melintas berbicara 
dalam bahasa Jawa. Pengalamannya 
luar biasa dibandingkan perjalanan 
kami. Keliling 7 negara dalam 7 hari 
saja. Keterbatasan itu justru bagian 
dari eksplorasi menantang dan menjadi 
sebuah cerita tersendiri. (*)

Perjalanan Tak Terbatas dalam Waktu Terbatas

Belanda menjadi negara pertama kami 
bertualang, tepatnya di Kota Amsterdam 
mulai 9 Oktober. Tempat wisata yang 
menarik, Volendam. Kami membeli tiket GVB 
one day pass untuk naik turun trem maupun 
bus. Sayang, kami tak kunjung menemukan 
halte bus yang bisa diakses dengan GVB. 

Melihat waktu sudah mendekati pukul 
16.30, kami memilih untuk realistis. Ya, 
mayoritas toko tutup pukul 17.00. Akhirnya, 
kami meninggalkan rencana ke Volendam 
dan jalan kaki sekitar 20 menit dari 
Amsterdam Centraal ke papan tulisan ”I 
AMSTERDAM” di belakang Rijkmuseum. 

Setelah tidur di bus dari Amsterdam (23.00) ke 
Frankfurt (04.45), kami tiba di Frankfurt Am Main 
Hauptbahnhof. Kami berusaha memahami informasi di 
mesin pembelian tiket yang bercampur antara bahasa 
Jerman dan Inggris. Kami kembali membeli tiket RMV 
one day pass dengan kategori ohne Umweg alias 
rute dalam kota. 

Kami baru memulai perjalanan sekitar pukul 10.00 
setelah cukup istirahat di apartemen teman. Di 
Google Map tak terdeteksi rute trem maupun bus. 
Jalan sehat menjadi jawabannya saat itu! 

Kami berjalan menuju Old Town. Salah satu yang 
menarik adalah Romeberg atau Gunung Romawi. 
Tempat bersejarah itu dulu dipakai untuk pameran 
perdagangan pertama di abad ke-13.

Kami terus berjalan, lagi dan lagi. Salah satu yang kami 
kunjungi adalah Museum Senckenberg. Koleksinya 
binatang dan tanaman yang masih ada maupun yang 
telah punah sampai koleksi artefak dinosaurus.

Saat kami menyusuri jalan ke museum tersebut, 
kami menemukan beberapa halte bus. Mengapa 
Google Map tidak mendeteksinya? Jawabannya, 
transportasi publik di Frankfurt dan beberapa kota lain 
di Jerman belum terintegrasi dengan Google Maps!

Sesampainya di Praha, kami langsung membeli 
tiket kereta one day pass. Di sini pembayaran 
tiket hanya bisa menggunakan uang koin. 

Sayang, kali ini kami harus berurusan dengan 
polisi pemeriksa tiket. Dia kebetulan memilih 
mencegat kami! Memilih? Ya, karena tidak 
semua orang diperiksa tiketnya. Acak. Nyatanya, 
tiket kami dinyatakan tidak resmi karena belum 
divalidasi di mesin berbentuk kotak hitam. 

Singkat kata, kami harus membayar denda 
sebesar 800 CZK/person. Validasi tiket one 
day pass tersebut cukup dilakukan satu kali! 

Lelah hati karena harus membayar denda, 
kami menghibur diri.  Sajian Czech Trdelnik 
mendinginkan hati. Bentuknya seperti croissant 
tapi jauh lebih besar dan berbentuk tabung. Di 
atasnya diberi es krim. 

Wina merupakan salah satu kota yang memiliki kantor 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Agenda pertama 
kami awali dengan mengikuti kunjungan ke kantor PBB. 
Ada jadwal kunjungan turis disertai pemandu dalam 
bahasa Inggris. Pukul 11.00 dan 15.00.

Kunjungan yang memberikan pengalaman berbeda 
adalah Haus Der Musik (House of Music). Terdapat 13 
anak tangga di lantai 1 yang kami lewati seolah menjadi 
tuts piano sehingga menghasilkan alunan tangga nada. 

Bisa juga mencoba jadi virtual conductor, memimpin 
orkestra musik lewat sensor gerakan tangan. Atau, 
tertarik untuk melemparkan dadu virtual yang hanya 
tampak di layar kaca. Hasil akhirnya simfoni lagu. 

Piazzale Michelangelo adalah tempat yang wajib 
dikunjungi jika ke Firenze. Tempat tersebut terletak di 
puncak kota. Kecantikan Kota Firenze bisa tampak dari 
atas, termasuk Katedral Firenze. Itulah kubah terbesar 
sedunia yang dibangun sejak 1418 tanpa ada sketsa 
desain apa pun. 

Kami ingin ke Piazzale Michelangelo. Perjalanan 
tersebut menguras tenaga karena merupakan 
perjalanan mendaki. Bahkan melewati begitu banyak 
anak tangga yang tak kunjung usai. 

”Five more minutes!”, ”You can do it!” lebih kurang 
itulah seruan beberapa rombongan yang melihat ulah 
kami menapaki tangga sambil membawa koper. 
Akhirnya perjuangan tersebut terbayar. Pemandangan 
indah keseluruhan kota tampak dari titik ini.

Setelah terbang sekitar 1 jam ketika pagi dari Italia, kami 
mendarat di Beauvais International Airport. Bandara tersebut 
terletak masih cukup jauh dari pusat kota. Ibarat Gresik–Surabaya. 

Kami keliling kota yang cantik ini. Terdengar mudah? Ya, 
mudah, di luar upaya besar untuk naik turun tangga. Semua 
akses ke dan dari metro menggunakan tangga! Jadi bisa 
dibayangkan betapa sehatnya olahraga di Paris, apalagi 
sambil ”angkat beban” (baca: bawa koper). 

Kalau pepatah Indonesia mengatakan, ”Murid 
kencing berdiri, guru kencing berlari,” monumen di 
Brussels mengatakan, ”Manneken Pis.” Itulah 
simbol khas dari Belgia. 

Kuliner di sini tak hanya cokelat. Pilihannya, 
mussels, kentang goreng Madame Antoine, dan 
wafel. Untung, kami dan peserta konferensi Asia 
Europe Foundation Young Leaders Summit 
disambut beberapa kupon gratis untuk makan 
wafel. Perjalanan hari itu berakhir di Atomium, 
tempat pembukaan acara.

FOTO-FOTO: AGNES SANTOSO FOR JAWA POS
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PANORAMA KOTA: Katedral Firenze di Italia terlihat 
jelas dari Piazalle Michelangelo. Untuk mencapai 
puncak kota, penulis mesti menapaki jalan mendaki 
lengkap dengan anak tangga yang tak kunjung usai. 
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MUSIK digemari semua kalangan, 
nggak terkecuali anak muda. Dengerin 
musik sekarang jadi mudah dengan 
adanya teknologi dan layanan streaming. 
Alhasil, gaya mendengar musik zaman 
dulu dengan vinil, kaset, atau CD mulai 
ditinggalkan.

Di sisi lain, ada Pak Hengki Herwanto 
yang memiliki visi ”memanjangkan umur” 
cetakan fisik musik. Yakni, Galeri Malang 
Bernyanyi, sebuah tempat yang 
mengoleksi beragam cetakan fisik musik. 
Mulai piringan hitam, kaset, CD, dan 
beragam lainnya.

Galeri yang berdiri sejak 2009 itu kini 
memiliki ribuan koleksi dari beragam 
cetakan fisik dan juga beragam jenis 
musik. Padahal, menurut Pak Hengki, 
koleksi awalnya hanya sekitar 200 buah.

Koleksi awal itu merupakan hasil 
perjuangan Pak Hengki yang telah 
mengumpulkan sejak masih SMA dan 
juga beberapa temannya yang lain. 
”Meski nggak bisa bermain alat musik, 
musik adalah passion saya,” ujar lelaki 
yang pernah menjadi kontributor di salah 
satu majalah musik tersebut.

Selain itu, koleksinya berasal dari 
sumbangan para donatur, baik dari dalam 
maupun luar negeri. ”Kami bersyukur 
walaupun awalnya sedikit ternyata 
banyak yang masih peduli dengan 
musik-musik Indonesia, salah satunya 
menyumbangkan koleksi mereka,” ujar 
Pak Hengki yang ternyata merupakan 

lulusan teknik sipil.
Menurut Pak Hengki, ternyata banyak 

anak muda yang nggak tahu loh bahwa 
musik itu ada cetakan fisiknya. ”Jadi, 
kalau kami putar piringan hitam, mereka 
tuh ada yang heran itu apa kok bisa 
bunyi. Terus, kami setel kaset mereka 
bingung juga keluar dari mana. Saya ya 
ketawa aja dengarnya,” ungkapnya.

Galeri Malang Bernyanyi yang berubah 
nama menjadi Museum Musik Indonesia 
pada 2015 menyediakan beragam pilihan 
bagi para pengunjung untuk menikmati 
musik melalui versi fisiknya. Siapa pun 
bisa datang dan menikmati suasana serta 
musik yang ada di museum tersebut.

Oh iya, selain itu, di sini ada koleksi 
instrumen musik daerah loh. Makin 
komplet aja ya. Tapi, ternyata nggak 
mudah juga loh mengurus museum 
tersebut. Dari total 10 orang, hanya 2 
nih yang bisa dibilang masih muda, 
sedangkan yang lainnya merupakan 
teman-teman seangkatan Pak Hengki. 
Karena itu, Pak Hengki berharap ada 
banyak anak muda yang turut 
membantu mengembangkan dan 
menjaga museum tersebut.

Pak Hengki juga berpesan buat 
anak-anak muda sekarang untuk tetap 
membantu melestarikan musik-musik 
Indonesia. Misalnya, memublikasikan 
keberadaan museum itu. Boleh juga 
nih dengan membantu menata interior 
museum atau mungkin meng-online-
kan koleksi museum biar bisa dinikmati 
banyak orang. ”Karena kan kami sudah 
berumur semua, jadi sudah waktunya 
anak-anak muda yang turun. Karena 
musik ini kan juga kekayaan budaya 
bangsa Indonesia,” ujar Pak Hengki. 
(fik/c25/raf)

Hengki Herwanto, direktur Museum 
Musik Indonesia

”Hang out di mal udah biasa. Aku sih 
lagi suka banget nongkrong di Pasar 
Santa. Tapi, di situ nggak cuma pasar 
karena tempatnya open space dan 
super exciting. Tempat makan ada, 

tempat belanja ada, jadi banyak 
pilihan dan dekat kampus juga.

Tempatnya sih emang kayak 
kios-kios gitu. Cocok buat 
kamu yang pengin jajan sambil 
menikmati musik dari piringan 
hitam. Meskipun tempatnya 
kecil, but it’s good place to chill. 
Plusnya lagi, tempat ini harus 
banget ada di list nongkrong 
untuk kamu yang pengin belajar 
tentang piringan hitam.”

Sambil Jajan 
Ditemani 
Piringan di 
Laidback Blues 
Record Store

Naufal Hilmi
Universitas Trilogi 

Jakarta

DOK. PRIBADI

Tambah Wawasan 
di Galeri Malang 

Bernyanyi

Event Menarik di 
C2O Library and 

Collabtive

”Waktu itu pernah main-main ke Malang, terus 
disaranin buat datang ke sini deh. Vibe musiknya 

terasa banget lewat banyaknya rak yang menawarkan 
berbagai macam musik untuk didengarkan. 

Spesialnya lagi, kalau ke sini, kita tuh kayak bebas 
banget milih mau mainin lagu yang kita mau.

Selain karena emang ini isinya koleksi-koleksi musik 
dari baragam jenis, zaman, dan daerah, tempat ini 

macam oase untuk pencinta musik seperti aku dan 
teman-teman. FYI, this is good place for you who want 

to nostalgic. Koleksi lamanya lengkap loh!”

”Sejak dibuka pada 2008, aku senang banget waktu 
menemukan perpustakaan musik ini. Tempatnya 

kekinian dan nggak se-creepy perpustakaan biasa 
yang bikin bosan. Apalagi, di sini jadi ’jantung’ 

bagi berbagai kegiatan dan diskusi anak muda di 
Surabaya. Nggak heran kalau C2O selalu ramai 

karena pengunjung juga dimanjakan dengan koleksi 
bukunya yang lengkap. 

Aku sering banget ikutan kegiatan yang 
berkolaborasi dengan berbagai komunitas. Selain 
nambah wawasan, aku bisa ketemu dengan teman-

teman yang punya ketertarikan yang sama. Suasana yang 
tenang dan teduh juga memungkinkan aku untuk chill dari 

kepenatan sekolah. Mantap!”

Annisa Ishatu
SMAN 18 Bekasi

DOK. PRIBADI

Rafi  Hidayatullah
SMA Muhammadiyah 9 

Surabaya

DOK. PRIBADI

BACA buku di perpustakaan sih 
udah biasa. Gimana ya rasanya 
mendengar musik di perpustakaan? 
Nggak cuma exciting, tapi juga seru 
dan nagih! Sensasi itu dirasakan 
beberapa Zetizen yang nongkrong di 
music library. Yuk, simak keseruannya! 
(fi k/far/c25/raf)

ILUSTRASI: NINA/ZETIZEN TEAM • LAYOUT: NOFIKA/ZETIZEN TEAM

MASIH ingat keromantisan Nathan 
dan Salma di Dear Nathan seri pertama? 
Well, dua sejoli itu kembali beradu 
akting di Dear Nathan: Hello Salma 
sebagai lanjutan seri sebelumnya. 
K  (1/11) duo pemeran Nathan 
dan Salma, Jefri Nichol dan Amanda 
Rawles, datang ke Royal Plaza untuk 
menyapa para fans.

Dibalut hoodie oranye dengan tulisan 
Dear Nathan, Hello Salma, keduanya 
tampak manis dan bikin baper 
para penggemar. Tahu 
sendiri dong, chemistry 
mereka benar-benar 
terbangun di film. 
Ternyata mereka 
berdua beneran baper 
loh! ’’Tapi, baper sebagai 
Nathan dan Salma loh 
ya. Hehehe. Hal itu tentu 
harus dong biar kesan 
romantisnya bisa terasa,’’ ujar Jefri 
ketika diwawancarai.

Usut punya usut, mereka punya cara 
unik untuk membangun chemistry 
loh! Karena udah tujuh kali main film 
bareng, Amanda dan Nichol sering 
merombak dan membangun chemistry 
dari awal supaya peran film yang lalu 
nggak kebawa dengan film yang 
dimainkan saat ini. ’’Nggak jauh beda 

sama Dear Nathan yang pertama untuk 
pengembangan karakternya, tapi lebih 
ke versi dewasa lagi,’’ jelas Jefri.

FYI, Amanda yang memerankan Salma 
di film Dear Nathan: Hello Salma juga 
sering menangis tiap 5 menit. ’’Well, 
aku emang banyak akting menangis 
di film ini. Supaya bisa lebih mendalami 
peran Salma yang emang lagi galau 
banget di film ini, aku coba mengingat 
cerita atau masa lalu yang sedih atau 

kelam biar akting nangisku itu 
lebih riil,’’ katanya.

Chemist ry  yang 
terbangun dengan 
epik tersebut disajikan 
dalam fi lm yang 
berpusat pada asmara 

kisah LDR hingga 
ketiadaan restu orang 

tua. ’’Film ini emang relate 
banget sama anak muda, 

tentang depresi, masalah dengan 
orang tua, broken home, dan asmara 
yang dikemas lebih dewasa dan 
nggak jauh-jauh dengan kehidupan 
anak sekolah zaman sekarang,’’ 
tutur Jefri.

Well, penasaran kan gimana 
kelanjutan kisah asmara Nathan dan 
Salma? Go watch and get inspired! 
(mel/c14/raf)

HEBOH: Ratusan penggemar memadati bioskop dalam sesi meet 
and greet dengan para cast Dear Nathan: Hello Salma.

SERASI: Jefri Nichol dan Amanda Rawles sering habiskan waktu 
berdua untuk tumbuhkan chemistry.

ANDRE/ZETIZEN TEAM

DOK. PRIBADI

ANDRE/ZETIZEN TEAM

DOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI
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IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN 
(0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA

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

INDOBATA menyediakan : Genteng beton 
multiline/urat batu, batako press, paving 
block (Brg2 tsb brsrtifi kat SNI). Jl. Ry Karang 
Hilir no.833 Cibadak 43351 Smi. 0266-
532888/0818107180.(Rs s/d 30 November)

FLORIS

KAWANUA FLORIST terima pesanan 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 - 4987 QA  An. Riki Suherli 

HLG STNK F - 8336 U  An. Pemda Kabsi

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

AQUA Raih Halal Award-Halal 
Top Brand 2018

Rumawan Fadli, Juara Styling Avant-garde dalam National Hair Expo 2018

Awalnya Pramusaji, Kini Miliki Tiga Salon
Rumawan Fadli dulu hanya seorang pramusaji 
di sebuah restoran. Namun, bakatnya menata 

rambut sudah lama terlihat. Dia kerap 
memberikan jasa potong rambut gratis kepada 

teman-temannya.

RESVIA AFRILENE

KEGIGIHAN Rumawan 
Fadli belajar menata ram-
but patut di acungi jempol. 
Wawan, panggilan Rumawan, 
tak mengira hobinya meng-
gunting rambut teman-te-
mannya dululah yang men-
gantarkannya seperti seka-
rang. Pemilik tiga salon di 
kawasan Semolowaru seka-
ligus penata rambut terse-
but mempunyai segudang 
prestasi.

Kisah Wawan sebagai hair-
stylist bermula ketika menjadi 
pramusaji di sebuah restoran. 
Karena sikapnya yang ra-

mah, banyak pelanggan tetap 
yang berbincang dan ber-
canda dengannya. Termasuk 
saat dia memotong rambut 
seorang karyawan lain ketika 
restoran lengang. Kebiasaan 
memotong rambut tersebut 
diketahui para pelanggan 
lain. Salah seorang di antara 
mereka yang merupakan pe-
milik event organizer men-
gajak Wawan ke salon milik 
temannya.

’’Nah, dari situ awalnya aku 
bekerja di salon. Itu sekitar 
1998. Dua tahun aku bekerja 
di Jhony Salon,’’ ujarnya.

Pria kelahiran Malang, 4 
Agustus 1976, tersebut men-
gatakan, awalnya dirinya 
bekerja di salon untuk men-
cari pengalaman. Namun, 
banyak apresiasi yang diteri-
manya selama bekerja di ber-
bagai salon. Akhirnya, pada 
2000 Wawan memberanikan 
diri membuka salon sendiri.

’’Masih kecil-kecilan. Na-
manya ya Wawan Salon gitu 
saja, simpel kan,’’ katanya, lalu 
tertawa.

Meski demikian, Wawan 
masih bekerja di salon lain 
untuk menambah ilmunya.

Baru pada 2004, dia benar-
benar mengelola salon mi-
liknya. Dari salon itulah, 
nama Wawan makin terkenal. 
Jumlah salonnya pun bertam-
bah menjadi tiga. Hingga saat 
ini, tiga salon tersebut masih 
beroperasi. Sadar membu-
tuhkan sertifi kat kecantikan 

agar lebih maju, Wawan pun 
bersekolah lagi. ’’Saya mulai 
keranjingan dengan dunia ini. 
Ya akhirnya karena passion 
sudah ketemu, saya maunya 
all-out,’’ imbuhnya.

Dia pun lulus dan mendapat 
gelar sarjana seni rupa dari 
Universitas Adi Buana. Ke-
mudian, Wawan memiliki ide 
membuat aksesori rambut dari 
bahan daur ulang yang malah 
menjadi poin plus karyanya.

Wawan juga semakin giat 
mengikuti seminar dan work-
shop kecantikan untuk me-
nambah ilmunya. Sebab, bagi 
Wawan, tantangan terbesar 
untuk bertahan di dunia kecan-
tikan adalah menjaga kualitas 
dan eksistensi. ’’Nggak boleh 
sombong dan merasa sudah 
pintar,’’ katanya tegas.

Wawan juga bergabung 
dengan Komunitas Profesi 
Ahli Kecantikan dan Pen-

gusaha Salon Tiara Kusuma 
dua tahun lalu. Tak hanya

belajar, dia juga berbagi 
ilmu. Berkat keteguhannya, 
Wawan sering diundang un-
tuk mengisi seminar dan talk 
show kecantikan. Dia juga 
dipercaya menjadi ketua rant-
ing Semolowaru oleh Ketua 
DPC Tiara Kusuma Surabaya 
Atiek Prasetyo.

Sederet prestasi diraihnya. 
Mulai level Surabaya, Jawa 
Timur, hingga nasional. Yang 
terbaru, Wawan memenangi 
kompetisi Styling Avant-garde 
dalam event National Hair 
Expo 2018 di Jakarta Con-
vention Center. Hadiahnya 
berupa trip ke Australia pada 
2019. ’’Alhamdulillah kemarin 
juga masuk tiga besar Photo 
Creative Cosmo Hair Com-
petition. November ini fi nal di 
Hongkong. Mohon doanya,’’ 
tutur Wawan. (*/c7/tia)

WAWAN FOR JAWAPOS

SATU DARI SEKIAN: Wawan (kanan) membawa piala 4th ASEAN 
Hair & Styling Photo Competition 2018 yang dimenangkannya.

SUKABUMI – AQUA, merek 
Air Minum Dalam Kema-
san (AMDK), kembali dia-
nugerahi penghargaan “Halal 
Award-Halal Top Brand 2018” 
dalam kategori Air Minum 
Dalam Kemasan (AMDK) 
oleh Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) 
dan Kementerian Agama 
(Kemenag) Republik Indo-
nesia (RI).

Penghargaan ini diserahkan 
oleh Ketua Umum Majelis 
Ulama Indonesia (MUI), K.H. 
Ma’ruf Amin kepada Regula-
tory Aff airs Director Danone 
Indonesia, Prima Sehanputri 
pada acara Indonesia Halal 
Expo (INDHEX) 1 November 
2018 di SMESCO Exhibition 
Hall, Jakarta. 

Setiap tahunnya, LPPOM 
MUI memberikan Halal 
Award kepada berbagai pe-
mangku kepentingan yang 
sudah berkiprah dalam per-
tumbuhan dan peningkatan 
industri halal di Indonesia.

Selain itu, Halal Award juga 
diharapkan dapat mening-
katkan peran serta pelaku 
industri halal di Indonesia 
untuk lebih berperan secara 
aktif dalam melakukan sosial-
isasi, promosi, informasi, dan 

edukasi seputar halal.
Pada tahun ini, Halal Award 

diberikan kepada merek halal 
terbaik, iklan halal terbaik, 
produk pendatang baru ter-
baik dan UKM halal terbaik. 
Untuk kategori Halal Top 
Brand yang diterima AQUA 
tahun ini, penilaian didasar-
kan pada survei terkait ke-
halalan suatu merek serta in-
tensitas sosialisasi halal yang 
dilakukan diberbagai media 
sebelumnya, baik bersama 
LPPOM MUI maupun secara 
independen.

Regulatory Aff airs Director 
Danone Indonesia, Prima Se-
hanputri mengatakan, bahwa 
jaminan halal bagi konsumen 
AQUA merupakan prioritas 
dalam mempertahankan 
kualitas. “Terus menjaga jam-
inan halal dari produk kami 
merupakan komitmen un-
tuk terus mempertahankan 
kualitas dan kepercayaan 
konsumen kepada kami. 
Dengan jaminan halal, kami 
terus dapat menyediakan 
hidrasi sehat bagi keluarga In-
donesia,” ujar Prima melalui 
keterangan resminya yang 
diterima Radar Sukabumi, 
Minggu (4/11).

Menurutnya, AQUA  selalu 
menjaga kehalalan produk  
sesuai dengan standar mutu 

halal, keamanan dan lingkun-
gan mulai dari bahan baku, 
produksi, pengiriman dan 
sampai ke tangan konsumen.  
Selain itu, Prima juga me-
nambahkan bahwa penting 
bagi Industri untuk menjadi 

merek yang mempromosi-
kan serta mengedukasi kon-
sumen seputar produk yang 
halal.

“Karenanya, kami selalu 
terlibat untuk mendukung ke-
giatan kampanye mengenai 

halal yang dilakukan LPPOM 
MUI,” tambah Prima.

Tahun ini merupakan kedua 
kalinya AQUA mendapatkan 
penghargaan ini setelah se-
belumnya mendapatkannya 
di 2016. Selain itu, merek 

minuman Isotonik Mizone 
juga pernah mendapatkan 
penghargaan serupa untuk 
kategori minuman Isotonik 
pada 2015.

Selain sertifikasi halal, 
AQUA juga melakukan pen-

gawasan terhadap pemenu-
han standar kualitas sesuai 
dengan standar keamanan 
pangan dan SNI. Terkait hal 
ini, AQUA telah memenuhi 
standar ISO 9001, ISO 14001, 
dan FSSC 22000.(*/sri)

KEMBALI 
MENANG 
PENGHARGAAN: 
Regulatory 
Aff airs Director 
Danone 
Indonesia, Prima 
Sehanputri 
menerima 
penghargaan 
“Halal Award-
Halal Top Brand 
2018” dari 
LPPOM MUI 
yang diserahkan 
oleh Ketua 
Umum MUI, K.H. 
Ma’ruf Amin 
di SMESCO 
Exhibition Hall, 
Jakarta, Kamis 
(1/11).

AQUA FOR RADAR SUKABUMI
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 mempergunakannya seb-
agai alat tranportasi saat itu.

  “Ya jelas dizamannya 
kendaraan ini  menjadi 
primadona dan diminati. 
Bahkan tahun 90an, ban-
yak orang kampung yang 
ekonominya sudah mapan 
sengaja ke Cibadak itu hanya 
untuk naik Nayor. Ya liburan 
kalau sekarang mah, tapi 
saat ini lihat saja orang su-
dah tidak melirik lagi ke-
beradan Nayor, dan bahkan 
mungkin akan segera dimu-
siumkan, “jelas Kohar (70) 
yang merupakan saksi hidup 

keberadaan Nayor
  Disisi lain, sebetulnya 

Nayor sejalan dengan waktu 
pernah mengalami bebera-
pa modifikasi dengan me-
makai roda empat. Namun, 
karena tidak sesuai den-
gan harapan penciptanya 
‘Ngagayor’ maka dirubah 
kembali menjadi roda dua.  

  Pada Zamannya, jumlah 
Nayor pernah mencapai pu-
luhan dan beroperasi men-
gatarkan masyarakat berakti-
fi tas. Namun, seiring berjalan 
dengan waktu kendaraan 
ini semakin menyusut. Fak-
tornya, selain pendapatan-
nya yang berkurang peminat 

kendaraan ini sudah tidak 
lagi seperti yang dulu kala. 
Bahkan untuk menghidupi 
ongkos perawatan kudanya 
jug sering tidak pernah me-
nutupi.

  Dengan begitu, yang ta-
dinya memiliki kuda-kuda 
yang hebat dan perkasa, 
akibat kurang perawatan 
dan mendapatkan asupan 
makanan membuat kuda-
kudanya meninggal karena 
penyakit atau sudah dimakan 
usia. Secara perlahan ke-
beradaan Nayor tersebut akan 
semakin kritis dan nyaris 
hilang dari jalanan Cibadak. 

  “Kami berharap, pemer-

intah tetap melestarikan dan 
memberi ruang untuk Nayor 
ini. Seperti didaerah lain di-
faslitasi sebagai kendaraan 
wisatawan ataupun selalu 
diikutkan dalam berbagai 
kegiatan pemerintah. Tu-
juannya agar keberadaan-
nya tetap terjaga dan lestari 
hingga anak-anak zaman 
sekarang mengetahui akan 
sejarahnya, “ujar Anggota 
DPRD Kabupaten Sukabumi 
Ade Dasep Zaenal Abidin

  Meski, saat ini sudah ada 
tugu Nayor berdiri, tentunya 
itu adalah satu ikhtiar pemk-
ab untuk melestarikannya. 
Namun, lebih jauh dari itu 

pemerintah juga harusnya 
memberikan ruang bagi 
mereka agar ekonomi mer-
eka tetap berjalan. Meski, 
saat ini angkutan perkotaan 
sudah bermacam-macam 
hingga kemudian muncul 
angkutan berbasis online, 
nasib kendaraan ini semakin 
dan semakin sulit bersaing.

  “Biaya kebutuhan makan 
dan pemeliharaan kuda 
tersendat-sendat. Mengingat 
pendapatan perharinya jika 
dirata-ratakan hanya men-
capai Rp50 ribu saja, kalau 
lagi beruntung bisa mencapai 
Rp100 ribu, “ujar Rahmat 
salah seorang kusir Nayor 

yang tinggal di Kampung Ke-
bonpala Rt (03/10) Cibadak

  Jika dihituntg-hitung an-
tara makan kuda perhari 
bisa mencapai Rp15 sampai 
Rp20 ribu. Jika pendapatn-
nya hanya Rp50 ribu tentu-
nya dalam sehari hanya bisa 
membawa pulang Rp30 ribu. 
“Bisa dibanyangkan hidup 
sekarang uang Rp30 Ribu 
bisa untuk apa, “jelasnya.

  Harapan dan keinginan 
tersebut tentunya sejalan 
dengan semua masyarakat 
yang mengharapkan kenda-
raan Nayor ini terus lestari 
meski sudah tidak ruang un-
tuk bertahan setidaknya bisa 

dilestarikan melalui program 
yang diluncurkan pemerin-
tah. Kondisi macetnya Kota 
Cibadak tentunya bukan lagi 
tempat Nayor untuk bisa ber-
tahan lebih lama lagi. Dengan 
itu para kusir Nayor sudah 
memiliki jadwal kapan bisa 
beroperasi. 

“Kita mengadalkan lang-
ganan saja, selain itu men-
gadalkan orang yang berlibur 
mengajak anaknya untuk naik 
Nayor, selain itu sepi dan 
terbatas. Dan tidak mungkin 
juga Nayor beroperasi sep-
erti kendaraan umum lainnya 
yang sudah menggunakan 
mesin, “tukasnya. (*)

  “Hasil tangkapan perhari 
saat ini melimpah menin-
gakat 40 persen dari biasan-
ya, dari pada membusuk 
harga ikan ini saya turunkan 
dari biasanya,”ujar Asep 
Samsudin (45) seorang ne-
layan Palabuhanratu, kema-
rin (04/11).

 Kondisi hasil tangkapan 
ikan jenis lisong mengalami 
peningkatan di alami semua 
nelayan bagan, saking me-
lipahnya para nelayan bin-
gung untuk menjual ke kon-
sumen, dan ahirnya harga 
dijatuhkan dari harga bi-
asanya. 

“Saat perahu nelayan ber-
sandar ke tepi dermaga, 
sekarang warga langsung 
berkerumun mendekati 

perahu, mereka tau harga 
ikan lisong lagi murah, dari 
pada busuk lebih baik kita 
jual cepat,”jelasnya.

  Hal serupa diungkapkan 
salah seorang pedagang 
ikan, Jejen (48) mengatakan 
pada tiga hari ini nelayan 
wilayah perairan Palabu-
hanratu, khususnya yang 
memakai perahu Bagan 
sedang panen ikan Lisong. 
“Kalo di nilai dari jumlah 
tangkapan meningkat, na-
mun tidak menguntungkan 
yang ada merugi, biaya opra-
sional dan bahan bakar lebih 
tinggi,”katanya.

 Lebih lanjut, Jejen men-
gatakan dengan melim-
pahnya ikan lisong tentu 
saja harga ikan lisong turun 
drastis dari harga biasanya.  
“Harganya jatuh drastis, 

bahkan kemarin (Sabtu 
3/11)’sempat di kisaran 
Rp2.500/ Kg,”katanya.

  Jejen menambahkan ban-
yaknya Ikan lisong saat ini 
sedang memasuki musim-
nya. Dimana banyak nya 
tangkapan ikan Lisong ter-
jadi di bulan September 
sampai bulan Oktober ini.  
“Sebetulnya sudah beberapa 
bulan ini ikan lisong ada, 
tapi tidak banyak seperti 
sekarang, ya dari awal Sep-
tember sampai sekarang 
ada terus ikan lisong nya, 
nah biasa nya ikan lisong 
akan sulit di dapat saat me-
masuki bulan Desember 
sampai bulan Februari, satu 
perahu Bagang saat ini bisa 
mendapat ikan lisong sekitar 
6-8 ton dalam satu malam,” 
pungkasnya.(cr1/d)

Mereka bertanding di Ke-
jurnas Super Adventure Of-
froad Non Winch Putaran 
3. Perlombaan yang meru-
pakan salah satu cabang 
olahrga ekstrim ini, dibuka 
secara resmi olah Bupati 
Sukabumi Marwan Hamami 
serta diikuti oleh berbagai 
daerah seperti, Jawa Tengah, 
Jawa Timur,  Yogjakarta, 
Mataram, Bali, Kalimantan 
dan lainnya. 

  “Kejurnas untuk perlom-
baan off road ini, merupakan 
rangkaian kegiatan untuk 
penutupan Hari Jadi Ka-
bupaten Sukabumi,” jelas 

Marwan usai membuka ke-
giatan perlombaan off road 
tersebut. 

  Pihaknya mengaku, akan 
mencermati secara seksama 
untuk mengatahui sampai 
sejauh mana dampak dari 
kegiatan tersebut dalam 
memberikan kontribusi 
positif baik untuk pengem-
bangan pariwisata maupun 
dalam dunia otomotif. “Ya, 
intinya kegiatan ini harus 
bisa memberikan dampak 
nilai kesejahteraan bagi ma-
syarakat, khusunya di tem-
pat ini,” ujarnya. 

  Untuk itu, pihaknya se-
lain akan terus membantu 
kegiatan tersebut juga akan 

berusaha memfasilitasi 
sarana dan prasarana beru-
pa pembangunan sircuit 
secara permanen untuk 
kegiatan otomotif di luar 
adventure. “Seperti slalom 
test road race di wilayah 
Kota Pelabuhanratu un-
tuk menambah daya tarik 
kota dan meningkatkan 
kesejahtraan ekonomi ma-
syarakat,” tandasnya. 

  Ditempat yang sama, 
Ketua Ikatan Motor Indo-
nesia (IMI) Koordinator 
Wilayah (Korwil) Sukabumi 
Aep Majmudin menjelas-
kan, bahwa persiapan un-
tuk menyelenggarakan keg-
iatan perlombaan Kerjunas 

  “Untuk siaga musim ke-
marau yang berlangsung 
selama dua bulan sudah 
berakhir. Sekarang kita, ten-
gah mempersiapkan un-
tuk menghadapi potensi 
bencana di musim hujan,” 
jelas Maman kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (4/11).

  Berdasarkan hasil semen-
tara dari BMKG, bahwa di 
akhir Oktober 2018 sampai 
akhir Januari 2019 diprediksi 
akan terjadi curah hujan 
yang tinggi disertai angin 

kencang yang dapat berpo-
tensi akan terjadinya ben-
cana alam. Seperti bencana 
longsor, banjir dan bencana 
angin puting beliung. “Un-
tuk itu, kami menghimbau 
kepada seluruh warga agar 
mewaspadai musim hujan 
saat ini,” bebernya. 

  D a l a m  m e n g h a d a -
pi musim hujan saat ini, 
pemerintah daerah Kabu-
paten Sukabumi melalui 
BPBD Kabupaten Sukabumi, 
telah membentuk tim kaji 
cepat penanganan bencana 
banjir dan longsor. “Salah 

satu upaya yang sudah di-
lakukan di pertengahan 
Oktober kemarin kita sudah 
mengirimkan perahu ke 
wilayah Kecamatan Tegal-
buleud,” ujarnya. 

  Dari berbagai macam 
bencana alam, paparn Ma-
man, bencana longsor dan 
banjir lebih berpotensi ter-
jadi saat musim hujan. Pas-
alnya, pergerakan tanah 
akibat dorongan air hujan 
lebih mungkin terjadi. “Ta-
nah itu lebih mudah berge-
ser saat hujan. Ditambah 
lagi kondisi tanah yang me-

mang rawan pergeseran,” 
imbuhnya.

  Untuk itu, ia menghimbau 
kepada seluruh warga Kabu-
paten Sukabumi untuk me-
ningkat kewaspadaan selama 
musim hujan berlangsung 
utamanya yang bermukim 
di daerah rawan banjir dan 
longsor. “Kewaspadaan ini 
bagi masyarakat yang tinggal 
di daerah dataran rendah, 
khususnya di sekitar dekat 
bantaran sungai serta warga 
yang bermukim disekitar 
perbukitan atau ketinggian,” 
pungkasnya. (den/d)

    “Dengan modal menjadi 
Walikota, saya akan berkomit-
men keberpihakan kepada 
daerah dalam menyetujui 
APBN (Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara) 
dan membuat perundang-
undangan,”ujar Mochamad 
Muraz kepada awak media 
di sela menyambangi salah 
satu warga di Desa Citepus, 
kemarin (04/11).

 Lebih Lanjut Muraz men-
gatakan, peningkatan suatu 
daerah harus didorong dalam 
mendapatkan porsi anggaran 
yang lebih banyak. Pemban-
gungan suatu daerah tidak 
bisa dilakukan jika hanya 
mengandalkan anggaran 
daerah itu sendiri. 

  “Disini dibutuhkan ang-

garan yang bersumber dari 
APBN, Provinsi, dan APBD, 
untuk percepatan pemban-
gunan di daerah. Anggaran 
pusat dan provinsi harus 
lebih banyak turun ke dae-
rah untuk mempercepatan 
pembangunan,”tandasnya.

  Sementra itu Badri Suhen-
di, Ketua Dewan Kehormatan 
DPRD Kabupaten Sukabumi 
yang juga sebagai Caleg DPRD 
Kabupaten Sukabumi besu-
tan Partai Demokrat men-
gaku, dirinya mendapingi 
Muchamat Muraz tidak lain 
ingin membawa Kabupaten 
Sukabumi lebih sejahtera. 
Untuk itu, dirinya akan satu 
langkah untuk membawa 
Sukabumi lebih berkembang 
dari segala sektor.

  “Meski masih bertang-
gungjawab sebagi anggota 

Dewan, tapi saya tetap me-
layani dan menampung as-
pirasi masyarakat,  menden-
garkan keluhan masyara-
kat sambil mencari solusi. 
Kebetulan saya calon pet-
ahana dan masih aktif, jadi 
bisa segera menindaklan-
juti dan mendorong dalam 
marealisasikan,”ungkap Badri 
Caleg Partai Demokrat nomor 
urut 1 Dapil 1 Kabupaten 
Sukabumi tersebut.

  Tugas sebagai anggota 
Dewan sebagai pelayan dan 
penyampai aspirasi warga 
tidak akan pernah selesai. 
Mengingat, keluhan dan as-
pirasi masyarakat kerap ber-
tambah seiring berjalannya 
waktu. “Saya ingin warga 
memiliki saya seutuhnya, dan 
saya akan terus begini dekat 
dengan masyatakat tidak 

hanya dalam kegiatan reses 
saja, tapi setiap waktu rumah 
saya terbuka 24 jam untuk 
masyrakat,”akunya.

 Ditempat terpisah, Mak 
Ema (43), Ketua RT 01/07 
mengakui, dirinya secara 
langsung di meminta Mo-
chamad Muraz dan Badri 
Suhendi untuk mengawal 
dalam mengikis kesenjangan 
sosial dan mampu menjadi 
penyampai amanah masyara-
kat yang baik kepada pemer-
intah.

 “Kami sebagai warga hanya 
minta satu, amanah dalam 
jabatanya. Terkait janji poli-
tiknya baik pembangungan 
infrastruktur dan fasilitas ke-
sehatan juga pendidikan yang 
murah dan berkualitas, harus 
bisa di buktikan jangan seke-
dar janji,”pintanya.(cr1/d)

sampah dari berbagai jenis 
sampah rumah tangga ini, 
jika tidak dibersihkan, se-
lain dapat menyebabkan 

penyakit juga dapat me-
nyumbat aliran sungai dan 
luapan airnya bisa meren-
dam perkampungan warga. 

“Apalagi saat ini, mema-
suki musim hujan. Jelas 

sekali sangat berpotensi. 
Makanya, kami langsung 
turun kelapangan untuk 
melakukan aksi bersih-
bersih sampah,” bebernya. 
(den/d)

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

Dulu Kesohor, Sekarang Dikalahkan Motor

BPBD Minta Warga Waspadai Cuaca Ekstrim

Mantan Walikota Mulai ‘Blusukan’

Bupati: Kejurnas Off road Bangkitkan Ekonomi 

Sampah Sungai Cipelang Dibersihkan

Harga Ikan ‘Terjun‘ di Musim Panen

KOMUNITAS

untuk memperbutkan piala 
Bupati Sukabumi Cup Seri 
III telah dilaksanakan se-
lama dua bulan terkahir. 
“Dari awal pembangunan 
sirkuit hingga bisa digu-
nakan offroad, kita laku-
kan persiapan selama dua 
bulan. Meski waktu terba-
tas, tapi berkat kerja keras 

dan kerjasama yang baik 
semuanya dapat berjalan 
sesuai harapan dan tidak 
menemukan kendala yang 
signifikan,”pungkasnya. 

  Menurutnya, saat ini olah-
raga off road semakin pop-
uler di kalangan masyarakat, 
karena selain menantang 
dan memacu adrenalin, 

cabang olahraga otomotif 
ini juga dapat menikmati 
indahnya pemandangan. 
“Olahraga offroad adalah 
olahraga yang menantang 
melalui medan lumpur. 
Olahraga sangat berguna,” 
bebernya. 

  Ia menambahkan, keg-
iatan perlombaan otomotif 

off road ini, selain bertujuan 
untuk meningkatkan tali 
silaturahmi juga untuk men-
ciptakan hubungan yang 
baik dengan masyarakat dan 
menciptakan atlet olahraga 
offroad. “Selain itu, untuk 
mendorong semangat kom-
petisi yang sehat dan spor-
tif,” pungkasnya. (den/d)

Ribuan Peserta Hadiri Semarak Pasar Rakyat SRC
RIBUAN peserta dari 

Sukabumi dan Cianjur ikut 
memeriahkan Semarak Pas-
ar Rakyat SRC pada Sabtu, 
4/11/2018 di Lapang Bojong 

Desa Bojong Kecamatan 
Cikembar Kabupaten Suka-
bumi. Pasar Rakyat berte-
makan Yuk Belanja Ke SRC 
(YBKS) ini diselenggarakan 

Sampoerna Retail Commu-
nity (SRC) dan dihadiri serta 
dibuka Bupati Sukabumi, 
Marwan Hamami. Pada 
acara tersebut dimeriah-

kan juga oleh hiburan dan 
hadiah doorprize untuk 
peserta yang beruntung. 

  Pada acara tersebut juga 
diserahkan secara simbolis 

bantuan secara simbolis un-
tuk korban Donggala, Palu, 
Sigi di Sulawesi Tengah 
yang diberikan oleh SRC 
kepada Bupati Sukabumi, 

Marwan Hamami lalu dis-
erahkan kepada perwakilan 
Radar Sukabumi. 

  Bupati Sukabumi, Marwan 
Hamami merespons positif 

adanya SRC. Karena menu-
rutnya hal ini membantu 
perekonomian masyarakat di 
Kabupaten Sukabumi pada 
khususnya. (dit)

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami foto bersama dengan pihak SRC, Camat Cikembar, unsur Muspika 
Kecamatan Cikembar, dan undangan.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami secara simbolis melepas balon 
ke udara sebagai simbol pembukaan Semarak Pasar Rakyat SRC.

Suasana kemeriahan dan hiburan peserta Semarak Pasar Rakyat SRC.

Pengumuman pemenang doorprize dan hadiah utama untuk peserta Pasar Rakyat SRC. Proses pengocokan/pengambilan undian 
berhadiah.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami secara simbolis menyerahkan bantuan 
korban gempa tsunami Donggala, Sigi, dan Palu dari SRC kepada perwakilan 
Radar Sukabumi. 
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Melihat Nasib Perjalanan Nayor yang Semakin ‘Pengkor’

Dulu Kesohor, Sekarang Dikalahkan Motor
Ketika dulu menyebutkan Kota Cibadak, pasti 

ingat dengan ikon kendaraan tradisional Nayor. 
Kendaraan transportasi yang ada sejak zaman 

penjajahan ini pernah kesohor dan primadona 
dizamannya, bahkan Nayor merupakan kendaraan 

tranportasi tradisional satu-satunya di Nusantara 
dan mungkin di dunia yang masih bertahan. 

Bagaimana nasibnya saat ini, berikut liputannya.

HANDI SALAM-Sukabumi

SUARA hentakan sepatu 
kuda yang dihasilkan dari 
kendaraan tradisional Nayor 
Cibadak nyaris jarang ter-
dengar. Kini suara tersebut 
beralih dengan suara kenda-
raan bermotor yang mema-
dati jalanan Cibadak. Nayor 
sejatinya ‘bermesraan’ den-
gan jalan Cibadak sejak ja-
man jepang. Namun, saat ini 
kemesraan Nayor seaakan 
terkalahkan oleh motor dan 
angkutan perkotaan lainnya.

   Sejarah mencatat, bahwa 
kata Nayor berawal dari 
kata sunda ‘Ngagayor’ (be-
rat kebelakang red) hingga 
akhirnya terkenal. Salah 
satu keturanan pencipta 
nama Nayor Abdul Rojak 
menyebutkan bahwa awal 
kata Nayor berawal dari 
tiga orang yang mecetus-
kannya hingga kemudian 
orang sekitaran Cibadak 

FOTO: DOK RADAR SUKABUMI 

MENUNGGU PENUMPANG: Salah seorang kusir Nayor pada saat menunggu penumpang di Jalan Cibadak

Bupati: Kejurnas Off road 
Bangkitkan Ekonomi 

Harga Ikan ‘Terjun‘ 
di Musim Panen

CIKEMBAR-- Sedikitnya 66 individual dan 12 tim dari ber-
bagai daerah merasakan sensasi lintasan off road di Sirkuit 
Cikembang, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (3/11). 

BERJIBAKU: Pasangan pembalap pada saat berjibaku dilintasan Kejurnas Super Adventure Off road Non Winch Putaran 3 di Sirkuit Cikembang, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, 
Sabtu (3/11).

P A L A B U H A N R A T U - - 
Musim paceklik ikan sudah 
usai, namun nelayan di Pal-
abuhanratu belum bisa me-
nikmati keuntungan dari hasil 
melaut. Pasalnya harga ikan 
hasil tangkapan mereka terjun 
bebas. Hal itu diungkapkan 
nelayan Palabuhanratu yang 
menuturkan, jika harga ikan 
saat ini memang turun dari 
harga sebelumnya.

   Berdasarkan informasi 
yang diterima koran ini dari 
pelelangan ikan dermaga 
Palabuhanratu, harga ikan ko-
song mengalami penurunan 
yang begitu drastis. Sebelum-
nya harga ikan jenis lisong ini 
dikisaran Rp20 hingga  Rp25 
Kg, namun sekarang harga 
turun menjadi Rp7.500 

BPBD Minta Warga 
Waspadai Cuaca 

Ekstrim
CIKEMBAR-- Sudah memasukinya musim 

penghujan membuat, Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Sukabumi, menghimbau kepada seluruh 
warga Kabupaten Sukabumi agar mewaspa-
dai mengenai ancaman bencana alam di 
musim hujan. Terlebih lagi, baru-baru ini, 
di wilayah Kecamatan Cikembar terdapat 
puluhan rumah warga yang mengalami keru-
sakan, akibat disapu angin puting beliung. 

 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 
BPBD Kabupaten sukabumi, Maman Suher-
man mengatakan, masa tanggap darurat 
kekeringan yang ditetapkan sejak 6 Agustus 
2018 telah berakhir sampai 31 Oktober 2018. 
Untuk mengantisipasi bencana di musim hu-
jan, maka BPBD Kabupaten Sukabumi telah 
mengikuti rapat evaluasi bersama BPBD 
Provinsi Jawa Barat dan Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofi sika (BMKG) untuk 
melihat pemaparan tentang menghadapi 
musim hujan.

Mantan Walikota 
Mulai ‘Blusukan’

PALABUHANRATU-- Mantan Walikota Sukabumi M Muraz mulai 
melakukan manuver politiknya dengan menggencarkan silaturahmi 
dan kunjungan ke beberapa daerah yang ada di Kota dan Kabupaten 
Sukabumi, seperti yang dilakukan beberapa waktu yang berkunjung 
dan silaturahmi dengan masyarakat RW 07 Kampung Cidahon, Desa 
Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi

KUNJUNGAN: Ratusan warga  RW 07 Kampung Cidahon, Desa 
Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi antusias 
saat didatangi Mantan Walikota M. Muraz yang merupakan Caleg DPR 
RI Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi berkunjung.

Sampah Sungai 
Cipelang Dibersihkan

GUNUNGGURUH-- Memasuki musim 
penghujan, puluhan petugas Desa Cikujang, 
Kecamatan Gunungguruh bersama Polsek 
Gunungguruh, melakukan aksi bersih-bersih 
sampah di jembatan sungai Cipelang, kema-
rin (4/11).

  Kegiatan bersih-bersih sampah yang bera-
da di lokasi perbatasan Kota dan Kabupaten 
Sukabumi ini, dilakukan untuk mengantisi-
pasi banjir, seiring dengan datangnya musim 
hujan pada bulan November ini. “Kegiatan 
ini kita lakukan untuk mengantisipasi agar 
sungai tidak dipenuhi sampah, aliran tidak 
tersumbat dan tidak menjadi penyebab ban-
jir,” kata Kepala Desa Cikujang, Uus Somantri 
kepada koran ini, kemarin (4/11).

  Aksi bersih-bersih sampah di jembatan 
sungai Cipelang ini, melibatkan sejumlah 
anggota Polri dari Polsek Gunungguruh. 
“Kita membersihkan berbagai jenis sampah 
yang berada di pinggir sungai, termasuk 
sampah yang menggunung di samping jem-
batan,” bebernya.

  Sementara itu, Kapolsek Gunungguruh, 
Iptu Yudi Wahyudi mengatakan, aksi bersih-
bersih sampah di lokasi jembatan tersebut, 
sengaja dilakukan sebagai salah satu bentuk 
kepedulian Polri dalam menciptakan keber-
sihan lingkungan. Terlebih lagi, tumpukan 
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GOTONG ROYONG : Sejumlah petugas Polri dan 
Desa Cikujang saat melakukan aksi bersih-bersih 
sampah di jembatan sungai Cipelang, kemarin (4/11).
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