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0857 5909 6314  *DIDIT
0822 5042 4546  *FAUZI
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PROMO AKHIR TAHUN !!!

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

PEDULI PALU DAN DONGGALA

10. Ade Dasep,     Rp 600.000

Anggota DPRD Kab. Sukabumi 

11. Didit,     Rp 100.000

12. Hamba Allah,   Rp 200.000

13. Hamba Allah,    Rp    50.000

14. Hamba Allah,   Rp    50.000

15. Hamba Allah,    Rp    50.000

16. Hamba Allah,    Rp    50.000

17. Ayi Saptari,    Rp 200.000

18. Anon,     Rp 100.000

19. Didit R Aditya,   Rp    30.000 

20. RS. Islam Assyifa,                Rp  5.000.000

Bantuan yang terkumpul sementara 

(Selasa, 16/10) Rp. 12.680.000

No Messi, No Problem

PERKIRAAN 

SUSUNAN PEMAIN

VS BARCELONAINTER MILAN

Kakak Beradik Tiya-Inanti Diran, Juru Bahasa dengan Sertifi kasi yang Diakui PBB  

Harus Tahan Ekspresi saat Micky dan 
Minnie Mouse Lewat 

Untuk bisa mendapat sertifi kat, Tiya dan Inanti 
Diran harus mengantongi 500 jam kerja di beragam 

konferensi internasional. Juga, rekomendasi 
juru bahasa berbagai negara. Kalau momen 

mengesankan Tiya saat mendampingi direktur 
IMF di Lombok, Inanti mengalaminya dalam 

pembukaan Disneyland di Hongkong. 

SHABRINA PARAMACITRA, Badung 

KERJA 
BARENG: 
Inanti 
Diran (kiri) 
bersama 
sang adik, 
Tiya Diran 
dalam 
booth 
interpreter 
yang sama.

Raja Tempe 
Maling 

Hati Untuk 
Tamunya

CERITA raja tempe di Je-
pang asal Kabupaten Gro-
bogan itu sungguh menarik. 
Wartawan Disway, Dahlan 
Iskan, membuat tulisan ber-
sambung, setelah bertemu 
dengannya dalam lawatan-
nya ke Negeri Sakura itu, 
pekan lalu. Inilah tulisan seri 
pertama.

—-
Saya akhirnya mengunjungi 

pabrik tempe ini. Di Kyoto, 
Jepang. Milik raja tempe kita: 
Rustono. Tepatnya di desa 
Hachiyado, dekat kota kecil 
Otsu. Rustono menjemput 
saya di stasiun Shinkansen 
Kyoto. Saya memang naik 
kereta cepat itu dari Tokyo: 
dua jam. Lalu naik mobilnya. 
Menuju rumahnya. Yang jadi 
pusat pengiriman tempe ke 
seluruh Jepang.

FOTO: DAHLAN ISKAN/DISWAY.

Rustono raja tempe di Jepang 
didampingi sang istri di pabriknya.

FOTO: TIYA DIRAN FOR JAWA POS

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, 
Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, 

Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; 
Icardi. Pelatih: Luciano Spalletti.
BARCELONA (4-3-3): Ter Stegen; 
Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi 
Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Arthur; 
Dembele, Suarez, Coutinho. Pelatih: 

Ernesto Valverde.

Live RCTI (7/11) pukul 03.00 WIB

MIL AN  –  Barce-
lona mendapat an-
gin segar. Dua hari 
jelang lawatan ke 
Giuseppe Meazza, 
mereka sudah bisa 
menyertakan Lio-

nel Messi. Memang, 
belum ada rekomen-

dasi dari tim me-
dis apakah Messi bisa 

diturunkan melawan 
Inter Milan. 

Namun,  melihat 
performa Barca se-
jak La Pulga-sapaan 
Messi absen dalam 
empat laga terakh-
ir di semua 
a j a n g , 

Teguran Berujung Kematian
SUKABUMI  –  Polres 

Sukabumi Kota, meng-
gelar rekonstruksi kasus 
pembunuhan Fatimah 

(48) warga Kecamatan 
Ciemas yang dilalukan 
oleh AH (63) asal warga 
Kecamatan Warudoyong, 

Kota Sukabumi, kemarin 
(5/11). 

FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

JALANI REKONSTRUKSI: AH (63) pelaku pembunuhan Fatimah (48) warga Kecamatan Ciemas saat memperagakan adegan 
pada rekonstruksi di kontrakan korban.

Si Kakek 
Terancam 

Pasal Berlapis

GRAFIS : FIJARSAEPULOH/RADARSUKABUMI
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  NO..
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  HARUS..Baca Hal 4
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NASIONAL

TIDAK semua konten yang diba-
gikan fan page Facebook dengan 
jumlah follower banyak layak 
dipercaya. Bisa-bisa konten tersebut 
hoax. Dibuat hanya untuk mencari 
sensasi. Tujuannya, banyak men-
dulang reaksi. 

Contohnya, konten yang dibuat 
akun Selamat Datang di Internet 
(fb.com/InternetFrontPage) baru-
baru ini. Akun itu menyebarkan 
sebuah video yang menjijikkan. Isi-
nya, beberapa orang berlarian karena 
tak kuat menahan buang air besar. 
Akibatnya, kotoran orang-orang itu 
pun berceceran. 

”Seorang anak yang di bully satu 
sekolah , membalaskan ke teman2nya 
dengan memberi cairan laksatif kuda 
ke jus jeruk di sekolahannya, alhasil 
tai dimana2,’’ tulis fan page 
tersebut.

Hingga kemarin posting-an fan 
page Selamat Datang di Internet itu 
telah mengundang banyak reaksi. 
Ada 16 ribu pengguna Facebook 
yang rela memencet aneka emoticon. 
Di konten tersebut juga terdapat 
2,4 ribu komentar. Posting-an itu 
juga telah dibagikan 26.297 kali. 
Layak disebut viral.

Eh, ternyata apa yang ada dalam 

Cuplikan Serial Amerika 
Dikira Peristiwa Nyata

FAKTA

Video dengan narasi balas dendam 
anak korban bully yang meracuni teman-

temannya bukan kejadian nyata. Hanya 
cuplikan dari serial berjudul 
American Vandal Season 2.

Laporan Palsu IATA
HOAX terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air bukan hanya 

soal kejadian atau peristiwanya. Melainkan juga terkait data tentang 
penerbangan. Termasuk munculnya data tentang peringkat 
maskapai yang memiliki tingkat keamanan rendah. Di sana tertera 
banyak nama maskapai dari Indonesia.

Data itu menyajikan 10 maskapai dengan tingkat keamanan 
rendah. Sembilan 
maskapai itu berasal 
dari Indonesia. Batik 
Air menempati 
peringkat pertama. 
Lalu, disusul 
Bluewing Airlines 
dari Suriname. 
Peringkat keempat 
dan kelima adalah 
Citilink dan 
Kal-Star Aviation. 

Lion Air menempati posisi kelima.
Data itu mencatut nama IATA Operational Safety Audit atau IOSA. 

Katanya, peringkat tersebut menggunakan parameter ICAO. 
Menurut data itu, tingkat keselamatan sepuluh maskapai tersebut 
rendah. Sehingga tak direkomendasikan.

”Table on the left is the lowest safety performance which announce 
by the organization,” tulis pesan itu. Pesan tersebut memang 
dilengkapi tabel di bagian kiri. Berisi nama-nama 10 maskapai yang 
dicap memiliki tingkat keselamatan rendah.

Dari rilis IATA, data tersebut hoax. IATA tak pernah 
mengeluarkan statement seperti itu. Apalagi untuk 
konsumsi publik. Di situs resminya, IATA juga pernah 
menegaskan posisinya terkait rating keselamatan airlines 
yang banyak dibuat sejumlah organisasi.

IATA tidak menganggap peringkat keselamatan penerbangan 
yang ada selama ini valid. Sebab, tidak ada kriteria atau metrik 
yang objektif untuk membuat peringkat keselamatan 
penerbangan. Selama ini tolok ukur yang digunakan sejumlah 
organisasi dianggap subjektif. Sebab, sering kali hanya 
didasarkan pada jumlah kecelakaan yang dialami sebuah 
maskapai. (gun/c6/fat) 
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ILUSTRASI WAHYU KOKKANG/JAWA POS

video tersebut bukan kejadian asli. 
Hanya bagian dari potongan serial 
American Vandal: Season 2. Cuplikan 
video itu bisa Anda tonton di berita 
yang diunggah express.co.uk dengan 
judul, American Vandal Season 2 
Ending Explained: Who is the Turd 
Burglar? How Did It End?

Apa yang ditampilkan dalam serial 
tersebut tentu fiktif. Serial yang 
ditayangkan Netflix itu mengisahkan 
seorang yang sengaja meracuni 
siswa di  St. Bernadine High School. 
Racun tersebut ditempatkan di 
sebuah minuman dan makanan. 
Akibat racun itu, seluruh siswa 

meng alami sakit perut. Dan tak bisa 
menahan buang air besar.

Lucunya, banyak netizen yang 
tertipu dan berkomentar nyinyir. 
Misalnya, akun Facebook Try Doank. 
”Wah ini kayanya cocok untuk para 
anggota dewan kita yg kerjanya 
cuma nyinyir doang tp zoonk ha-
silnya,” tulis Try Doank. 

Atau ada yang melucu seperti akun 
Rahmat S, ”Dr kasus ini bs diambil 
ke simpulan bahwa ganteng dan can-
tiknya org pupnya ttp kuning dan bau”. 
Dari kasus ini, kita sebenarnya bisa 
belajar, jangan mudah percaya dengan 
posting-an viral. (gun/c6/fat) 

113395

Lippo Group Dibidik Jadi Tersangka

FOTO: IMAM HUSEIN/JAWA POS

MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun 
di kawasan Bekasi, Jabar.

JAKARTA - Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
terus mendalami keterkai-
tan PT Lippo Group dalam 
kasus suap proyek pem-
bangunan Meikarta di Ci-
karang, Bekasi, Jawa Barat. 
Tak menutup kemungkinan 
lembaga antirasuah bakal 
menjerat perusahaan besar 
itu sebagai tersangka kor-
porasi.

 Wakil Ketua KPK Laode M 
Syarief mengatakan, saat ini 
pihaknya tengah memeriksa 
Direktur Keuangan PT Mah-
kota Sentosa Utama (MSU), 

Hartono. Pemeriksaan di-
lakukan untuk menelisik 
aliran suap terkait pemban-
gunan proyek Meikarta ke 
sejumlah pejabat pemer-
intah Kabupaten Bekasi. 
“Ya itu adalah proyek yang 
sangat besar dan itu ada 
beberapa perusahaan yang 
terlibat di situ,” kata Laode 
di Gedung KPK, Jalan Kunin-
gan Persada, Jakarta Selatan, 
kemarin (5/11).

 PT MSU merupakan anak 
perusahaan dari PT Lippo 
Cikarang Tbk dan sebagai 
penggarap proyek Mei-

karta. Jika nanti terdapat 
bukti suap yang dilakukan 

Billy Sindoro berasal dari 
PT Lippo Group, maka tak 

menutup kemungkinan KPK 
bakal menjerat perusahaan 
tersebut sebagai tersangka 
korporasi. “Semuanya ada 
kemungkinannya untuk itu 
(menjerat korporasi Lippo 
Group),” ujar Laode.

 Kendati demikian, sam-
bung Laode, pihaknya be-
lum bisa merinci secara 
detail aliran suap yang di-
lakukan oleh Direktur Op-
erasional Lippo Group terse-
but. “Ya sampai sekarang 
kita masih berupaya untuk 
mengetahui asal muasalnya 
dan saya belum bisa jelaskan 

sekarang,” jelas Laode.
 Dalam kasus ini, KPK telah 

menetapkan sembilan orang 
sebagai tersangka, yaitu 
Bupati Bekasi Neneng Has-
sanah Yasin, Kepala Dinas 
PUPR Kabupaten Bekasi 
Jamaludin,  Kepala  Di-
nas Pemadam Kebakaran 
Pemkab Bekasi Sahat MBJ 
Nahor.

 Kemudian Kepala Di-
nas DPMPTSP Kabupaten 
Bekasi Dewi Tisnawati, 
Kepala Bidang Tata Ruang 
Dinas PUPR Kabupaten 
Bekasi Neneng Rahmi, Di-

rektur Operasional Lip-
po Group Billy Sindoro, 
Konsultan Lippo Group 
Taryadi, Konsultan Lippo 
Group Fitra Djaja Purnama, 
dan pegawai Lippo Group 
Henry Jasmen.

 Pa r a  t e r s a n g k a  d a r i 
jajaran pemerintah ka-
bupaten Bekasi  diduga 
m e n e r i ma  Rp  7  m i l i a r 
terkait perizinan proyek 
Meikarta. Komitmen fee 
itu disebut sebagai bagian 
dari fee fase pertama yang 
bernilai total Rp 13 miliar. 
(rdw/JPC)

Simulasi Respon Bencana ASEAN Digelar di Banten  
CILEGON – Badan Nasi-

onal Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) dan ASEAN 
Coordinating Centre for 
Humanitarian Assistance on 
disaster management (AHA 
Centre) resmi membuka 
ASEAN Regional Disaster 
Emergency Response Simu-
lation Exercise atau (Ardex) 
yang ketujuh kemarin (5/11) 

 Pembukaan ARDEX turut 
dihadiri oleh Sekretaris Jen-
deral ASEAN, Dato Lim Jock 
Hoi, Gubernur Banten dan 
Walikota Cilegon. Kegiatan 
yang bertempat di Kota Ci-
legon, Provinsi Banten ini 
melibatkan ratusan profe-
sional kebencanaan dari 10 
negara anggota ASEAN yang 
bertanggung jawab mener-

apkan kebijakan manaje-
men bencana di tingkat 
nasional maupun regional. 

 Kepala BNPB Willem Ram-
pangilei mengungkapkam 
bahwa Ardex ini merupakan 
upaya sebagai solidaritas 
satu ASEAN untuk menin-
gkatkan kesiapan, mitigasi 
dan kesiapsiagaan di ka-
wasan Asia Tenggara. “Ardex 
juga sebagai wadah untuk 
meningkatkan kapasitas 
bersama dan membagikan 
gagasan demi pencapaian 
penanggulangan bencana 
yang terbaik,” kata Willem 
dalam pembukaan Ardex di 
Hotel Royal Krakatau pada 
Senin (5/11). 

 Willem berharap ardex 
akan terus berlanjut un-

tuk menanamkan kepa-
da negara-negara ASEAN 
akan pentingnya kerjasama 
dalam mengurangi kerugian 
bencana dan meningkatkan 
upaya kolektif terhadap ben-
cana untuk mencapai pem-
bangunan berkelanjutan di 
kawasan.

 Direktur Eksekutif AHA 
Centre, Adelina Kamal, 
m e n g i n g a t k a n  b a h w a 
wilayah ASEAN bisa dikat-
egorikan sebagai salah satu 
kawasan yang rentan ben-
cana, namun pengalaman 
bertahun-tahun mengha-
dapi bencana alam juga 
membangun kekuatan dan 
kesiapsiagaan bersama.

 Tujuan penting Ardex 
dalah untuk melatih dan 

memahami mekanisme 
kerjasama internasional 
dipadukan dengan mana-
jemen bencana yang su-
dah ada di negara-negara 
ASEAN. “Ardex memban-
tu setiap peserta untuk 
mengeksplorasi dan men-
gakui kapasitas masing-
masing negara ASEAN saat 
berhadapan dengan kondi-
si darurat sesungguhnya,” 
jelas Adelina.

 Ardex memadukan kom-
ponen strategis dan taktis 
yang menjadi bagian dari 
kerjasama internasional jika 
terjadi bencana skala besar, 
terutama yang mempenga-
ruhi lebih dari satu negara 
pada saat bersamaan. Oleh 
karena itu, kegiatan Ardex 

meliputi gladi ruang yang 
melibatkan para pengambil 
keputusan Table Top Ex-
ercise (TTX), pararel den-
gan geladi pos komando 
Command Post Exercise 
(CPX) dan geladi lapan-
gan Field Training Exercise 
(FTX). Bentuknya dengan 
pengerahan tim respon di 
lapangan.

 Persiapan Ardex sudah 
berlangsung sejak tahun 
2017, dengan memadukan 
berbagai mekanisme re-
spon bencana yang sudah 
berlaku di ASEAN, misal 
the ASEAN Joint Disaster 
Response Plan (AJDRP), 
the ASEAN Standby Ar-
rangement Standard Oper-
ating Procedure (SASOP), 

the ASEAN Emergency Re-
sponse and Assessment 
Team (ERAT), dan panduan 
untuk operasional Joint 
Operation and Coordi-
nating Centre of ASEAN 
(JOCCA). JOCCA sendiri 
merupakan pusat koor-
dinasi lapangan bagi tim 
respon internasional yang 
mendukung upaya tanggap 
darurat di negara ASEAN 
yang terdampak bencana. 

 Kapusdatin dan Humas 
BNPB, Sutopo Purwo Nu-
groho mengatakan, Me-
kanisme yang disebutkan 
di atas sudah dikenal dan 
diadopsi oleh lembaga-
l e m b a g a  A S E A N  y a n g 
bertanggung jawab dalam 
manajemen kebencanaan, 

seperti BNPB. 
 Namun, kompleksitas 

bencana perlu melibat-
kan mitra-mitra lain dari 
berbagai sektor dan latar 
belakang. Peserta yang 
hadir meliputi pembuat 
kebijakan, organisasi kem-
anusiaan, atase pertahanan 
negara, perusahaan, dan 
komunitas akademik, baik 
di tingkat ASEAN maupun 
internasional lainnya. “Se-
lama Ardex berlangsung, 
peserta menguji kesiapan 
masing-masing negara 
dalam bekerjasama men-
gatasi tiga risiko bencana 
sekaligus di area industri: 
gempa bumi, tsunami, dan 
kebocoran bahan material 
berbahaya,” jelasnya.(tau)

Sragen-Ngawi Laik Operasi 

FOTO: IST

JAKARTA   -  Jalan Tol 
Solo-Ngawi Segmen Sra-
gen-Ngawi mengantongi 
sertifi kat layak operasi seb-
agaimana keterangan res-
mi PT. Jasa Marga kemarin 
(5/11). Sertifikat tersebht 
tertuang dalam Surat Dirjen 
Bina Marga Kementerian 
PUPR No. JL02.01-Db/1.212 
tertanggal 25 Oktober 2018. 
Surat tersebut menyatakan, 
secara umum, Jalan Tol 
Solo-Ngawi Segmen Sra-
gen-Ngawi laik operasi dan 
direkomendasikan untuk di-
operasikan sebagai jalan tol. 

 Penetapan pengopera-
sian dan pemberlakuan tarif 
pada jalan tol tersebut se-
lanjutnya akan ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR). 
Berdasarkan ketentuan sert-
ifikasi tersebut, Direktur 
Utama PT Jasa Marga Solo 
Ngawi (JSN). David Wijay-
atno mengungkapkan, sebe-
lum pengoperasian dengan 
pemberlakuan tarif tol, PT. 

JSN dapat melaksanakan 
sosialisasi pengoperasian 
jalan tol. 

 Selain itu, PT JSN diwajib-
kan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam 
Perjanjian Pengusahaan Ja-
lan Tol (PPJT) dan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku sebelum beroper-
asinya Jalan Tol Solo-Ngawi 
Segmen Sragen-Ngawi.

 Surat Dirjen Bina Marga 
No. JL02.01-Db/1.212 meru-
pakan tindak lanjut atas 
Surat Dirjen Perhubungan 
Darat Kementerian Per-
hubungan No. AJ.409/1/11/
DJPD/2018 tanggal 19 Ok-
tober 2018 perihal Reko-
mendasi Laik Fungsi Jalan 
Tol Solo-Ngawi Segmen 
Sragen-Ngawi dan PPJT 
Solo Mantingan Ngawi No. 
18 tanggal 28 Juni 2011 dan 
perubahannya.

 Rencananya, kata Da-
vid,  jalan tol ini dilengkapi 
dengan delapan Gerbang 
Tol (GT) untuk memper-
mudah masyarakat dalam 

mengakses jalan tol, di-
antaranya GT Colomadu, 
GT Bandara, GT Ngem-
plak, GT Purwodadi, GT 
Karanganyar, GT Sragen, 
GT Sragen Timur, dan GT 
Ngawi (Kota Ngawi). Da-
vid menjelaskan, Jalan Tol 
Solo-Ngawi terdiri dari tiga 
tahapan pengoperasian. 
Tahap I Segmen SS Ngawi-
Klitik (Ngawi) sepanjang 4 
km telah beroperasi sejak 
30 Maret 2018. Lalu, Ta-
hap II Kartasura-Sragen 
diresmikan pada 15 Juli 
2018. “Terakhir, Tahap III 
Sragen-Ngawi yang telah 
mendapat sertifikat laik 
operasi,” katanya.

 Secara keseluruhan, Jalan 
Tol Solo-Ngawi memiliki 
panjang 90,43 km yang terb-
agi dalam dua bagian peker-
jaa. 21,08 km dikerjakan oleh 
pemerintah (Kementerian 
PUPR) sementara sisanya, 
69,35 km dikerjakan oleh 
PT JSN. 

 Jalan Tol Solo-Ngawi telah 
dioperasikan tanpa tarif 

sebagai jalan tol fungsional 
pada pelaksanaan arus mu-
dik dan balik Lebaran 2018 
lalu. Kala itu, peran jalan 
tol fungsional Solo-Ngawi 
terbukti memperlancar arus 
mudik dan balik Lebaran 
tahun ini.

 Jalan Tol Solo-Ngawi send-
iri merupakan bagian dari 
jaringan Jalan Tol Trans 
Jawa yang tergabung dalam 
Proyek Strategis Nasional 
(PSN). David optimistis, 
dukungan infrastruktur jalan 
tol tersebut menjadi salah 
satu upaya dalam mem-
ecah masalah transportasi 
darat dan konektivitas baru 
yang dapat berdampak posi-
tif bagi ekonomi kawasan 
secara umum, khususnya 
lingkungan sekitar Jalan Tol 
Solo-Ngawi.(tau)

SIAP DILALUI: Jalan Tol Solo-
Ngawi Segmen Sragen-Ngawi 

secara umum sudah laik 
operasi dan direkomendasikan 

untuk dioperasikan sebagai 
jalan tol.
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OPINI

Gerakan Pemasyarakatan Budaya Baca Di Tahun Politik

Oleh: 
Kang Warsa

Penulis

PERTEMUAN beberapa 
unsur pemerintah dan 
masyarakat di Dinas Per-
pustakaan dan Kearsipan 
Daerah Kota Sukabumi dua 
hari lalu merupakan terobo-
san baru bagaimana peran 
serta pemerintah bersama 
masyarakat dalam menin-
gkatkan minat dan budaya 
masyarakat. Gerakan lit-
erasi di berbagai bidang 
memang telah diupayakan 
melalui kegiatan-kegiatan 
keliterasian baik di lingkun-
gan sekolah, keluarga, dan 
masyarkat.

Pemasyarakatan minat dan 
budaya baca bukan berarti 
masyarakat dituntut atau 
dipaksa agar menjadi ma-
syarakat yang hanya gemar 
membaca an sich. Membaca 
dan aktivitas literasi lain-
nya harus memasyarakat, 
bukan hanya dikenal term 
dan istilahnya, tetapi setiap 
orang dapat menyadari bah-
wa kegiatan-kegiatan yang 
mereka lakukan merupakan 
bagian dari literasi.

Minat dan budaya baca 
sampai saat ini sebetulnya 
bukan lagi menjadi ma-
salah serius. Masyarakat 
pascareformasi merupak-
an masyarakat yang harus 
diakui telah melek huruf. 
Hal terpenting dari keg-
iatan literasi di era Revolusi 
Industri 4.0 ini menyadar-
kan masyarakat terhadap 
kegiatan-kegiatan kesehar-
ian mereka memang tidak 
pernah kering dari kegiatan 
literasi ini.

Pertumbuhan minat dan 
budaya baca di masyarakat 
saat ini dapat dikatakan 
m e n g a l a m i  k e m a j u a n . 
Pemerintah telah mem-
bangun sarana dan prasara 
dalam upaya peningkatan 
minat dan budaya baca 
ini. Perpustakaan dengan 
jumlah buku yang cukup 
memadai telah merambah 
ke pelosok-pelosok. Kota 
Sukabumi selain memi-
liki Perpustakaan Umum 
Daerah juga memiliki be-

berapa perpustakan sampai 
tingkat kelurahan. Antusi-
asme masyarakat terhadap 
keberadaan “ruang ilmu” 
selama tiga tahun ini dapat 
dikatakan cukup menggem-
birakan. 

Kenapa pemerintah se-
lalu menggagas kebijakan-
kebijakan yang menar-
getkan pada peningkatan 
minat dan budaya baca? 
Apakah sampai sekarang 
minat dan budaya ma-
syarakat masih rendah? 
Sebetulnya tidak sekadar 
itu, setiap rumah telah 
memiliki televisi, sudah 
dipastikan melalui media 
elektronik ini masyarakat 
telah terbiasa membaca 
tagline atau judul-judul 
berita yang tertera pada 
layar televise. Kebijakan 
pemerintah terkait pema-
syarakatan minat dan bu-
daya baca dimaksudkan ke 
hal yang lebih besar, agar 
masyarakat benar-benar 
memusatkan bacaan mer-
eka kepada sumber bacaan 
yang telah lama dikenal; 
buku baik cetakan maupun 
elektronik.

Hal ini tentu saja meru-
pakan bentuk penyeder-
hanaan gagasan. Artinya, 
pemasyarakatan minat dan 
budaya baca merupakan 
langkah dan upaya pemer-
intah untuk menghidup-
kan kembali alam pikiran 
masyarakat, membongkar 
kembali kebiasaan lama 
yang pernah dilakukan saat 
duduk di bangku sekolah; 
membaca buku. Dan jika 
dihubungkan dengan Is-
lam, gerakan pemasyaraka-
tan minat dan budaya baca 
merupakan upaya untuk 
menghidupkan wahyu per-
tama yang diterima oleh 
Rosulullah: membaca.

Jika sebuah negara dimana 
membaca telah menjadi bu-
daya sudah dapat dipastikan 
produk berita palsu atau 
hoaks akan lebih sedikit dar-
ipada berita-berita obyektif. 
Kita memang gemar mem-

baca namun baru sebatas 
judul-judul dengan ukuran 
yang besar saja. Kecuali itu, 
jika membaca telah menjadi 
budaya dapat dipastikan tu-
lisan-tulisan sepanjang apa 
pun akan dibaca terlebih 
dahulu, apakah isi bacaan 
sesuai dengan judul besar 
yang meledak dan meledek 
atau hanya sebatas murni 
pergunjingan? Produk hoaks 
semakin menjamur sudah 
tentu dihasilkan dari ke-
hidupan yang tunabaca.

Ta h u n  p o l i t i k  s e l a l u 
menjadi lahan subur bagi 
manusia-manusia tunak-
emanusiaan. Mereka akan 
memanfaatkan kondisi ma-
syarakat tunabaca dengan 
memproduksi berita-berita 
hoaks. Mesin-mesin politik 
akan berubah menjadi geri-
lyawan medsos, tugas mer-
eka adalah mematai-matai 
setiap berita, jika sebuah 
berita mengabarkan ten-
tang saingan mereka apalagi 
jika berita itu dikategorikan 
negative, dengan segera 
mesin politik yang telah me-
nyewa ratusan “gerilyawan 
hoaks-er” mengolah dan 
menggoreng berita yang siap 
disajikan kepada penghuni 
jagat maya. 

Berita-berita palsu disebar 
melalui media-media, agar 
para penghuni jagat maya 
tertipu mereka membuat 
berita di dalam website –

seolah resmi- kemudian 
dibagikan. Pada akhirnya 
para penghuni medsos dan 
layanan obrolan daring 
pun tidak ketinggalan ikut 
berperan menyebarkannya 
kepada orang lain hanya 
dengan membaca judul, 
kemudian jempol menekan-
nya, bagikan, beres.

Sangat menarik sekali apa 
yang ditulis oleh Buya Maarif 
dalam kolom Resonansi Re-
publika hari Selasa, 09 Ok-
tober. Beliau menulis hoaks 
merupakan ancaman bagi 
sila kedua Pancasila. Meski-
pun tahun politik secara 
ideal selalu mengupayakan 
hadirnya demokratisasi yang 
sehat, tetapi ketika manusia-
manusia yang tidak me-
megang teguh prinsip sila 
kedua pancasila ini tampil 
sebagai monster, mereka 
akan mencabik-cabik dan 
memporak-porandakan de-
mokrasi yang telah diban-
gun.

Wajar Buya Maarif meng-
ingatkan kita, monster pen-
cipta berita palsu sama 
sekali tidak memerdulikan 
kerugian yang dirasakan 
baik oleh Negara atau oleh 
orang secara individual. 
Kepentingan mereka hanya 
satu: menghasilkan uang 
dari kreativitas jahatnya 
menciptakan hoaks. Hasil-
nya adalah perpecahan, 
percekcokan, menihilkan 
rasa keadilan dan meng-
hilangkan keadaban. Bu-
kankah ketika kita me-
nyudutkan orang lain (mis-
alnya calon presiden baik 
Jokowi atau Prabowo) atas 
dasar berita palsu keada-
ban kita telah hilang? Bang-
sa beradab adalah mereka 
yang akan tetap menghor-
mati siapapun, apalagi ke-
pada orang-orang yang 
lebih tua usianya dari kita.

Melalui budaya baca di-
harapkan masyarakat dapat 
membentengi  dir i  dari 
berita dan tulisan hoaks 
sebagaimana yang telah 
dan sedang terjadi di ta-

hun politik ini. Lebih jauh 
lagi kita harus memandang 
berita-berita dan meme 
lucu di tahun politik ini 
anggaplah sebagai kelakar 
dan guyonan semata. Tetapi 
tentu saja berbeda den-
gan berita palsu dan hoaks 
yang sengat diproduksi oleh 
mesin politik dan monster 
hoaks-er. Kita sudah pasti 
dapat membedakan mana 
guyonan politik dan mana 
hoaks. Guyonan politik bi-
asanya diproduk oleh ma-
syarakat dan jika dibaca atau 
dilihat akan membuat kita 
tersenyum meskipun kita 
berada di kubu yang sedang 
diguyonkan.

Di media sosial tersebar 
guyonan seperti ini: “ Saya 
doakan semoga Pak Prabo-
wo menjadi capres abadi…” 
ada juga meme seperti ini, 
Saat Sandiaga mencium 
tangan K.H Ma’ruf Amin 
pada acara penetapan no-
mor urut, Jokowi berbisik 
dalam hati: Hmm… Mulia 
sekali akhlak anak muda 
ini, semoga terpilih di Pil-
pres nanti..” Inilah contoh 
guyonan dan kelakar di 
tahun politik. Dapat kita 
bandingkan dengan berita 
palsu atau hoaks, bisanya 
cara penyebarannya me-
lalui layanan Whatsapp 
dengan tulisan cukup pan-
jang dan pada layanan WA 
kita tertulis: selanjutnya.

Maka sudah tepat demi 
melihat fenomena yang 
b e r k e m b a n g  d i  t a h u n 
politik ini,  pemerintah 
dari pusat hingga daerah 
mengeluarkan kebijakan 
pemasyarakatan minat 
dan budaya masyarakat. 
Pemerintah daerah ting-
gal menyusun strategi dan 
teknis kegiatan peningka-
tan dan pemasyarakatan 
minat dan budaya baca 
ini. Sebuah kota akan leb-
ih beradab jika diisi oleh 
masyarakat  yang men-
gandrungi keadaban yang 
dapat dihasilkan melalui 
proses membaca.(*)

Proyek Drainase Bikin Macet
PEMBANGUAN  proyek 

drainase yang berada di Ja-
lan Gudang sampai RE Mar-
tadinata tepatnya depan To-
serba Selamet bikin macet. 
Tak terlepas itu sedang 
melakukan perbaikan untuk 

infrastruktur Kota Sukabumi 
setidakknya berkoordinasi 
dengan pihak kepolisian 
dan Dishub sehingga bisa 
mengurangi kemacetan. 
Apalagi di depan Toserba 
selamet itu banyak angkot 

yang ngetem. Mangga untuk 
ditindak lanjuti.

Rindang
08528978xxxx

Tertibkan Bangunan 
Yang Punya Lahan Parkir

WILAYAH kasawasan Jalan 
Selabintana semakin men-
jamur restauran ataupun 
hotel  namun tidak dileng-
kapi dengan lahan parkir. 
Sehingga ketika tempat res-
tauran itu penuh membuat 
kiri kanan jalan dipenuhi 

dengan parkir mobil. Semes-
tinya mereka mempunya 
lahan untuk parkir.

Deni Abdurahman 
08574145xxxx

Bangun SDM, Agar 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

Ahmad 
085722163xxxx
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RADAR SUKABUMI
HARIAN PAGI

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

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

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

* Harga iklan belum termasuk Ppn 10%

DEADLINE IKLAN : 2 Hari Sebelum Penayangan

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

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

4. Hamba Allah    Rp 150.000

5. Shafa Mumtaz     Rp 100.000 
SDN Cipanas Kota Sukabumi

6. Revalina Chairunnisa    Rp 100.000
Cibatu, Kab Sukabumi

7. Azkia Hana Fauzia   Rp 100.000
Panjalu, Kab Sukabumi

8. Udin Jekrem    Rp.100.000
Sukabumi 

9. Niki,       Rp 200.000

PEDULI PALU DAN DONGGALA

 Rumah itu dilengkapi cool 
storage. Yang suhunya -30 
derajat Celsius. Di situlah 
tempe Rusto’s disimpan. 
Agar tahan lama. Menunggu 
dikirim ke pelanggan. Lewat 
jasa pengiriman. Saat saya 
datang istrinya lagi melaku-
kan pengepakan tempe. 
Dimasukkan ke dalam boks 
besar. Sang istri tidak mem-
perhatikan kedatangan saya. 
Lalu kaget.

 Kisah tempe Jepang ini 
sangat menarik. Tapi kisah 
raja tempenya tidak kalah 
menarik. Terutama kisah 
cintanya. Waktu itu Rustono 
kerja di hotel Sahid Jogja. 
Sebagai orang dari desa bin 
desa, Rustono selalu mimpi: 
meningkatkan derajatnya. 
Bisa kawin dengan salah 
satu tamunya. Atau anak 
tamu hotelnya.

 Ia ceritakan mimpinya itu 
ke teman-teman sekerjanya. 
Rustono diejek: orang desa 
saja mimpi kawin dengan 
tamu hotel. Rustono me-
mang berasal dari sebuah 
desa di Grobogan, Jateng. 
Tepatnya desa Kramat, dekat 
Mrapen: asal api abadi un-
tuk setiap ada PON itu.

 Orang tuanya petani. Ber-
saudara 10 orang. Rustono 
yang nomor 9. Saat kecil 
ayahnya meninggal. Sang 
ibu sendirian: membesarkan 

10 anaknya. Begitu tamat 
SMAN Grobogan Rustono ke 
Jakarta. Ikut bibinya. Sambil 
kuliah di Universitas Sahid. 
Jurusan perhotelan.

 Kerja di Sahid Hotel Jogja 
adalah penugasan perta-
manya. Ia anak yang hemat. 
Dua tahun kerja sudah bisa 
beli mobil bekas: Jip Willy’s. 
Ia tukangi Willy’s-nya itu. 
Jadi mobil yang keren. Ia 
memang tipe orang yang 
tidak bisa diam.

 Rustono selalu melayani 
tamu hotel dengan hatinya. 
Tamu yang ulang tahun ia 
beri bunga. Yang ia petik dari 
taman. Ia taruh dalam gelas 
yang ada airnya. Ia ucapkan 
selamat ulang tahun pada 
tamunya. Demikian juga 
kalau ada tamu yang lagi 
berbulan madu. Rustono 
ringan kaki. Membantu apa 
saja untuk membuat tamu-
nya senang.

 Suatu saat ada tamu dari 
Jepang. Wanita muda, umur 
29 tahun. Sendirian. Rus-
tomo menyapanya dengan 
keramahan khasnya: kera-
mahan yang ia pertahankan 
sampai sekarang. Kerama-
hannya itu membuat sang 
tamu mudah akrab. Lalu 
bertanya, keesokan harin-
ya: maukah mengantar ke 
Borobudur. Berapa harus 
membayar. Rustono mau. 
Bahkan menawarkan naik 
Willy’s-nya. Sang tamu ke-

senangan. Naik jip terbuka.
 Menjelang Borobudur 

Rustono menawarkan pada 
tamunya: maukah melihat 
pedesaan. Sambil bercer-
ita bahwa ia juga berasal 
dari desa. Sang tamu mau 
saja. Bahkan suka. Lalu di-
tawarinya maukah minum 
air kelapa muda. Sambil 
menjelaskan bagaimana 
cara minum air kelapa 
muda. Yang belum pernah 
dialaminya.

 Sampai di rumah te-
mannya itu Rustono mengh-
entikan Willy’s-nya di bawah 
pohon kelapa. Lalu Rustono 
sendiri yang memanjat po-
hon tinggi itu. Mengam-
bil kelapanya. Memangkas 
sabutnya. Mengajari cara 
meminumnya. Langsung 
dari lubang batoknya.

 Sang tamu sangat ter-
kesan atas perhatian Rus-
tono. Sampai memanjat 
pohon kelapa. Yang begitu 
tingginya. Besok malamnya 
sang tamu minta diantar ke 
Prambanan. Melihat sen-
dratari. Besoknya lagi minta 
diantarkan ke pantai: Pa-
rangtritis. Waktunya minta 
pas senja tiba.

 Saat itulah mereka ber-
dua berjalan di pantai. Yang 
airnya tersapu warna merah. 
Terkena sinar dari ufuk yang 
masih tersisa. ”Tiba-tiba dia 
menyatakan I love you,” ujar 
Rustono.

 Itulah hari terakhir sang 
tamu berada di Jogja. Keeso-
kan harinya harus kembali 
ke Jepang. ”Bagaimana ini,” 
ujar Rustono merespon-
nya. ”Hari ini bilang cinta, 
besok pulang ke Jepang,” 
tambahnya.

”Jangan khawatir. Saya 
akan segera kembali lagi,” 
ujar sang tamu.

Rustono saat itu di usia 
yang sama: 29 tahun. ”Saya 
lebih tua beberapa hari. Dia 
5 Oktober. Saya 2 Oktober,” 
ujar Rustono.

 Cinta dilanjutkan lewat 
kata-kata. Lewat tilpon. Sang 
tamu yang terus menel-
eponnya. Sampai Rustono 
sungkan. Mahal. Minta agar 
jangan lewat tilpon. Pakai 
surat saja. Begitulah Rustono 
sering mengiriminya kartu 
pos. Dengan gambar lokasi-
lokasi yang pernah didatangi 
pacarnya itu.

 Sang tamu memang terikat 
tanggal yang ada di tiket. 
Harus pulang. Dia datang ke 
Jogja karena mampir. Tujuan 
pokoknya adalah mengan-
tarkan teman akrabnya. Ke 
Bali. Kawin dengan laki-laki 
Bali. Ia tidak mau lama-lama 
mengganggu bulan madu 
sang teman. Ingin ke Jogja. 
Tidak dia sangka dia kecuri-
an di Jogja. Ada maling yang 
nggondol hatinya. Rustono 
malingnya. (dahlan iskan 
/ bersambung)

 entrenador Ernesto Valverde 
tampaknya tak perlu buru-
buru menurunkan Messi. 
Total, Barca telah mencetak 
11 gol dalam empat laga 
terakhir tanpa Messi. 

 Valverde juga harus mem-
perhitungkan kebugaran 
Messi.  Sebab,  estimasi 
pemulihan sejak mengalami 
cedera pada 21 Oktober lalu 
adalah tiga hingga empat 
pekan. Artinya, bila Messi 
dipaksa main dini hari nanti, 
itu masih sangat riskan. 

 ‘’Kami memang bermain 
lebih baik bersama Messi 
dan (Luis) Suarez,’’ ucap 
Valverde seperti dilansir 
Marca. Komentar itu men-
gisyaratkan bahwa pelatih 
49 tahun tersebut bisa saja 
menurunkan La Pulga dini 
hari nanti. Entah sebagai 
starter maupun pengganti. 

 Apalagi, catatan tandang 
Barca ke Milan sangat buruk 
Dari 12 pertandingan, baik 
saat melawan Inter Milan 

atau pun AC Milan mereka 
hanya menang dua kali. 

 Itu ditambah tren positif 
Nerazzurri yang mengukir 
lima kemenangan beruntun 
pada laga home di semua 
ajang. Tim polesan Luciano 
Spalletti itu juga mendapat 
tambahan amunisi dengan 
pulihnya gelandang Radja 
Nainggolan dari cedera eng-
kel kiri saat Derby della Ma-
donnina (22/10). Bahkan, 
gelandang berdarah Indo-
nesia itu langsung mencetak 
gol di laga comeback-nya 
pasca cedera. Yakni, saat 
Inter menang 5-0 atas Genoa 
(3/11). 

 Inter juga memiliki strik-
er sekaligus kapten Mauro 
Icardi. Seperti Suarez, striker 
timnas Argentina itu juga 
on fire dengan mencetak 
delapan gol dan dua assist 
dari 11 laga di semua ajang. 
Apalagi, kondisi Icardi juga 
fresh karena disimpan Spal-
letti saat melawan Genoa. 

 Soal Messi, Spalletti ber-
doa agar dia tidak main 

pada laga nanti. Pelatih 59 
tahun tersebut juga khawatir 
dengan tiki-taka khas Bar-
ca yang mendominasi ball 
possession. Saat bentrok di 
matchday ketiga lalu, Barca 
sukses mendikte permainan 
dengan 64 persen pengua-
saan bola.

 ‘’Di Camp Nou (matchday 
ketiga, Red) saya melihat 
mereka pemanasan sepuluh 
menit sebelum pertandin-
gan. Saya bertanya apakah 
mereka memiliki gym di 
dalam stadion. Jawabannya 
tidak,’’ ucap Spalletti. ‘’Bah-
kan, saya diberitahu para pe-
main bahwa pada sore hari 
sebelum pertandingan, para 
pemain Barça masih sem-
pat menjemput anak-anak 
mereka dari sekolah lalu ke 
stadion. Jika kami melaku-
kan hal yang sama jelang 
pertandingan, maka kami 
akan kalah 18-0,” lanjutnya 
mengenai pemain Barca 
yang sangat santai meski 
menghadapi laga krusial di 
Liga Champions. (io/bas)

PADA detik-detik di sebuah 
siang pertengahan Oktober 
lalu itu, Tiya Diran seperti harus 
”bertempur” dalam dua front. 
Indra pendengaran dan pengu-
capannya mesti menginterpre-
tasikan dengan tepat apa yang 
disampaikan Christine Lagarde. 
Tapi, di sisi lain, hatinya seperti 
menjerit keras, ”Ya Allah, kasihan 
sekali.”

 Sebab, di hadapannya, saat 
mendampingi direktur pelak-
sana Dana Moneter Internasi-
onal (IMF) tersebut di Lombok, 
tampak ibu-ibu yang kehilangan 
para suami. Juga, anak-anak 
yang tak lagi berorang tua. Serta, 
rumah dan sekolah yang rata 
dengan tanah. Semua akibat 
dampak guncangan gempa 
Lombok. ”Baru kali itu saya 
kerja di daerah bencana. Haru 
sekali,” ucap perempuan 51 
tahun tersebut.

 Itulah salah satu momen pal-
ing berkesan dari sederet pan-
jang pengalaman Tiya sebagai 
juru bahasa tersertifikasi. Di 
seluruh Indonesia, hanya tiga 
orang yang meraih sertifikat 
dari The International Associa-
tion of Conference Interpreters 
(AIIC), satu-satunya organisasi 
juru bahasa yang bekerja sama 
dengan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). 

 Tiya salah satunya. Dua lain-
nya adalah sang kakak yang juga 

dosen Universitas Indonesia 
(UI), Inanti Diran. Dan, Tengku 
Melinda yang, seperti Tiya, man-
tan broadcaster TVRI. Beda juru 
bahasa dan penerjemah ada 
pada medium mereka bekerja. 
Kalau penerjemah di ranah tulis, 
juru bahasa di ranah lisan. Lisan 
pun macam-macam bentuknya.

 Ada yang sistemnya mener-
jemahkan langsung word by 
word apa yang disampaikan 
narasumber. Seperti yang bi-
asa dijumpai dalam berbagai 
konferensi internasional. Ada 
yang narasumbernya berbicara 
dalam beberapa detik, berhenti, 
diterjemahkan juru bahasa, lan-
tas berbicara lagi. Atau istilahnya 
juru bahasa konsekutif.  

 Untuk sampai ke titik yang 
membawanya ke berbagai ajang 
bergengsi dan bertemu dengan 
banyak tokoh dunia itu, jalan 
yang ditempuh Tiya sungguh 
tak mudah. Semua bermula 
dari protes Presiden (ketika itu) 
Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dalam sejumlah event 
internasional. Khususnya saat 
menghadiri Konferensi G20 di 
Los Cabos, Meksiko, pada 2012. 

 Presiden kelahiran Pacitan, 
Jawa Timur, itu mendapat juru 
bahasa dari panitia yang bisa 
menerjemahkan bahasa Indo-
nesia, tapi bukan orang Indone-
sia. Melainkan warga asing yang 
mempelajari bahasa Indonesia. 
Alias, bukan native speaker atau 
penutur asli bahasa Indonesia. 
”Yha kawrena juwru bahasan-

ya ngomongnyha seperwtiy 
iniyw, jhyadinya Pak SBY tcidak 
mengerwti,” ucap Tiya sambil 
menirukan logat bule ketika ber-
bicara dalam bahasa Indonesia. 

 SBY juga protes lantaran 
mendapat juru bahasa yang 
hanya bisa bahasa Melayu (Ma-
laysia). Bukan bahasa Indone-
sia. Menurut Tiya, SBY kecewa 
karena merasa dunia interna-
sional cenderung asal-asalan 
dalam memfasilitasi juru bahasa 
Indonesia. 

 ”Ya, masak juru bahasanya 
menerjemahkan 7 percent (7%) 
itu 7 per ratus. Maksudnya sih 7 
persen, tapi kan susah juga kita 
orang Indonesia mengerti ba-
hasa Melayu itu,” lanjut Tiya yang 
mempunyai nama asli Angistiya 
Pinakesti tersebut.

 Menurut ibu tiga anak itu, tak 
bisa dimungkiri, hal tersebut 
terjadi akibat kesalahan orang 
Indonesia yang selalu bilang, 
”Do you speak bahasa?” kepada 
warga asing. Jadilah dunia inter-
nasional memandang bahwa 
bahasa Melayu dengan bahasa 
Indonesia itu sama. Padahal, 
jelas jauh beda. 

 SBY pun kemudian meminta 
Kementerian Luar Negeri yang 
saat itu dipimpin Marty Natale-
gawa untuk menyediakan juru 
bahasa. Yang tak hanya fasih ber-
bahasa Inggris dan Indonesia, 
tapi juga berasal dari Indonesia 
dan warga negara Indonesia.  Se-
jak SBY protes itulah, PBB dan or-
ganisasi-organisasi di bawahnya 

berupaya menyediakan juru 
bahasa Indonesia. Tapi, PBB 
cuma mengakui anggota AIIC 
untuk dapat ikut dalam kon-
ferensi internasional. Padahal, 
belum ada orang Indonesia yang 
mengantongi sertifikat AIIC. 

 Tiya yang pernah menga-
suh English News Service di 
TVRI pun tergerak. Mantan MC 
(master of ceremony) di istana 
sejak era Presiden Soeharto, B. J. 
Habibie, serta SBY itu bertekad 
bisa tersertifikasi oleh AIIC. 
Agar bahasa Indonesia semakin 
sering digunakan di konferensi-
konferensi internasional. 

 Namun, persoalannya, 
syaratnya tak mudah. Tiya ha-
rus memiliki jam kerja minimal 
500 jam. Dia juga mesti men-
gantongi surat rekomendasi 
dari banyak juru bahasa dari 
negara lain. Para juru bahasa 
itu, antara lain, penutur asli 
bahasa Inggris. Ada pula yang 
bahasa ibunya bukan bahasa 
Inggris. ”Mereka harus men-
dengar saya menginterpreta-
sikan orang yang ngomong 
pakai bahasa Indonesia, saya 
omongkan lagi pakai bahasa 
Inggris,” katanya. 

 Selanjutnya, tambah Tiya, 
kefasihan bahasa Inggris dirinya 
diteliti. ”Suara saya jelas terden-
gar atau tidak, konten yang diin-
terpretasikan juga harus sesuai,” 
urainya.

 Selain itu, Tiya harus mempu-
nyai pengalaman menjadi juru 
bahasa di berbagai ajang kon-

ferensi internasional. Akhirnya, 
Tiya pun berhasil. Pada 2016 Tiya 
menjadi juru bahasa pertama 
dari Indonesia yang diakui AIIC. 
Artinya, dia telah diakui PBB 
dan organisasi-organisasi di 
bawah PBB sebagai juru bahasa 
profesional. 

 Tiya pun masuk daftar per-
tama yang dicari organisasi-
organisasi tersebut jika membu-
tuhkan juru bahasa Indonesia. 
Tiya juga berhak mengetes juru 
bahasa lain dari Indonesia yang 
belum tersertifikasi untuk ikut 
event internasional. Setelah 
Tiya mengantongi sertifikat, 
sang kakak, Inanti Pinantikasih 
Diran, menyusul. Dosen UI itu 
juga menjadi juru bahasa yang 
diakui AIIC. 

 Seperti sang adik, Inanti me-
lewati rute yang sama beratnya 
untuk akhirnya bisa mendapat 
sertifikat dari AIIC. Begitu pula 
dengan Tengku Malinda. Mer-
eka harus menambah jam kerja, 
meminta surat rekomendasi 
sampai ke banyak negara, dan 
meningkatkan kualitas interpre-
tasi mereka. 

 ”Dengan adanya tiga orang ini, 
maka kebanggaan buat Indone-
sia karena bahasa kita semakin 
diakui dunia. Sebab, sekarang 
PBB dan organisasi-organisasi 
afiliasinya wajib mem-provide 
juru bahasa Indonesia kalau di 
situ ada orang Indonesia yang 
hadir,” lanjutnya. 

 Kini Tiya sudah menghadiri 
banyak konferensi internasional 

di berbagai negara. Beberapa 
event bergengsi yang diikutinya 
adalah G7 Summit Outreach 
Program di Ise-Shima, Jepang, 
tahun 2016; ASEAN-Australia 
Summit di Sydney, Australia, 
pada Maret lalu; dan tentu saja, 
pertemuan tahunan IMF-World 
Bank Group di Bali pertengahan 
Oktober lalu.

 Berbeda dengan Tiya, sang 
kakak, Inanti Diran, sangat ter-
kesan saat menjadi juru bahasa 
pada pembukaan Disneyland 
Hongkong pada 2005. Dia in-
gat, waktu kecil, dia sangat nge-
fans karakter Micky Mouse dan 
Mini Mouse. Dia ingin bertemu 
keduanya, tapi tak kunjung 
kesampaian. ”Eh, pas sudah 
tua, baru, ketemu di Hongkong. 
Melihat mereka menari-nari, 
saya teriak-teriak, aaaaaa... 
aaaa... Mickey Mouse… Dalam 
hati, hahahaa,” selorohnya. 

 Suasana yang ria itu juga tak 
lantas mudah dilewatinya. Saat 
itu Inanti menjadi juru bahasa 
yang otomatis harus langsung 
menirukan apa yang dikatakan 
MC acara. Saat Mickey Mouse 
dan Mini Mouse lewat di depan-
nya, dia tak bisa jingkrak-jingkrak 
dan teriak. Harus profesional 
dan menahan ekspresi. Padahal, 
dalam hati, Inanti menjerit ke-
girangan. ”Ya, kan mereka lucu, 
dari kecil saya sudah suka. Tapi, 
ya susah, saya harus ngomong 
terus, enggak bisa teriak-teriak 
kan,” tuturnya.

 Inanti sempat beberapa kali 

menjadi juru bahasa di event 
yang sama bersama Tiya. Bagi 
dia, bisa bekerja bersama sang 
adik sangat mengasyikkan. Se-
bab, dia sudah mengenal partner 
kerjanya itu dengan sangat baik. 
Salah satu acara yang dihadiri 
bersama sang adik adalah ASE-
AN-Australia Summit di Sydney 
pada Maret lalu.

 Menjadi juru bahasa, kata 
Inanti, tidak bisa sembarangan. 
Dia harus bisa mendengar, men-
ganalisis, dan berbicara dengan 
bahasa yag berbeda pada saat 
yang bersamaan. Dia juga harus 
rajin-rajin berselancar mengenai 
konten acara yang akan diikuti. 

 Jika acaranya fun, dia harus 
fun. Jika acaranya konferensi 
yang sifatnya formal, dia juga 
harus belajar terlebih dahulu. 
Contohnya, ketika dia menjadi 
juru bahasa pada acara diskusi 
ekonomi Asia pada pertemuan 
IMF-World Bank Group pekan 
lalu. Dia harus mencari tahu, 
bagaimana kondisi ekonomi 
Asia saat ini. 

 Tak hanya menjadi anggota 
AIIC, Inanti juga telah mendiri-
kan organisasi serupa di Indo-
nesia. Namanya Association 
of Indonesian Conference In-
terpreters (AICI). Organisasi 
itu menaungi para juru bahasa 
konferensi di Indonesia. Inanti 
juga aktif mengajar para juru 
bahasa untuk istana serta para 
ASN yang mempunyai jabatan 
fungsional sebagai juru bahasa. 
(*/c10/ttg)

Identifi kasi Jenazah Bisa 1,5 Bulan
PROSES identifikasi jen-

azah kecelakaan pesawat 
Lion Air JT 610 bergerak 
cepat. Bila sampai Minggu 
(4/11) hanya ada 14 korban 
yang teridentifi kasi, kemarin 

(5/11) tim Disaster Victim 
Indonesia (DVI) Polri ber-
hasil mengidentifikasi 13 
korban lain.

 Mereka adalah Reni Ary-
anti, 51; Ravi Andrian, 24; 

Data 27 
Korban Sudah 

Diketahui

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

Dalam rekonstruksi yang 
digelar sekitar Pukul 13.00 WIB 
ini, tersangka  memperagakan 
24 adegan di lokasi pem-
bunuhan, tepatnya di sebuah 
kontrakan Kampung Mang-
kalaya, RT 7/5, Desa Cibolang, 
Kecamatan Gunungguruh.

 Rekonstruksi ini pun menyita 
perhatian warga sekitar. Pas-
alnya, masyarakat mengaku 
merasa penasaran ingin men-
gatahui kronologis sebenarnya 
atas peristiwa cinta terlan-
gang kedua pasangan lansia 
tersebut. Dalam rekonstruksi 
tersebut, pihak kepolisian men-
emukan fakta-fakta baru.

 Kapolres Sukabumi Kota, 
AKBP Susatyo Purnomo 
menjelaskan, rekonstruksi ini 
untuk mencocokan keterangan 
saksi, tersangka serta barang 
bukti mengenai perkara pem-
bunuhan sekaligus pencurian 
dengan kekerasan yang dilaku-
kan AH. Dijelaskannya, polisi 
membutuhkan waktu dua 
hari untuk mengungkap kasus 

pembunhan ini. Lantaran se-
belumnya, dilaporkan korban 
meninggal karena sakit.

 “Ternyata pelaku setelah 
menghabisi korban. Ia telah 
menggasak barang berharga 
milik korban seperti satu unit 
sepeda motor, dua unit ponsel, 
satu buah perhiasan kalung, 
cincin dan perhiasan gelang,” 
jelas Susatyo kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (5/11).

 Dalam 24 adegan rekonstruk-
si ini, selain memperagakan, 
pelaku juga telah menjelaskan 
aksi pembunuhannya mulai 
dari perencanaan maupun 
pelaksanaan pembunuhan. Se-
mentara, motif pembunuhan 
antara dua orang yang ber-
hubungan ilegal alias tidak sah 
itu, dipicu oleh rasa cemburu. 
Karena, pelaku tersinggung 
dan marah kepada korban yang 
menelepon orang lain dengan 
kata-kata mesra. Sehingga, 
pelaku emosi dan membakap 
korban menggunakan bantal 
hingga korban kejang-kejang 
dan akhirnya meninggal dunia.

 “Setelah membunuh korban, 

tersangka kebingungan. Lantas 
ia menyiapkan angkot untuk 
menghilangkan jejak, termasuk 
mungkin jasad korban. Na-
mun nahas, aksi busuk pelaku 
dapat kami ketahui setelah 
melakukan berbagai ragam 
penyelidikan. Untuk itu, kami 
simpulkan bahwa motifnya 
selain mengambil barang-
barang korban, juga ada motif 
cemburu. Apalagi, bubungan 
antara pembunuh dan korban 
ini tidak sah alias tidak sempat 
menikah,” bebernya.

 Akibat perbuatannya, pelaku 
terancam Pasal 338 KUHPi-
dana tentang pembunuhan, 
Pasal 365 ayat 3 KUHPidana 
curas, Pasal 351 ayat 3 KUHPi-
dana penganiayaan, Pasal 363 
ayat 1 ke 3 KUHPidana curat 
dan Pasal 362 KUHPidana 
pencurian. “Pelaku terancam 
pasal berlapis dengan huku-
man sekitar 15 tahun kurun-
gan penjara. Saat ini, tengah 
dilakukan penahanan dan 
proses penyidikan lebih lanjut 
di Makpolres Sukabumi Kota,” 
pungkasnya. (den/t)

Eryanto, 41; Vera Junita, 22; 
Resti Amelia, 27; Fifi  Hajan-
to, 42; Dede Anggraini, 40; 
Petrous Rodlf Sayers, 58; Eka 
Suganda, 49; Niar R. Soegoy-
ono, 39; Sudibyo Onggo 
Wardoyo, 40; Hendra, 39; 
dan Mito 37. Komandan Op-
erasi DVI Polri Kombespol 
Lisda Cancer menjelaskan, 8 
di antara 13 korban itu teri-
dentifi kasi dengan metode 
DNA. Lima sisanya meng-
gunakan metode sidik jari. 

 Dengan demikian, hing-
ga kemarin total korban 
yang teridentifikasi sudah 
27 orang. Untuk korban 
lainnya, tim DVI memasti-
kan terus berupaya men-
gidentifi kasi. ”Saya dengar 
ada body part jenazah yang 
akan dikirim ke DVI lagi,” 
ucapnya. 

 Sementara itu, Kepala Lab-
oratorium DNA Pusdokkes 
Polri Kombespol Putut Ca-
hyo menjelaskan, perjalan-
an identifi kasi korban masih 
panjang. Namun, metode tes 

DNA tidak akan terpengaruh 
kerusakan body part karena 
waktu. ”Memang kerap kali 
sampel rusak, tapi ini soal 
DNA. Dalam tiap sel ada. 
Misalnya, ada lima DNA, 
yang rusak tiga, lainnya ma-
sih bisa,” terangnya. 

 Dengan begitu, keluarga 
korban tidak perlu khawatir. 
Sebab, selama masih ada 
bagian tubuh (body part) 
yang bisa diambil sampelnya, 
tentu jenazah akan teridenti-
fi kasi. ”Kami sudah dapatkan 
249 body part yang diambil 
sampelnya,” ujar Putut.

 Sampai kapan proses 
identifikasi berlangsung? 
Putut menjelaskan, bila 
berkaca pada kasus Air Asia, 
identifi kasi bisa sampai 1,5 
bulan. ”Mungkin bisa sama,” 
ucapnya. 

 Sementara itu, Kapus-
dokkes Polri Brigjen Arthur 
Tampi menuturkan, identi-
fikasi korban sangat pent-
ing untuk mengeluarkan 
dokumen. Misalnya doku-

men kematian. Dokumen 
tersebut menjadi salah satu 
syarat agar keluarga korban 
mendapatkan hak asuransi, 
BPJS Ketenagakerjaan, dan 
lainnya. 

 Tanpa dokumen kematian 

itu, proses pencairan cu-
kup sulit. Untuk yang tidak 
teridentifikasi, prosesnya 
melalui persidangan. ”Ini 
butuh waktu kalau sidang,” 
ujar jenderal berbintang 
satu tersebut. (idr/c9/oni)

No Messi, No Problem

Teguran Berujung Kematian

Raja Tempe Maling Hati Untuk Tamunya

Harus Tahan Ekspresi saat Micky dan Minnie Mouse Lewat 
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Hoax Diproduksi 
Untuk Kepentingan 

Politisi Nakal

Siapakah Sandiaga Uno ?
JAKARTA-- DPD Partai Ger-

indra DKI Jakarta menggagas 
pertemuan dengan Partai Ke-
adilan Sejahtera (PKS).  Selain 
membahas wakil gubernur DKI 
yang baru, pertemuan juga un-
tuk menjalin tali silahturahim 
antar koalisi pengusung Anies 
Baswedan-Sandiaga Uno itu di 
Pilgub DKI 2017 lalu. “Kita mau 
obrolin apa gitu. Di Gerindra 
kan ada mekanisme bahwa 
semuanya harus dimasukkan 

dalam mekanisme kepartaian, 
tidak bisa serta-merta gitu 
terima bersih saja,” jelas Ketua 
DPD Gerindra DKI M. Tau-
fi k saat dihubungi wartawan, 
Senin (5/11).

  Dia mengatakan, dalam 
pertemuan rencananya pi-
hak PKS dan Gerindra akan 
mendiskusikan nama-nama 
calon pengganti Sandiaga 
Uno. “Ya kan musti diskusi, 
masak tidak bisa diskusi. 
Didiskusikan siapa saja. PKS 
kan punya nama juga ya dis-
kusikan dong, masak kita 
merem terima mentah-men-
tah,” papar Taufi k.

  Mengenai nama yang 
nantinya akan diajukan oleh 
PKS, Taufik mengaku pi-
haknya akan menghargai dan 
menindaklanjuti sesuai me-
kanisme yang berlaku “Nanti 
kita lihat hasil pertemuannya 
kayak apa. Kan masing-mas-
ing partai harus menghargai 
mekanisme kepartaiannya,” 
imbuhnya.

  Pertemuan sedianya bakal 
digelar di Kantor DPD Ger-
indra DKI di Kawasan Cem-
paka Putih pukul 15.00 WIB. 
Namun, hingga kini belum 
ada perwakilan dari PKS yang 
hadir. (wah) Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufi k 

Gerindra 
Undang PKS 

JAKARTA--  Tensi politik 
menjelang kontestasi pe-
milihan legislatif (Pileg) 
dan Pemilihan Presiden 
(Pilpres) 2019 semakin 
memanas,  satu dianta-
ranya peredaran berita-
berita hoax di media sosial.  
Menanggapi hal tersebut, 
politisi PDI-P sekaligus 
Anggota Komisi 1 Dewan 
Perwakilan Rakyat Repub-
lik Indonesia (DPR-RI), 
Junico BP Siahaan meni-
lai banyaknya peredaran 
berita hoax dikarenakan 
permintaan akan berita 
hoax semakin tinggi di ta-
hun politik dengan tujuan 
beragam. “Permintaan ter-
hadap produksi hoax mun-
cul terus, jelang pileg dan 
pilpres ,” ucapnya saat di-
hubungi RMOLJabar (grup 
koran ini).

  Ia menyebutkan, satu di-
antara tujuan pemberitaan 

hoax yaitu untuk menarik 
simpati masyarakat meng-
gunakan cara-cara yang 
tidak etis dan kotor, den-
gan menebar berita fi tnah. 
“Karena politik kita sekarang 
banyak politisi yang ingin 
mengambil jalan pintas, 
bukan menggunakan ke-
mampuan politiknya untuk 
mengerjakan tugas-tugas 
Politik, seperti membela 
masyarakat, nah ini kan ni-
atnya fi tnah dan mengambil 
suara,” ungkap Nico kepada 
RMOLJabar.

  Selanjutnya, Nico menam-
bahkan di negara-negara 
di dunia pun hoax menjadi 
musuh bersama, dan terdapat 
produsen hoax untuk tujuan 
tertentu. “Di negara adikuasa 
seperti Amerika saja hoax di-
produksi, bahkan Suriah saja 
itu produksi dari hoax, Arab 
spring produksi dari hoax,” 
pungkasnya. (bon)

MUI: Rezim Jokowi Phobia Dengan Bendera Tauhid
 JAKARTA--  Wakil  Ket-

ua Komisi Hukum Majelis 
U lama Indonesia  (MUI) 
Pusat, Brigjen Polisi (Purn) 
Anton Tabah Digdoyo men-
gatakan, rezim Presiden 
Joko Widodo tampak pho-
bia dengan bendera ber-
tuliskan kalimat tauhid.  
“Padahal sebelum ada HTI, 
bendera dan simbol-simbol 
tauhid sudah ada dimana-
mana. Sangat naif kaitkan 
bendera Rasulullah SAW 

dengan HTI dan lain-lain,” 
kata Anton Digdoyo dalam 
keterangannya kepada re-
daksi, Senin (5/11).

  Rezim ini juga terkesan 
tidak percaya kepada bi-
rokrasinya sendir i  yang 
kompeten yaitu Kemendag-
ri, termasuk MUI yang te-
gas menyatakan bendera 
yang dibakar di Garut bukan 
bendera HTI, tapi bendera 
Nabi Muhammad SAW yang 
kini disebut bendera tauhid 

dan milik umat Islam se 
dunia. Sebelumnya, Kemen-
terian Dalam Negeri lewat 
Direktorat Jenderal Politik 
dan Pemerintahan Umum 
(Ditjen Polpum) dengan 
jelas dan tegas menyatakan 
bendera bertuliskan kalimat 
tauhid bukan bendera HTI.

 Anton Digdoyo juga me-
nyebutkan, umat Islam In-
donesia sangat cinta NKRI, 
karena NKRI ini ada juga 
karena umat Islam. Maka 

umat Islam Indonesia tidak 
akan pernah mengganti 
bendera Merah Putih den-
gan bendera apapun. 

“Adapun bendera tauhid 
tersebut hanya digunakan 
secara insidental di event-
event tertentu sebagai wu-
jud iman, akidah memu-
liakan bendera Rasulullah 
SAW,” ungkap Anton Dig-
doyo yang juga Anggota 
Dewan Pakar ICMI Pusat. 
(rus)

Wakil Ketua Komisi Hukum 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Pusat, Brigjen Polisi (Purn) Anton 
Tabah Digdoyo 

Megawati ‘Pamer’ Koleksi 8 
Gelar Doktornya

JAKARTA-- Presiden ke-5 
Indonesia, Megawati Soek-
arnoputri ternyata sudah 
menerima gelar doktor ke-
hormatan sebanyak delapan 
kali. Banyaknya gelar itu seb-
agai pembuktian pada pihak 
yang kerap menyindir rekam 
jejak pendidikan formalnya 
yang drop out dari bangku 
kuliah. “Alhamdulilah karena 
secara pribadi sebetulnya 
(pemberian gelar doktor ini) 
menepis mengenai jejak aka-
demik saya. Karena kalau 
diketahui ketika tahun 1965, 
saya tidak boleh kuliah. Tapi 
selalu disiarkan saya ini DO 
(drop out),” kata Megawati? 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima JawaPos.comn 
(grup koran ini), Senin (5/11).

  Menurut Ketua Umum 
Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) itu, ka-
lau ada pihak yang seakan 
mengejek dirinya karena DO 
dari kampus, maka peng-
hargaan dari banyak univer-
sitas kepada dirinya adalah 
jawabannya.  Diungkapkan 
Megawati, banyak kampus 
dari dalam maupun luar neg-
eri, yang mengapresiasi apa 
yang sudah dilakukan putri 
dari Presiden pertama RI, Ir. 
Soekarno selama hidupnya. 
“Ini semua karena pemikiran-

pemikiran saya terutama bagi 
bangsa dan negara,” katanya.

  Adapun gelar honoris causa 
dari Fujian Normal Univer-
sity, Tiongkok, adalah yang 
kedelapan untuk Megawati. 
Sebelumnya, Megawati sudah 
menerima tujuh gelar doktor 
kehormatan, antara lain dari 
Universitas Waseda Tokyo 
di Jepang (2001), Moscow 
State Institute of International 

Relation di Rusia (2003). Ke-
mudian, Korea Maritime and 
Ocean University di Korea Se-
latan (2015), Universitas Padj-
adjaran Bandung (2016), Uni-
versitas Negeri Padang (2017), 
Mokpo National University di 
Korea Selatan (2017), Doktor 
Honoris Causa bidang Politik 
Pemerintahan dari Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri 
(2018). (ce1/gwn/JPC)

Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri

Resmi Jadi Lawyer 
Jokowi-Ma’ruf

JAKARTA-- Keputusan mengejutkan di-
ambil Ketua Umum Partai Bulan Bintang 
Yusril Ihza Mahendra. Dia menyatakan 

kesediaan untuk 
menjadi kuasa hu-
kum pasangan Joko 
W i d o d o - M a’ r u f 
Amin pada Pilpres 
2019. 

  Keputusan itu di-
ambil Yusril setelah 
dirinya bertemu 
dengan Ketua Tim 
Kampanye Nasi-
onal (TKN) Jokowi-
Maruf, Erick Th ohir. 
“Pak Erick men-
gatakan bahwa jadi 
lawyer Pak Jokowi 
dan Kiai Ma’ruf ini 
prodeo alias gratis 

tanpa bayaran apa-apa. Saya bilang saya 
setuju saja,” ujar Yusril kepada wartawan, 
Senin (5/11).

  Yusril berharap kehadirannya bisa mem-
buat pemilu berjalan jujur dan adil. Dia me-
mastikan akan profesional dalam bekerja. 
Meski di satu sisi, dia juga menegaskan tidak 
akan masuk dalam TKN Jokowi-Ma’ruf. 
“Jika ada hak-hak Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf 
yang dilanggar, beliau dihujat, dicaci, dan 
difi tnah, misalnya, tentu saya akan melaku-
kan pembelaan dan menunjukkan fakta-
fakta yang sesungguhnya,” tukasnya. (ian)

Indonesia Banyak 
Golongan Al Makkiyun

JAKARTA-- Calon Wakil Presiden nomor 
urut 01, KH Ma’ruf Amin memiliki istilah 
baru untuk orang-orang yang suka sal-

ing hina dan caci 
maki. Terlebih ke-
jadian itu sema-
kin marak pada 
tahun politik kali 
ini.  Istilah itu di-
ucapkan wakil Ca-
pres Joko Widodo 
saat peluncuran 
Rumah Aspirasi 
Rakyat #01 di Jalan 
Proklamasi  No -
mor 46, Menteng, 
Jakarta,  Minggu 
(4/11).

  “Di Indonesia 
ini banyak orang-
orang golongan al 
makkiyun,” ucap-

nya.
Menurut Kiai Ma’ruf, istilah al makkiyun 

bukan untuk orang yang paham tentang 
Kota Suci Mekkah di Arab Saudi. “Al Mak-
kiyun bukan orang ahli Mekkah tapi orang 
yang ahli maki-maki,” katanya disambut 
tepuk tangan ratusan relawan yang hadir.

  Untuk itu, dia menambahkan, seiring 
semakin dekatnya Pilpres 2019, tentu ada 
komitmen bersama relawan dan simpati-
san pendukung untuk memperbaiki pola 
komunikasi. “Itulah yang kita ingin ubah 
menjadi komunikasi yang lebih baik,” 
demikian Kiai Ma’ruf seperti dilansir dari 
Kantor Berita Politik RMOL. (gan)

Yusril Ihza Mahendra

Calon Wakil Presiden 
nomor  urut  01 ,  KH 
Ma’ruf Amin

Pengamat: Amien 
Rais Sandiwara

JAKARTA--Langkah Politisi senior PAN 
Amien Rais mendatangi KPK setelah 
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan 
dicekal turut disesalkan. Amien Rais 
seolah-olah tidak menghargai KPK.  Hal 
itu dikatakan Pengamat politik Karyono 
Wibowo menanggapi dugaan manuver 
Amien Rais untuk meloloskan anaknya 
Ahmad Hanafi Rais menjadi Wakil Ketua 
DPR menggantikan Taufik Kurniawan.

  Menurutnya, langkah Amien Rais men-
datangi KPK bisa dinilai publik sebagai 
bentuk intervensi hukum. “Kesannya 
Amien Rais tidak menghargai KPK seb-
agai lembaga penegakan hukum. Saya 
juga mencurigai hal itu (datangi KPK) 
hanya sandiwara untuk menutupi ambisi 
Amien Rais untuk menempatkan anaknya 
di pimpinan DPR,” ucap Karyono kepada 
RMOLJabar (Grup koran ini), Minggu 
(4/11).

  Sebagaimana diketahui, KPK menetap-
kan Taufik Kurniawan dan Ketua DPRD 
Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersang-
ka. Taufik diduga menerima sekurang-
kurangnya Rp3,65 miliar dari Yahya Fuad 
selaku Bupati Kebumen. Fuad mem-
berikan suap itu kepada Taufik terkait 
perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) fisik pada APBN-P 2016. KPK ke-
mudian memanggil Taufik sebanyak dua 
kali untuk diperiksa, tapi dia tak hadir. 
Lewat pengacara, dia pun meminta pen-
jadwalan ulang pada 8 November 2018. 
Namun Taufik tiba-tiba hadir di gedung 
KPK pada Jumat (2/11). Setelah diperiksa 
KPK, Taufik akhirnya ditahan. Dia sempat 
berbicara tentang rekayasa manusia saat 
menuju mobil tahanan. (gan)

Jokowi Optimistis 
Rebut Banten

 JAKARTA - Calon pres-
iden petahana Joko Wido-
do (Jokowi) akui elekta-
bilitasnya masih rendah di 
Provinsi Banten. Namun, 
dengan munculnya du-
kungan dari tokoh-tokoh 
terkemuka setempat, dia 
merasa optimistis dapat 
m e re b u t  w i l ay a h  y a n g 
dimenangkan Prabowo 
Su b i a nt o  p a d a  P i l p re s 
2014 tersebut. 

“Posisi terakhir kira-kira 
tiga minggu lalu hasil sur-
vei di Banten kita kalah 
sembilan persen, perlu 
kerja keras kita semuanya. 
Insyaallah survei lagi De-
sember saya yakini sudah 
berubah karena sudah ada 
kesanggupan-kesanggu-
pan dari keluarga besar 
Tubagus Chasan Sochib,” 
je las  Jokow i  saat  Kon-
solidasi Tim Kampanye 
Daerah Koalisi Indonesia 
Kerja Provinsi Banten di 
Serpong, Minggu (4/11).

  Jokowi bersama calon 
w a k i l n y a  K i a i  M a’ r u f 
Amin pada Sabtu kemarin 
(3/11) mendapat dukun-
gan tokoh Banten Tuba-
gus Chasan Sochib yang 
merupakan ayah mantan 
Gubernur Banten Ratu 
Atut Chosiyah. “Insyaallah 

Desember nanti berubah 
karena para ulama, kiai 
s i a p  m e n y a m p a i k a n 
tekad yang sama. Karena 
kita tahu calon wapres 
Ma’ruf Amin adalah putra 
asli provinsi ini,” papar 
Jokowi.

  Sedangkan, berdasar-
kan survei internal, du-
kungan masyarakat desa 
kepada pasangan Jokowi-
Ma’ruf tidak goyah selama 
satu tahun belakangan. 

“Mereka diterpa isu apa 
saja tidak goyah. Kalau 
orang kota masih goyah 
karena orang kota pegang 
gadget, handphone jadi 
gampang kena hoax di 
m e d i a  s o s i a l ,  b a n y a k 
diterpa kabar bohong,” 
jelas Jokowi.

  Dia pun berpesan agar 
di tahun politik ini semua 
prose mejelang pemilu 
harus dilakukan secara 
beretika. 

“Kalau sudah dijelas-
kan rakyat akan mengerti 
bahwa pemerintah sudah 
kerja keras. Mari berpoli-
tik dengan beretika, ber-
tata krama. Selalu saya 
k e m u k a k a n  a g a r  t i d a k 
main hantam kromo,” te-
gas Jokowi seperti diberi-
takan Antara. (wah/rmol) 
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Abubakar Dituntut Delapan Tahun

IST

PERSIDANGAN: Mantan Bupati Bandung Barat Abubakar 
mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum 
(JPU), pada lanjutan perkara suap dana kampanye yang melibatkan 
pejabat di KBB, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E 
Martadinata, kemarin (5/11). 

BANDUNG-- Jaksa penun-
tut umum Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
menuntut mantan Bupati 
Kabupaten Bandung Barat 
(KBB) Abu Bakar hukuman 
8 tahun bui. Jaksa menilai 
Abu Bakar terbukti bersalah 
menerima sejumlah uang 
untuk pemenangan istrinya 
dalam Pilbup Bandung Barat 
2018.

 Sidang tuntutan digelar di 
ruang sidang 1 Pengadilan 
Negeri (PN) Bandung, Ja-
lan LLRE Martadinata, Kota 
Bandung pada Senin (5/11). 
Dalam sidang tersebut, Abu 
Bakar hadir bersama terda-
kwa lain Weti Lembanawati 
dan Adiyoto. “Dari uraian, 
menuntut pidana penjara 
selama 8 tahun dan denda 
400 juta rupiah subsidair 4 
bulan kurungan,” ucap jaksa 
KPK Budi Nugraha saat mem-
bacakan amar tuntutannya.

 Dalam uraian tuntutan, 
jaksa menyebut Abu Bakar 

telah terbukti melakukan 
tindak pidana korupsi. Tun-
tutan jaksa berdasarkan dak-
waan alternatif pertama Pasal 
12 huruf a Undang-undang 
nomor 31 tahun 1999 ten-
tang pemberantasan tindak 
pidana korupsi Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 
ayat (1) KUHP. “Berdasarkan 
uraian, menyatakan terda-
kwa Abu Bakar terbukti sah 
dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana korupsi sesuai 
dakwaan alternatif pertama,” 
kata jaksa.

 Selain menuntut Abu Ba-
kar, jaksa juga menuntut dua 
kepala dinas yang Pemkab 
KBB yaitu Kadisperindag Weti 
Lembanawati dan Adiyoto 
Kepala Bapelitbang. Ked-
uanya dituntut hukuman bui 
berbeda.

 Weti dituntut jaksa KPK 
hukuman 7 tahun bui dan 
denda Rp 200 juta subsidair 3 
bulan kurungan. Sementara 
Adiyoto dituntut 6 tahun bui 

dan denda Rp 200 juta subsid-
air 3 bulan kurungan.

 Baik Weti maupun Adi-
yoto dinyatakan jaksa ber-
salah sesuai Pasal 12 huruf 
a Undang-undang nomor 
31 tahun 1999 tentang pem-
berantasan tindak pidana 
korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 
(1) KUHP.

 Sebelum menjatuhkan tun-
tutan, jaksa sempat memba-
cakan hal yang meringankan 
dan memberatkan. Untuk hal 
meringankan, ketiga terda-
kwa dianggap jaksa berlaku 
sopan, kooperatif dan men-
gakui perbuatannya. “Untuk 
hal memberatkan, tidak men-
dukung program pemerintah 
terkait pemberantasan tindak 
pidana korupsi,” ucapnya.

 Dalam sidang tersebut, 
jaksa juga menjelaskan ter-
kait kasus dugaan korupsi di 
Pemkab KBB saat Abu Bakar 
masih memimpin. Kasus 
itu bermula saat Abu Ba-

kar menginginkan istrinya 
Elin Marliah melanjutkan 
tongkat kepemimpinan di 
KBB. Elin kemudian maju 
berpasangan dengan Ma-
man. “Namun cara-cara 
yang diajukan terdakwa ti-

dak memperdulikan norma. 
Dilakukan perbuatan korup-
tif dengan meminta uang 
ke SKPD. Hal ini dilakukan 
yang penting keinginan 
tercapai. Sementara para 
ASN dan SKPD juga mau 

memberikan sejumlah uang 
bukan hanya sebatas wujud 
loyalitas tapi mengharap-
kan tetap dipertahankan 
jabatannya,” kata jaksa.

 Dalam perjalanannya, 
Weti dan Adiyoto berperan 
mengumpulkan ‘bancakan’ 
uang SKPD. Sebanyak 17 
SKPD memberikan uang-
nya dengan total nilai Rp 
860 juta. “Terdakwa Weti 
dan Adiyoto menerima dan 
mengumpulkan uang di 
lingkungan guna memberi-
kan ke Abu Bakar untuk pen-
calonan Elin dan Maman 
saat pilkada sebagai bentuk 
partisipasi agar Abu Ba-
kar tetap mempertahankan 
jabatan kepala dinas lain-
nya dan setidak-tidaknya 
mempromosikan pega-
wai lain karena Abu Bakar 
mempunyai  wewenang 
pengangkatan dan pemin-
dahan di KBB. Sehingga 
rangkaian bersama-sama 
adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja 
dan tercela,” katanya.

 Usai pembacaan tuntu-
tan, hakim Fuad Muhamadi 
meminta tanggapan dari 
penasihat hukum ketiga 
terdakwa. Penasihat hu-
kum meminta waktu untuk 
menyampaikan pembelaan 
atau pleidoi. “Bagaimana 
penasihat hukum?,” tanya 
hakim. “Pleidoi yang mulia,” 
jawab penasihat hukum.

 Penasihat hukum me-
minta waktu dua pekan 
untuk membacakan pem-
belaannya. Akan tetapi 
karena hakim punya keper-
luan lain, pleidoi akan di-
bacakan 3 pekan ke depan 
sejak tuntutan hari ini di-
bacakan.

“Jadi sidang ditunda sela-
ma 3 minggu untuk pleidoi. 
Sidang akan kembali digelar 
pada hari Senin 26 Novem-
ber, ya,” ucap hakim sambil 
mengetuk palu menanda-
kan sidang berakhir. (net)

Forum Kepsek Minta Dana 
BPMU Dicairkan

IST

UNJUK RASA: Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, kemarin (5/11).

B A N D U N G --  R a tusa n 
kepala sekolah yang ter-
gabung Forum Kepala Seko-
lah Swasta (FKSS) Jabar 
menggelar aksi unjuk rasa 
di depan Gedung Sate. Mer-
eka menuntut agar Pemprov 
Jabar segera mencairkan 
dana Bantuan Pendidi-
kan Menengah Universal 
(BPMU).

 Pedemo membawa ber-
bagai spanduk berisikan 
sejumlah tuntutan. “Kami 
m e n d e s a k  a g a r  B P M U 
segera disalurkan. Karena 
tahun sebelumnya lancar 
tapi sekarang jadi tidak lan-
car,” kata koordinator aksi, 
Ade Hendrian, yang juga 
kepala SMA Guna Dharma 
Kota Bandung, di sela-se-
la demonstrasi, kemarin 
(5/11).

 Ade mengungkapkan 
BPMU dari Pemprov Jabar 
harusnya cair pada Novem-
ber 2018. BPMU merupakan 
bantuan yang diberikan 

Pemprov kepada siswa yang 
ada di sekolah 4.725 sekolah 
swasta yang ada di Jabar.

 Untuk besarannya mulai 
Rp 500 ribu sampai Rp 700 
ribu per siswa per tahun. 
Proses penyalurannya ter-
bagi dalam dua tahap yaitu 
pada semester pertama dan 
dua yang harusnya cair No-
vember ini. “November ha-
rusnya sudah cair, karena ini 
sudah (memasuki) semester 
dua,” ucap Ade.

 Keterlambatan pencairan 
dana BPMU ini berdampak 
pada operasional sekolah. 
Karena bantuan tersebut 
juga dialokasikan untuk 
membayar honor guru dan 
karyawan. “Kan sekolahnya 
banyak yang digratiskan. 
Siswa tak mampu yang tidak 
tertampung di negeri, dit-
ampung di sekolah swasta. 
Dengan iming-iming ada 
dana BOS dan BPMU. Kalau 
ini belum cair tentu ber-
pengaruh ke operasional,” 

ujar Ade.
 Kepala  Dinas  Pendi-

dikan Jabar Ahmad Ha-
dadi menjelaskan belum 
cairnya dana BPMU kare-
na ketidakadaan angga-
ran. Sehingga berpenga-
ruh terhadap proses pen-
cairan bantuan tersebut. 
“Biasanya dari provinsi 
itu Rp500 ribu per anak 
per tahun, ada di daerah 
sampai Rp700 ribu. Na-
mun untuk 2018 meng-
i n gat  k a s  d a e ra h  s e re t 
sementara APBD besar 
termasuk hadirnya guru 
dari 27 kabupaten-kota, 
sehingga BPMU tidak bisa 
normal seperti 2017,” kata 
Hadadi.

 Untuk tahun ini, menurut 
Hadadi, pihaknya hanya 
sanggup memenuhi seten-
gah dari biasanya atau sebe-
sar Rp 330 ribu per anak per 
tahun. Alokasi dana yang 
disiapkan mencapai Rp 374 
miliar. “Kami hanya mampu 

(di tahun ini) 330 ribu rupiah 
per anak per tahun, itu saja. 
Beliau-beliau mengharap-
kan ada bantuan seperti 
tahun-tahun sebelumnya. 
Tidak ada seperti tahun 
sebelumnya, beliau-beliau 
merasa kecewa,” ucapnya.

 Disdik Jabar mengaku 
tidak dapat menambah 
alokasi dana di APBD Pe-
rubahan. Maka itu, Hada-
di berharap, para kepala 
sekolah bisa memahami 
kondisi yang ada. Dia ber-
janji akan segera melapor 
ke Gubernur Jabar Ridwan 
Kamil agar alokasi BPMU 
di  2019 dapat  kembal i 
dianggarkan. “Paling kita 
sampaikan ke gubernur 
agar 2019 bisa kembali 
seperti tahun-tahun se-
belumnya. Itu saja, kalau 
APBD Perubahan enggak 
m u n g k i n  s u m b e r  l a i n . 
Saya engak mau berikan 
harapan kosong,” tutur 
Hadadi. (net)

Lima Pejabat Cianjur Dipecat

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Cianjur Tohari Sastra

CIANJUR-- Pemerintah 
Kabupaten Cianjur, mem-
berhentikan lima orang 
pejabat secara tidak hormat 
dan satu diberhentikan 
sementara karena terbukti 
melakukan tindak pidana 
korupsi.

 Kepala Badan Kepega-
waian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah (BKP-
P D )  C i a n j u r  To h a r i 
Sastra,menegaskan lima 
orang tersebut sudah diber-
hentikan sejak akhir Okto-
ber 2018.

 Kelima orang pejabat 
tersebut EI, HK, AA, GJ, 
dan MJ berdasarkan Kepu-
tusan Bersama Menteri 
Dalam Negeri, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi serta Kepala Badan 
Kepegawaian Negara No-
mor: 182/6597/SJ, Nomor: 
15/2018, dan Nomor 153/
KEP/2018 pada 13 Septem-
ber 2018.

 Surat Keputusan Bersama 
(SKB) itu berisi tentang 

penegakan hukum terha-
dap pegawai negeri sipil 
yang telah dijatuhi huku-
man berdasarkan putusan 
pengadilan yang berkekua-
tan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana 
kejahatan jabatan atau ti-
dak pidana kejahatan yang 
ada hubungannya dengan 
jabatan.

 Dalam poin kedua ba-
gian a, pejabat pembina 
kepegawaian dan pejabat 
yang berwenang pada PNS 
yang telah dijatuhi hu-
kuman berdasar putusan 
pengadilan dijatuhi sanksi 
berupa pemberhentian 
tidak dengan hormat seb-
agai PNS. “Itu juga berlaku 
untuk tindak pidana ko-
rupsi karena berhubungan 
dengan jabatan. Jika tidak 
diterapkan ada penjatu-
han sanksi pada pejabat 
pembina kepegawaian dan 
pejabat yang berwenang,” 
katanya.

 Meskipun batasan terse-
but dapat dilakukan akhir 

tahun, namun pihaknya 
melakukan lebih cepat 
agar kepala BKPPD, sekda, 
hingga kepala daerah tidak 
terkena sanksi.

 Kelima orang yang su-
dah diberhentikan telah 
ada yang menjalani hu-
kuman di lembaga pema-
syarakatan, dan satu orang 
atas nama DM baru divo-
nis dan masih menjalani 
persidangan. “Bagi mer-
eka yang status diberhen-
tikan secara tidak hormat 
tidak akan mendapatkan 
dana pensiun. Namun ada 
beberapa pejabat yang 
terkena proses hukum 
serupa namun sudah pen-
siun sebelum keluarnya 
SKB itu,” katanya lagi.

 Untuk mengantisipasi ad-
anya tindak pidana korupsi 
di Cianjur, pihaknya secara 
berkala melakukan pembi-
naan ke setiap OPD dengan 
harapan tidak ada lagi ASN 
yang melakukan tindakan 
serupa karena sanksinya 
sangat berat. (net)

Bersihkan Kendaraan Dari 
Atribut TNI-Polri

 IST

PEMERIKSAAN: Sejumlah petugas saat melakukan pemeriksaan 
kepada kendaraan yang terlihat menggunakan antribut TNI-Polri.

PURWAKARTA-- Petu-
gas gabungan dari Satlantas 
Polres Purwakarta dan Sub 
Denpom Purwakarta sisir 
penggunaan atribut TNI dan 
Polri pada kendaraan yang 
melintas di Jalan Raya Sadang, 
Purwakarta, Senin (5/11).

 Upaya penyisiran terse-
but merupakan bagian dari 
Operasi Zebra yang dige-
lar selama 12 hari. Hari ini 
merupakan hari ketujuh dari 
operasi gabungan ini. Sejum-
lah pelanggaran pun berhasil 
dijaring termasuk penggu-
naan stiker TNI/ Polri pada 
kendaraan.

 Bahkan salah satu anggota 
Sub Denpom harus menga-
mankan sebuah topi tentara 
dari salah seorang sopir an-
gkot 43 jurusan Purwakarta-
Cikampek.

 Dansub Denpom Purwa-
karta Kapten CPM Mifta-
hul Janna mengungkapkan, 
masih banyak penggunaan 
simbol-simbol tentara pada 
sejumlah kendaraan yang 
melintas. “Dengan terpaksa 

stiker-stiker itu kami copot. 
Kami juga memberikan 
pengarahan kepada penge-
mudinya agar tidak lagi me-
masang simbol-simbol sep-
erti itu pada kendaraan sipil,” 
ujarnya kepada awak media. 
Sementara itu, pihak kepoli-
sian sudah mengeluarkan 
1.650 surat tilang selama 
Operasi Zebra digelar. Dari 
pelanggaran lalu lintas yang 
terjadi didominasi surat-su-
rat kendaraan yang tak leng-
kap. KBO Satuan Lalu Lin-
tas Polres Purwakarta, Iptu 
Gugun Gunadi mengung-

kapkan, terdapat sejumlah 
prioritas pelangaran dalan 
Operasi Zebra Lodaya ini, di 
antaranya soal penggunaan 
helm, menerobos rambu 
lalu lintas, penggunaan pon-
sel saat berkendara. “Operasi 
ini sudah digelar selama tu-
juh hari. Hasilnya 1.650 surat 
tilang yang sudah dikeluar-
kan. Kami berharap dengan 
operasi ini bisa menekan 
angka kecelakaan lalu lintas 
dan pengguna kendaraan 
lebih mematuhi aturan ber-
lalu lintas,” demikian Gugun. 
(net)

TKW Jabar Harus Bisa Bela Diri
BANDUNG--  Kasus hu-

kuman mati yang dialami 
tenaga kerja perempuan 
(TKW) Tuti Tursilawati asal 
Majalengka, Jawa Barat, me-
nyisakan duka bagi bangsa 
Indonesia. Hal itu juga di-
rasakan oleh Ketua TP-PKK 
Jawa Barat Atalia Praratya.

 Ia tak ingin kejadian terse-
but menimpa TKW lainnya. 
Terlebih jumlah TKW di 
Jawa Barat cukup tinggi. 
Data yang dimilikinya dari 
total 8.000 TKW asal Jawa 
Barat, 3.000 diantaranya 
ditempatkan di Arab Saudi.

 Istri dari Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil ini 
pun menginginkan adanya 

program untuk penguatan 
bagi perempuan di Jawa 
Barat. Sehingga kasus pel-
ecehan seksual yang sering 
kali menimpa kaumnya 
bisa dicegah. Ia pun ingin 
perempuan di Jawa Barat 
bisa melindungi dirinya 
sendiri. “Sehingga pada satu 
masa mereka dihadapkan 
harus menjadi TKW, kita 
harus tahu tentang etika dan 
tatakrama apa yang boleh 
dan tidak boleh (dilaku-
kan),” kata Atalia di Gedung 
Sate Bandung, Senin (5/11).

 Bahkan Ibu Cinta sapaan-
ya para perempuan Jabar 
harus bisa bela diri. Maka 
ketika berada dalam satu 

tempat yang jauh bisa me-
lindungi diri sendiri. Selain 
itu wadah atau penampung 
para perempuan yang be-
rada di luar negeri itu harus 
ada untuk menyelesaikan 
masalah sehingga tidak 
binggung ketika hendak 
mengadu. “Kemana (mer-
eka) harus mengadu maka 
adanya pemerintah atau 
kelompok mereka di luar 
negeri biasanya ada wadah 
dan bisa membantu solusi 
permasalahan juga ada ban-
tuan hukum,” jelasnya.

 Sehingga pihak Pemerin-
tah Jawa Barat, akan beru-
saha sebisanya. Karena we-
wenang penuh ada di pihak 

pemerintah pusat. “Jadi 
kami tidak akan melampaui 
batas kemampuan dalam 
artian ada ranah hukum 
atau pemerintah pusat. Yang 
kami lakukan adalah mem-
bentengi warga khususnya 
Jabar,” tuturnya.

 Sebelumnya adanya TKW 
asal Majalengka Jawa Barat 
yang divonis hukuman mati 
di Arab Saudi bahkan tidak 
ada pemberitahuan kepada 
pihak Indonesia. Namun 
upaya maksimal sudah di-
lakukan oleh pemerintah 
pusat dan daerah seperti 
pendampingan sejak ka-
susnya di tahun 2010 silam. 
(net)
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POJOK LAPANGAN

Icuk - Kemenpora Transfer 
Ilmu Kepelatihan

WAHYU/RADARSUKABUMI 

ARAHAN: Mantan juara dunia bulutangkis yang juga pemilik ISTC, Icuk Sugiarto saat memberikan arahan kepada para peserta pelatihan di GOR ISTC. 

KEMENTERIAN Pemuda 
dan Olahraga (Kempora) 
RI bersama Icuk Sugiar-
to Training Camp (ISTC) 
menggelar Pelatihan pelatih 
bulutangkis di Area ISTC 
Kecamatan Kadudampit 
Kabupaten Sukabumi, Min-
ggu (4/11) dan Senin (5/11). 
Mantan juara dunia bulu-
tangkis yang juga pemilik 
ISTC, Icuk Sugiarto mem-
berikan arahan langsung ke-
pada para peserta pelatihan 
yang berasal dari sejumlah 
wilayah di Kabupaten Suka-
bumi.   

 Dalam kesempatannya, 
Icuk mengapresiasi peran 
Kemenpora yang konsisten 
menyelenggarakan kegiatan 
pelatihan tersebut, khusus-
nya di Kabupaten Sukabumi. 
Tentunya hal ini menjadi 
motivasi tersendiri untuk 
perkembangan bulutangkis 
di daerah. “Kita berharap 
adanya penyegaran bagi 

para pelatih dan meningkat-
kan kualitasnya,” ujar Icuk 
kepada Radar Sukabumi 
disela-sela kegiatannya. 

 Menurut Icuk, potensi 
bulutangkis di daerah ti-
dak kalah hebatnya dengan 
kota-kota besar. Untuk itu, 
dengan adanya kepelatihan 
ini sangat diperlukan guna 
meningkatkan kualitas dan 
pemahaman. “Perlu digaris 
bawahi, peran serta Pemer-
intah Daerah pun sangat 
berdampak pada kemajuan 
olahraga. Untuk itu, selain 
adanya kegiatan ini, Pemda 
pun harus memberikan per-
annya,” tambah Icuk. 

 Sementara itu,  salah 
seorang peserta pelataihan, 
Andri Mulyana mengaku 
bersyukur sekaligus bangga 
bisa mengikuti pelatihan ini, 
terlebih dimentori langsung 
mantan juara dunia. Bagi 
Andri, pelatihan ini diharap-
kan tidak hanya diberikan 

untuk para pelatih klub atau 
pelatih khusus bulutangkis, 
tetapi bisa ditularkan kepa-
da para guru olahraga yang 
mengajar disekolah. “Nah 

kebanyakan atlet bulutang-
kis dari kalangan pelajar, 
bukan hasil bimbingan gu-
runya disekolah, melainkan 
dari pelatih klubnya. Untuk 

menyelaraskan hal itu, di-
harapkan pelatihan bisa 
menyasar kepada para guru 
olahraga di sekolah,” harap-
nya. (why)

Ingin Persembahkan Juara
PARA pemain tim nasi-

onal sepak bola Indone-
sia mengaku bosan me-
lihat skuat Garuda selalu 
menjadi peringkat kedua 
(runner-up) Piala AFF, 
gelar yang sudah diraih 
lima kali yakni tahun 2000, 
2002, 2004, 2010 dan 2016. 
“Sudah terlalu banyak 
kita menjadi runner-up. 
Semoga tahun 2018 kita 
bisa membawa trofi  juara 
Piala AFF ke Indonesia,” 
ujar penjaga gawang tim-
nas Indonesia Andritany 
Ardhiyasa di Jakarta, be-
lum lama ini.

Andritany, yang menjadi bagian dari skuat Piala 
AFF tahun 2016, menegaskan dirinya sangat yakin 
dengan kemampuan rekan-rekannya. “Kalau tidak 
yakin dengan mereka, lebih baik saya mundur dari 
timnas,” kata kiper berusia 26 tahun tersebut.

Hal senada juga diutarakan pemain sayap andalan 
timnas Indonesia Febri Hariyadi. Menurut dia, skuat 
berjuluk tim Garuda terus bekerja keras demi hasil 
maksimal di AFF.

Motivasi Febri semakin berlipat karena Piala AFF 
2018 merupakan Piala AFF pertamanya sebagai 
pemain timnas senior. “Ini kesempatan yang bagus 
bagi saya. Saya sudah mempersiapkan diri dengan 
baik, begitupula tim,” tutur pemain klub Persib 
Bandung itu.

Sementara terkait kondisi timnas, pelatih timnas 
Indonesia Bima Sakti memastikan semua pemain-
nya dalam kondisi yang bagus, termasuk Stefano 
Lilipaly yang sempat cedera. “Fano (sapaan Lilipa-
ly), sudah berlatih bersama teman-temannya mulai 
hari ini,” kata Bima.

Seperti diketahui, tim nasional Indonesia akan 
berlaga di Piala AFF 2018 yang berlangsung pada 8 
November-15 Desember 2018.

Tim nasional Indonesia, yang bergabung di Grup 
B bersama Th ailand, Singapura, Filipina dan Timor 
Leste, mulai bertanding pada Jumat, 9 November 
2018 menghadapi Singapura di Stadion Nasional, 
Singapura. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 
(PSSI) menargetkan Indonesia meraih juara di Piala 
AFF 2018 tersebut.(net)

Kondisi Bauman Baik
PERSIB Bandung akhirnya bisa bernapas lega. 

Pasalnya, kondisi bahu striker andalan mereka, 
Jonathan Bauman, menunjukkan hasil baik.

Sebelumnya, striker asal Argentina itu harus 
mendapatkan perawatan setelah dilanggar bek 
Bhayangkara FC, Jajang Mulyana, di laga pekan ke-
29 Gojek Liga 1 bersama Bukalapak yang digelar di 
Stadion PTIK, Jakarta Selatan, Sabtu (3/11).

Pemilik nomor punggung 99 di Persib itu men-
galami kendala di bagian bahunya. Alhasil, Bauman 
ditarik keluar digantikan Patrich Wanggai di menit 
ke-60 dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Dokter tim Persib Bandung, Mochamad Rafi 
Ghani, bersyukur dari hasil pemeriksaannya, 
kondisi bahu Bauman tidak menunjukkan gejala 
serius. “Jadi saat berbenturan dengan Jajang Muly-
ana, Bauman jatuh ditopang bahu kirinya. Saat itu 
Bauman merasakan nyeri karena terjadi dislokasi. 
Lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan 
pemeriksaan. Alhamdulillah, dari hasil x-ray, tidak 
terjadi patah tulang,” jelas Rafi , Minggu (4/11).

Meski demikian, Rafi belum bisa memastikan 
Bauman bisa dimainkan atau tidak saat Persib 
berhadapan dengan PSMS Medan di pekan ke-30 
yang akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, 
Gianyar, Jumat (9/11). “Belum bisa dipastikan main 
atau tidaknya (melawan PSMS) karena akan dilaku-
kan pemeriksaan lagi setelah nyeri dan fase akutnya 
berangsur berkurang,” imbuh Rafi . (net)

IST 

PERAWATAN: Striker Persib Bandung. Jonathan Bauman 
saat mendapatkan perawatan dari tim kesehatan.

Atlet Karate Diguyur Bonus

Persib Krisis Pemain Tengah

SUKABUMI  -  Setelah 
mendapatkan bonus dari 
pemerintah daerah, sejum-
lah atlet karate Kabupaten 
Sukabumi yang berhasil 
memboyong medali pada 
ajang Pekan Olahraga Dae-
rah (Porda) XIII lalu, kem-
bali diguyur bonus. Kali ini 
bonus tersebut diberikan 
oleh Perumda Tirta Jaya 
Mandiri (TJM) yang meru-
pakan bapak angkat Cabor 
Karate. 

Sekretaris Federasi Olah-
raga Karate Do-Indonesia 
(Forki) Kabupaten Suka-
bumi, Zamzam Solehudin 
mengatakan, pemberian bo-
nus itu sebagai bentuk per-
hatian dan kadeudeuh bagi 
para atlet yang berprestasi, 
sehingga bisa menjadi pele-
cut bagi atlet lainnya untuk 
lebih meningkatkan presta-
si. “Bonus ini sudah kami 
janjikan sebelumnya. Dan 
ini sebagai bentuk rasa syu-
kur kami kepada atlet yang 

meraih medali di Porda,” 
ujar Zamzam kepada Radar 
sukabumi, belum lama ini. 

Diakui  Zamzam, ada-
pun untuk pemberian bo-
nus sendiri, untuk peraih 

medali emas perorangan 
mendapatkan Rp 5 juta, 
medali emas beregu sebesar 
Rp 3,5 juta perorang, medali 
perak 2,5 juta dan medali 
perunggu sebesera Rp 1 juta. 

“Semoga kedepan lebih baik 
lagi,”harapnya.

Zamzam mengungkapkan, 
pada Porda XIII itu tim Forki 
Kabupaten Sukabumi ber-
hasil menyumbangkan dua 

medali emas dua medali 
perak dan empat medali pe-
runggu. Menurut Zamzam 
raihan tersebut melebih dari 
yang ditargetkan. Kendari 
demikian, dirinya mengaku 
kurang puas, sebab ada 
beberapa atlet andalan-
nya gagal meraih medali 
emas. “Ya agak kurang puas 
juga, tapi terobati den-
gan raihan medali dari at-
let yang tidak diprediksi 
sebelumnya,”tungkap dia.

Pada kesempatan itu pun, 
Zamzam beserta official 
mengucapkan terima kasih 
kepada pemerintah daerah 
yang memberikan perha-
tian kepada atlet karate, 
terlebih kepada Direktur 
Utama Perumda TJM yang 
konsisten memberikan du-
kungan kepada atlet ka-
rate. “Terima kasih untuk 
semuanya, kedepan kita 
akan mempersembahkan 
yang lebih baik lagi,” pung-
kasnya. (why)

WAHYU/RADARSUKABUMI. 

SEREMONIAL: Sekretaris Federasi Olahraga Karate Do-Indonesia (Forki) Kabupaten Sukabumi, Zamzam 
Solehudin (kanan) memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas. 

PERSIB Bandung krisis ge-
landang tengah saat meng-
hadapi PSMS Medan di pe-
kan ke-30 Liga 1 yang akan 
digelar di Stadion Kapten I 
Wayan Dipta, Gianyar, Jumat 
(9/11) mendatang.

 Persib sudah kehilangan 
Dedi Kusnandar karena 
mengalami cedera patah tu-
lang fi bula. Maung Bandung 
kini juga tidak bisa menu-
runkan Oh In-kyun karena 
pemain asal Korea Selatan 
itu mendapatkan kartu 
merah saat menghadapi 
Bhayangkara FC di pekan 
ke-29 Liga 1 di Stadion PTIK, 
Jakarta Selatan (3/11) lalu.

 Persib kini hanya memiliki 
Eka Ramdani dan Kim Jeff rey 

Kurniawan yang selama ini 
minim bermain dan lebih 
banyak dibangkucadang-
kan. “Tapi, mungkin kami 
akan memasang Kim karena 
posisinya sama dengan In-
kyun,” ujar pelatih Persib, Ma-
rio Gomez di Stadion Si Jalak 
Harupat, Soreang, Kabupaten 
Bandung, Senin (5/11).

 Mario Gomez sebenarnya 
tak merasa khawatir dengan 
hilangnya Oh In-yun. Seba-
liknya, dia merasa khawatir 
apabila kehilangan Ghozali 
Muharam Siregar, yang sem-
pat mengalami kendala di 
bagian pinggangnya saat ber-
hadapan dengan Bhayang-
kara FC. “Tapi, Ghozali sudah 
siap, meski masih sedikit 

merasakan sakit,” tuturnya.
 Gomez berharap den-

gan pemain yang dimiliki 
saat ini, tim asuhannya bisa 
meraih kemenangan atas 
PSMS. Sebab, saat ini Persib 
sudah berada di posisi ked-
ua dan hanya terpaut empat 
poin dengan PSM Makassar 
yang merupakan pemun-
cak klasemen sementara. 
“Kami tidak memiliki dua 
pemain inti karena Jona-
than Bauman masih dalam 
proses penyembuhan. Tapi, 
di posisi itu, Kim dan Patrich 
Wanggai siap. Mereka juga 
sudah main kemarin saat 
Persib melawan Bhayang-
kara FC, jadi tidak masalah,” 
tuturnya. (net)

IST 

MEMANTAU: Pelatih Persib, Mario Gomez saat memantau anak asuhnya berlatih. 



EKONOMI8 SELASA, 6 NOVEMBER 2018 

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALAALAMATMAT : JLJL SESELABLABINTINTANAANA KMKM 7 SUKSUKABABUUMM

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

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com
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November merupakan momen istimewa, di mana 
JNE merayakan hari jadinya. Tahun ini JNE genap 

berusia 28 tahun sejak berdiri pada 1990 silam. 
Lebih dari seperempat abad, komitmen untuk 

memberikan kualitas pelayanan prima dengan 
tagline Connecting Happiness.

SRI SUMARNI, Sukabumi

Serunya Corporate Gathering JNE Bandung Trip to Pangandaran 2018

Menapaki Usia 28 Tahun, JNE Cabang Utama Bandung Apresiasi Pelanggan

MENAPAKI usia 28 tahun, 
JNE menjadikan momen spesial 
tersebut untuk dapat mengapr-
esiasi pelanggan setianya baik di 
sektor retail maupun corporate 
JNE yang selama ini terus mem-
percayakan kirimannya yang 
merupakan amanah bagi JNE.

Sabtu (3/11), JNE Cabang Uta-
ma Bandung mengajak para 
customer dalam kegiatan “Cor-
porate Gathering JNE Bandung 
Trip to Pangandaran 2018”.

Lebih dari 80 peserta yang 
terdiri dari customer corpo-
rate, karyawan JNE Bandung, 
beserta media cetak maupun 
online Jawa Barat (Jabar) turut 
serta mengikuti beragam keg-
iatan seperti body rafting di Ci-
tumang, explore Pangandaran, 
serta acara hiburan yang dige-
lar di Ballroom Hotel Laut Biru, 
Pangandaran, Jabar. Tidak lupa 
santunan kepada sepuluh 
anak yatim dari Yayasan Nurul 

H i k -
mah Bojong Jati, sebagai 

tradisi perusahaan yang terus 
dijalankan. Acara semakin 
meriah dengan pembagian 
doorprize dan games yang 
diikuti seluruh peserta, di pen-

ghujung acara.
“Kami mengucapkan terima 

kasih sebesar–besarnya kepada 
seluruh pelanggan, atas keper-
cayaannya selama ini,” kata 
Iyus Rustandi selaku Branch 
Manager JNE Bandung kepada 
Radar Sukabumi, Senin (5/11).

JNE akan selalu berupaya, agar 
dapat memberikan manfaat 
serta nilai lebih untuk pelang-
gan setia.

“Dalam kegiatan Corporate 
Gathering 2018 diharapkan kami 
dapat terus hadir sebagai mitra, 
dalam jasa pengiriman untuk 
para customer corporate yang 
kerap menggunakan produk 
layanan maupun fasilitas JNE 
dalam aktifitas pengiriman ber-
bagai jenis, jumlah dan ukuran 
paket,” bebernya.

Disinggung dengan adanya 
pergeseran pola belanja ma-

syarakat dari offl  ine ke online, 
berdampak sangat baik untuk 
pertumbuhan industri logistik 
Indonesia. Di mana tercatat di 
JNE Bandung maupun secara 
nasional, peningkatan jum-
lah pengiriman sebesar 20-30 
persen secara konsisten setiap 
tahunnya.

“Saya sangat optimis walau-
pun bisnis retail masih mendo-
minasi pengiriman sekitar 70 
dan 30 persen untuk corporate, 
akan tetapi para customer 
corporate sudah mulai men-
emukan ritme berjualan se-
cara online dengan mengikuti 
perkembangan di era digital,” 
tegasnya. Untuk mendorong 
hal tersebut, JNE terus melaku-
kan pemahaman kepada para 
customer atau UKM dengan 
berbagai pelatihan mulai 
dari Focus Group Discussion 

(FGD), workshop dan kegiatan 
gathering yang rutin dilakukan 
oleh JNE Bandung seperti trav-
elling bersama, memancing 
dan kegiatan lainnya.

“Diharapkan dapat mem-
bangun hubungan baik kami, 
dengan para customer secara 
langsung dan menjadi cara efek-
tif untuk dapat berdiskusi antara 
customer dengan manajemen 
JNE,” imbuhnya.

Selain itu berbagai program 
untuk para customer untuk 
meningkatkan daya saing para 
pelaku usaha terus dilakukan.

“Diantaranya program 
friendly logistic yang meru-
pakan penyediaan jasa layanan 
fullfi lment logistic dari jasa per-
gudangan sampai pengiriman 
barang, JNE Trucking, hingga 
JNE International Shipment,” 
tandasnya. (*)

H i k -
hB j J ti b i

8 SELASAASAASASSAAASSASSASSSAAASAASSSASSSAASASASAAASSSSSAAAAAASSSSSAAASSSSSASAAAASASSSSA,,,,,,,,,,,,,, 666 NOVEMBER 2018 

Incar 1000 Nasabah Generasi Milenial
WIDI/RADARSUKABUMI 

DAPAT BEASISWA EUY: Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kebonjati Sukabumi Sulastri bersama dua orang narasumber berfoto dengan lima mahasiswa UMMI yang menjadi pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah.

SUKABUMI - PT Pegadaian 
Syariah terus memperluas 
jaringan nasabahnya. Tidak 
hanya ibu-ibu, kini Pegadaian 
Syariah juga menyasar kepada 
pelajar dan mahasiswa seb-
agai generasi milenial. 

Kepada Radar Sukabumi, 
Pimpinan Cabang Pegadaian 
Syariah Kebonjati Sukabumi 
Sulastri mengatakan, pi-

haknya sangat mendukung 
dunia pendidikan. Menurut-
nya keterlibatan mahasiswa 
terhadap perekonomian sya-
riah sangat penting agar in-
dustri keuangan syariah dapat 
tumbuh lebih cepat, berkelan-
jutan dan berdaya saing di 
era digital ekonomi. Untuk 
itu, Pegadaian Syariah ke-
bonjati Sukabumi terus fokus 
menyasar kepada generasi 
milenial. Salah satu program 
yang sedang digencarkan saat 
ini dengan melakukan semi-
nar ekonomi syariah. Beker-
jasama dengan Universitas 
Muhammadiyah Sukabumi 

(UMMI), untuk kedua kalinya 
pegadaian Syariah kembali 
melaksanakan Stadium Gen-
eral (SG) UMMI bersama 
Pegadaian Syariah bertemak-
an “Membangun Generasi 
Milenial yang Mandiri Finan-
sial dan Berahlak Mulia”. Keg-
iatan ini dilaksanakan di Aula 
UMMI, baru-baru ini. 

Dikatakan Sulastri, seminar 
ini penting untuk mengaksel-
erasi pengembangan industri 
keuangan syariah sekaligus 
untuk memperkenalkan 
produk Pegadaian Syariah 
kepada mahasiswa. 

“Intinya kita ingin mem-

perkenalkan kepada gen-
erasi milenial bahwa sekarang 
pegadaian ada produk tabun-
gan dan investasi, bukan han-
ya jasa gadai saja,” terangnya.  
Kepada generasi milenial, 
ia memperkanalkan produk 
unggulannya, dimana kedua 
produk ini sangat coccok bagi 
mahasiswa seperti Tabungan 
Emas dan Investasi Emas. 

“Tentunya ada dua jenis 
mahasiswa,”imbuhnya.

Kedua jenis itu yakni ada 
yang memang full mahasiswa, 
bisa menggunakan produk 
Tabungan Emas dan ada juga 
mahasiswa reguler, selain  

kuliah dia juga bekerja.
“Nah, untuk yang ma-

hasiswa reguler ini kita 
menawarkan produk investasi 
emas,”ulasnya. 

Dengan merambah pada 
generasi millenial dengan 
produk pilihannya adalah 
Tabungan Emas, bisa diman-
faatkan sebagai simpanan 
investasi masa depan. Tabun-
gan Emas menjadi pilihan 
alternatif bagi kaum muda 
dalam berinvestasi. 

“Cukup mudah dan ter-
jangkau. Uang yang disim-
pan akan dikonversi men-
jadi pundi-pundi gram emas 

yang nilai terus berfl uktuasi 
dan nilai tabungannya juga 
sangat terjangkai bagi ma-
hasiswa,” ujarnya.Simpanan 
emas tersebut, lanjutnya, akan 
menjadi aset masa depan bagi 
kaum millenial untuk melan-
jutkan jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi.

“Simpanan emas itu dapat 
ditukarkan kembali menjadi 
uang yang dipastikan nilainya 
akan lebih tinggi dibanding-
kan dengan saat kita pertama 
kali menabungnya,” ujarnya.

Ia pun menargetkan dari 
kegiatan ini 1000 nasabah dari 
generasi milenial. Pihaknya 

pun tak menutup kemung-
kinan untuk menyasar ke 
universitas lain yang ada di 
Sukabumi.

Di akhir acara, pihaknya 
memberikan beasiswa sebe-
sar Rp2,5 juta kepada lima 
mahasiswa yang berhasil 
menjadi pemenang lomba 
Karya Tulis Ilmiah yang dia-
dakan oleh Pegadaian Sya-
riah Kebonjati Sukabumi dan 
sepuluh pelajar dengan essai 
terbaik.

“Kita juga ada bagi-bagi 
tabungan emas gratis bagi 
peserta yang hadir,” tutupnya.
(wdy) 

Pegadaian 
Syariah Sasar 

Universitas

S E R U  P I S A N :  Pa r a 
Customer Corporate 
J N E  B a n d u n g 
diajak berwisata ke 
Pangandaran dalam 

“Corporate Gathering 
J N E  B a n d u n g  T r i p  t o 
Pangandaran 2018”. (Insert) 
G e r r y  M a r d h a n i  ( k a n a n ) 
m e m b e r i k a n  s a n t u n a n 
kepada perwaki lan yat im 
piatu Yayasan Nurul Hikmah 
Bojong Jati.

JNE FOR RADAR SUKABUMI
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Percantik Kota, Dishub 
Sasar Jalan A Yani 

Genjot Peningkatan 
Pelayanan

KEPEMIMPINAN  Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi dan 

Wakil Walikota Suka-
bumi, Andri Ham-
ami memberikan 
k e n d a r a a n  o p -

erasional kepada 
para Camat di Kota 

Sukabumi. Hal 
tersebut se-

bagai salah 
satu upaya 
Pemerin-
tah Kota 
Sukabumi 
u n t u k 
m e n d u -
kung dan 
m e n i n -
g k a t k a n 

o p e r a -
sional para 

Camat dalam 
melaksanakan 

tugasnya sebagai abdi negara, abdi pemerintah 
dan abdi masyarakat. “Kita ingin bantuan kenda-
raan operasional ini bisa memberikan dan menin-
gkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wa-
likota Sukabumi, Achmad Fahmi, kemarin (5/11).

 Dengan demikian diharapkan dapat meningkat-
kan semangat dan kinerja para Camat khususnya 
dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. 
Termasuk dalam mengawal seluruh tahapan dan 
pelaksanaan pesta demokrasi, yakni Pemilu (Pe-
milihan Umum) Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD 
Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Sukabumi, 
serta Pemilu Presiden RI Tahun 2019 mendatang.

 Tidak hanya itu, dengan pemberian kendaraan 
operasional ini pun dapat menunjang kinerja para 
Camat, khususnya dalam merealisasikan berbagai 
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kota Sukabumi, untuk mencapai Visi 
Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, yakni ter-
wujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman 
dan Sejahtera. “Intinya mereka harus bisa bekerja 
secara maksimal dalam melayani masyarakat,” 
ujarnya.  

Terkait dengan kendaraan operasional baru untuk 
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya di Kota 
Sukabumi, kata Fahmi akan dilakukan secara berta-
hap, disesuaikan dengan kemampuan dan keterse-
diaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 
Sukabumi. “ Anggaran untuk pengadaan kendaraan 
operasional yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 
Sukabumi sangat terbatas. Jadi kita akan lakukan 
secara bertahap,” jelasnya. (bal/d)

Bebas Parkir 
Liar dan PKL
WARUDOYONG- Setelah 

sukses menertibkan parkir liar 
dan pedagang kaki lima (PKL) 

di Jalan Ir Djuanda, kini Dinas 
Perhubungan Kota Sukabumi 
bersama tim gabungan tengah 
mempersiapkan penertiban 
di Jalan A Yani sebagai sasaran 
penertiban selanjutnya. 

 Kepala Dinas Perhubungan 

Kota Sukabumi, Abdul Rach-
man mengungkapkan, pasca 
suksesnya penertiban Jalan Ir 
Djuanda, sasaran selanjutnya 
yakni Jalan A Yani. Hal itu 
dilakukan, untuk menata dan 
merubah wajah kota sesuai visi 

misi pemerintah Kota Suka-
bumi. “Untuk saat ini kami ma-
sih melakukan pemantauan 
Jalan Ir Juanda, petugas khusus 
Dishub ditempatkan disana. 
Selanjutnya kita lakukan pen-
ertiban lagi secara bertahap. 

Yang pasti, kami (Pemerintah 
Kota Sukabumi, red) berkomit-
men untuk merubah wajah 
kota ke arah yang lebih nya-
man,” jelasnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (5/11). 

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN//RADAR SUKABUMI

MENERTIBKAN: Salah seorang petugas Dinas Pehubungan Kota Sukabumi saat menertibkan parkir liar disepanjang jalan Ahmad Yani

Tidak Ada Pohon 
Tumbang Lagi

CITAMIANG- Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH) Kota 
Sukabumi mengklaim ratu-
san pohon yang berpotensi 
tumbang telah dipangkas. 
Tidak hanya itu, pihaknya 
juga terus melakukan moni-
toring ke setiap lokasi rawan 
bencana pohon roboh setiap 
harinya. 

Kepada Radar Sukabumi, 
Kepala DLH Kota Sukabumi, 
Adil Budiman mengung-
kapkan, jumlah pohon yang 
terdata di Kota Sukabumi 
sebanyak 2.500 pohon, 20 
persen diantaranya meru-
pakan pohon besar dengan 

jenis kayu keras. “Jumlah 
yang terdata ada 2.500 pohon, 
untuk pohon yang berpotensi 
roboh sudah kita pangkas 
atau ditebang karena untuk 
menghindari peristiwa yang 
terjadi pada awal tahun ini,” 
ungkapnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (5/11). 

Sedangkan wilayah yang 
dinilai rawan pohon tum-
bang, lanjut Adil, berada di 
Jalan Suryakencana. Namun, 
belajar dari pengalaman se-
belumnya pihaknya telah 
memangkas dahan ataupun 
pohon yang membahayakan. 

PAD Parkir Ditarget 
Naik Rp 1 Miliar

CIKOLE- Pengelolaan parkir yang kini dikelola 
oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menar-
getkan retribusi parkir sebanyak Rp. 2.7 miliar di 
2019 mendatang. 

Jumlah tersebut ada kenaikan sebanyak Rp. 1 mil-
iar dari tahun-tahun sebelumnya, saat dipegang 
oleh pihak swasta. “ Iya dulu sama pihak swasta 
itu pendapatan yang disetorkan kepemerintah 
sebanyak Rp. 1.7 miliar. Sekarang kita akan coba 
tingkatkan  Rp. 1 miliar,” ujar Kepala UPT Parkir 
Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Rudi Hartono, 
kemarin (5/11).

Diungkapkan Rudi, adanya target kenaikan 
PAD dari sektor retribusi pajak ini sudah bukan 
rahasia umum lagi. Pasalnya, jika dikelola oleh 
pihak ketiga ada nilai keuntungan perusahaan, 
sehingga capaian lebih sedikit. Beda halnya jika 
dikelola oleh pemerintah. “ Dulu itu targe Rp.1 7 
miliar itu perharinya pendapatan sebesar Rp. 5 juta 
perhari, sekarang kami tingkatkan menjadi Rp. 8 
juta perhari,” ungkap dia.

Tak hanya itu, pihaknya juga menambah lahan 
untuk penarikan retribusi parkir sebanyak 12 titik. 
Sebelumnya oleh pihak ketiga hanya 25 titik yang 
dikelola. “Jadi saat ini totalnya ada 37 titik yang 
menghasilkan retribusi parkir,” jelasnya.
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KELURAHAN DAYEUHLUHUR, KECAMATAN WARUDOYONG

Wilayah Pengrajin Boks Speaker, Berdiri Sejumlah Perumahan
Boks untuk speaker yang lazimnya digunakan konsumen 

untuk kebutuhan sekunder misalkanya untuk adzan 
memanggil jamaah agar shalat, untuk mendengarkan 

musik atau acara dan lain sebagainya, rupanya 
diproduksi para pengrajin Dayeuh Luhur. 

Laporan ROHMAT HIDAYAT

KELURAHAN Dayeuh Luhur 
memiliki jumlah penduduk cu-
kup padat. Berdasarkan data 
yang diperoleh, berdasarkan data 
terakhir kependudukan bahwa 
jumlah penduduk Kelurahan Day-
euh Luhur mencapai 16.450 jiwa 
dengan jumlah kepala keluarga 
sebanyak 4.592 jiwa. Ribuan jiwa 
tersebut tinggal dan mendiami 
lahan di Kelurahan Dayeuh Luhur 
yang luasnya sebanyak sekitar 330, 
10 Ha. Kelurahan Dayeuh Luhur 
memiliki pemerintahan sebanyak 
76 RT dan 21 RW. 

Kelurahan Dayeuh Luhur me-
miliki batas-batas wilayah seb-
agai berikut, sebelah utaranya 
berbatasan dengan dua kelura-
han yang masih satu kecamatan, 
yakni Benteng dan Nyomplong, 

sebelah selatannya ada Kelurahan 
Warudoyong, sebelah baratnya 
Kelurahan Suka Karya dan sebelah 
timurnya juga dengan Kelurahan-
Warudoyong sama seperti sebelah 
selatannya. 

Salah satu potensi yang paling 
menonjol di Kelurahan Dayeuh 
Luhur adalah hidupnya geliat pen-
grajin pembuatan boks speaker 
(salon aktif yang belum jadi). 
Tidak sedikit para pengrajin yang 
membuat boks speaker. Boks 
speaker tersebut apabila sudah 
dalam pembuatan jadi maka di-
jual/dipasarkan setelah sebelum-
nya dalam boks terisi elektronik, 
sehingga menjadi speaker aktif. 

Produk pemasaran boks speak-
er khas pengrajin Dayeh Luhur 
berkembang pesat. Pekerjanya 

saja sudah lebih dari tiga pen-
grajin. Setiap harinya mereka 
memroduksi boks speaker un-
tuk kemudian dipasarkan. 

Selain, boks speaker, potensi 
lainnya yang juga ada di Kelu-
rahan Dayeuh Luhur adalah 
adanya geliat pembangunan 

perumahan. Sebut saja, di sini 
terdapat Pakuan Residance, 
Nirwana Residance, dan lain 
sebagainya. (cr3/d)

Bantu Harapan 
Masyarakat, Berharap 

ada Bantuan 
LURAH Dayeuh Luhur, Sudarajat 

mengucapkan rasa syukur alhamdulil-
lah bahwa program Kotaku yang dari 
Pemerintah Kota Sukabumi telah ber-
jalan sesuai harapan masyarakt dan 
Pemerintah Kelurahan Dayeuh Luhur. 
“Alhamdulillah program Kotaku dapat 
membantu masyarakat kami di kelura-
han ini,”ucap syukurnya. Diharapkan 
pada 2019 ada bantuan dair Gubernur 
Jabar untuk penyelesaian program pem-
bangunan lainnya. Ke depannya pun ia 
berharap agar ada bantuan kembali dari 
pemerintah untuk membantu mewujud-
kan harapan masyarakatnya.”Bantuan 
dalam bidang apa saja,”tuturnya seraya 
berharap. (cr3/s)

FOTO:ROHMAT/RADARSUKABUMI

GELIAT PENGRAJIN: Pengrajin boks speaker di Kelurahan Dayeuhluhur saat bekerja memroduksi boks speaker.

Sudrajat

 Sementara disinggung soal 
keberlangsungan penarikan 
retribusi oleh Dishub, Rudi 
mengaku tidak mengetahui 
untuk kedepannya. Hanya 

saja, kalau menurut aturan 
seharusnya proses lelang 
dilakukan 6 bulan sebelum 
masa pihak ketiga habis. “Ka-
lau urusan itu pimpinan saya, 
saat ini saya hanya mengen-
dalikan dari proses peralihan 

saja,” katanya.
Kedepann, pihaknya juga 

sedang melakukan peng-
kajian pengelolaan parkir se-
cara berlangganan. Nantinya 
masyarakat Kota Sukabumi 
tidak harus membayar parkir 

setiap parkir yang dikelola 
oleh pemerintah. “Hanya 
saja kekurangannya kalau ada 
kenderaan bermotor yang 
diluar kota itu bagaimana, 
kita sedang melakukan peng-
kajian, “pungkasnya. (bal/d)  

PAD Parkir Ditarget Naik Rp 1 Miliar

“Yang cukup rawan itu di 
Jalan Suryakencana jika dili-
hat dari pohon yang ada, tapi 
kami pun sudah menatanya 
sehingga bisa dibilang aman 
dari tumbang maupun ro-
boh. Bahkan, kami punya ar-
mada khusus yang disiapkan 
untuk mengontrol pohon-

pohon itu,” terangnya. 
Sedangkan dari jumlah 

pohon yang terdata, pohon 
yang dikategorikan besar 
dan berusia cukup tua itu 
ada di jalan Bayangkara. 
Adapun jenisnya, mayoritas 
pohon bungur, mahoni dan 
trembesi. Jadi, jenis pohon 
itu tergolong cukup kuat jika 
diterpa hujan yang disertai 

angin. “Awal tahun ini, saat 
bencana pohon tumbang 
melanda. Pohon yang roboh 
ini adalah beringin, dan 
menurut kajian para pecinta 
pohon, saat itu memang 
kondisi pohon tersebut se-
dang tidak sehat sehingga 
tidak kuat,” sebutnya. 

Selain itu, DLH juga mem-
prioritaskan wilayah yang 

menjadi pusat keramaian, 
seperti Jalan Ir Juanda. Po-
hon-pohon di jalan itu, telah 
ditata sehingga tidak mem-
bahayakan masyarakat. 

“Jalan Ir Juanda atau ter-
kenal dengan Dago itu kami 
juga prioritaskan, karena 
disana ada ramai pedagang 
dan pejalana kaki,” singkat-
nya. (upi/d)

Tidak Ada Pohon Tumbang Lagi

Sebelum melakukan pen-
ertiban di Jalan A Yani, lanjut 
Abdul, pihaknya kini tengah 
mempersiapkan tim gabun-
gan yang terdiri dari Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) terkait hingga aparat 
keamanan. Karena memang, 

dalam penertiban itu harus 
meilibatkan semua pihak. 

“Untuk penertiban jalan 
A Yani, kita sudah bentuk 
tim terpadunya. Selanjutnya, 
terkait tahapan dan teknis-
nya. Yang pasti, akan kami 
tertibkan secara bertahap,” 
tutupnya. 

Senada disampaikan oleh 

Kepala Bidang Penegakan 
Peraturan Daerah Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota 
Sukumui, Sudrajat. Pihaknya 
mendukung penuh apa yang 
menjadi renacana penertiban 
tersebut, dalam penertiban itu 
pihaknya bakal memfokuskan 
untuk penataan PKL. 

“Mudah-mudahan akan 

berjalan sesuai yang di-
harapkan terutama masing-
masing OPD akan bekerja 
sesuai dengan tugasnya, 
dan kami paska penataan 
apabila ada yang melanggar 
baik unyuk PKL dan Parkir 
akan diambil tindakan den-
gan Sidang Tindak Pidana 
Ringan,” pungkasnya. (upi)

sambungan dari Hal 9

Percantik Kota, Dishub Sasar Jalan A Yani

Program Hibah Air Minum 
Prioritaskan MBR

Magrib Mengaji 
Siap Dilaunching

CIKOLE- Selain subuh ber-
jamaah yang dilakukan dari 
mesjid ke mesjid, pemerintah 
Kota Sukabumi di bawah 
kepemimpinan Achmad Fah-
mi dan Andri Hamami bakal 
menggaungkan kembali pro-
gram magrib mengaji. Karena 
memang, program tersebut 
dianggap dapat membentuk 
karakter anak-anak dan me-
nambah keberkahan Kota 
Sukabumi. 

Walikota Sukabumi, Ach-
mad Fahmi mengungkapkan, 
program magrib mengaji 
merupakan salah satu pro-
gram unggulan dibidang ke-
agamaan. Hal itu dilakukan, 
untuk meningkatkan syiar 
keagamaan dan keimanan 
serta ketakwaan kepada Allah 
SWT. “Jika berkaca pada masa 
lalu, setiap magrib di mas-
ing- masing rumah, masjid 
dan sarana peribadahan lain 
itu terdengar gemuruh suara 
mengaji, dan itulah yang akan 
kami bangkitkan kembali,” 
ungkapnya belum lama ini. 

Selain itu, ditengah perkem-
bangan dan perubahan pola 
prilaku di masyarakat ini, ter-
utama pada kalangan anak-

anak, gerakan mengaji dinilai 
cukup ampuh menjadi fi lter 
dan pembentukan karakter 
yang baik. “Kalau dulu itu, 
magrib mengaji sudah biasa. 
Tapi sekarang ini, memang 
cukup terpengaruh perkem-
bangan teknologi, lingkun-
gan dan yang lainnya. Jadi, 
program ini salah satunya 
disiapkan untuk itu,” ujarnya. 

Selain itu, program ung-
gulan ini telah mendapat 

dukungan dari Gubernur 
Jawa Barat, Ridwan Kamil. 
Bahkan, rencananya man-
tan Walikota Bandung itu 
siap untuk melaunching 
program tersebut. “Hara-
pannya, bulan ini bisa di 
launching. Dan bisa jadi 
program yang baik di Jawa 
Barat, semoga saja cepat 
terlaksana dan tidak hanya 
seremonial,” ungkapnya. 

Dirinya meminta kepada 
semua lapisan masyarakat, 
untuk sama-sama mensuk-
seskan program keagamaan 
Pemrintah Kota Sukabumi 
ini. Selain magrib mengaji, 
program yang sebelumnya 
dijalankan, yakni Subuh 
berjamaah dilingkungan 
pemerintah dan masyarakat 
terus dijalankan. “Gerakan 
shalat Subuh berjamaah 
keliling di masjid ini dilaku-
kan setiap Sabtu. Sementara 
pada Jumat pemkot meng-
gerakkan shalat subuh di 
Masjid Agung Sukabumi 
yang diikuti para aparatur 
sipil negara (ASN) di ling-
kung Pemkot Sukabumi 
dann warga sekitar,” pung-
kasnya. (upi/d)

FOTO: IST 

SAMBUTAN: Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat menyampaikan sambutan pada acara subuh 
berjamaah.

CIKOLE-  Walikota Sukabu-
mi, Achmad Fahmi mengaku 
program hibah air minum 
dikalim mampu memberikan 
dampak positif bagi pengem-
bangan sistem penyediaan air 
minum di Kota Sukabumi. 
Program itu untuk mening-
katkan cakupan pelayanan 
air minum perpipaan yang 
diprioritaskan bagi Masyara-
kat Berpenghasilan Rendah 
(MBR). “Cakupan pelayanan 
air munum perpipaan itu 
dalam rangka meningkatkan 
derajat dan kualitas kesehatan 
masyarakat,” ujar Walikota 
Sukabumi, Achmad Fahmi 

usai mengikuti Lokakarya 
peminatan pelaksanaan 
program hibah air minum 
perkotaan 2019 di Jakarta, 
belum lama ini.

Dikatakan Fahmi Pro-
gram Hibah Air Minum 
ini merupakan salah satu 
strategi pemerintah dalam 
melakukan percepatan dan 
penambahan jumlah sam-
bungan rumah baru. Melalui 
penerapan Output Based 
Aid (OBA) atau pemberian 
hibah berdasarkan kinerja 
yang terukur. “Dengan begi-
tu kota dan kabupaten akan 
melakukan peningkatan 

akses air minum yang layak 
dan aman, melalui pema-
sangan sambungan rumah 
baru dan jaringannya, ses-
uai yang diwajibkan oleh 
pemerintah pusat” ujarnya.

 Lanjutnya, pemerintah 
Kota Sukabumi senantiasa 
berupaya optimal mereal-
isasikan pembangunan dan 
program peningkatan sara-
na dan prasarana air bersih 
serta sanitasi lingkungan 
100-0-100, yakni 100 persen 
akses air minum, 0 persen 
pemukiman kumuh, serta 
100 persen sanitasi yang 
layak dan baik. “ Kami juga 

berupaya merealisasikan 
100-0-100, saat ini sudah 
berjalan,” katanya.

 Diharapkannya, dengan 
dilaksanakannya pemban-
gunan dan program tersebut 
dapat meningkatkan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat ma-
syarakat. Program peningka-
tan sarana dan prasarana air 
bersih serta sanitasi lingkun-
gan 100-0-100 ini, khusus 
di Kota Sukabumi sudah 
berjalan dengan baik. “Teru-
tama dalam pembangunan 
sarana dan prasarana air 
bersih untuk masyarakat,” 
pungkasnya. (bal/d)

FOTO:IST 

PENINGKATAN PELAYANAN: Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat menghadiri acara Lokakarya peminatan pelaksanaan program 
hibah air minum perkotaan 2019  di Jakarta.

“Kalau dulu itu, 
magrib mengaji 

sudah biasa. Tapi 
sekarang ini, memang 

cukup terpengaruh 
perkembangan 

teknologi, lingkungan 
dan yang lainnya. 

Jadi, program ini salah 
satunya disiapkan 

untuk itu,”

ACHMAD FAHMI
Walikota Sukabumi
ACHMAD FAHMI
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HUKUM

Zico Sabet Emas 
Olimpiade Jabar

SUKABUMI - Lima pela-
jar SMP Negeri (SMPN) 2 
Kota Sukabumi melenggang 
di ajang bergengsi tingkat 
Provinsi Jawa Barat (Jabar). 
Ya, apalagi kalau bukan Olim-
piade Sekolah Rujukan se-
Jabar 2018 yang dipusatkan 
di SMPN 2 Kota Bandung, 
Sabtu (3/11).

Berdasarkan data yang di-
himpun Radar Sukabumi, ke-
lima pelajar itu bernama Zico 
Muhammad Krisnasukma, 
Azka, Ardian Citrawas, Abil 
dan Fidia Zahraulaya.

Di Olimpiade Sekolah Ru-
jukan se-Jabar itu, Zico Mu-
hammad Krisnasukma yang 
tercatat sebagai siswa Kelas 
IX SMPN 2 Kota Sukabumi 
ini berhasil memboyong satu 
medali emas bidang mata 
pelajaran (Mapel) IPA. Disu-
sul kemudian oleh Azka yang 
juga meraih medali emas tapi 
dari bidang matematika.

Tidak hanya itu, prestasi 
lainnya juga ditorehkan ketiga 
temannya yang bernama Ard-
ian Citrawas yang harus rela 
meraih medali perak bidang 
Bahasa Inggris, Abil (Medali 
perak bidang IPS) dan Fidia 
Zahraulaya (Medali perak 
bidang Bahasa Indonesia).

Prestasi akademik ini patut 
diacungi jempol, lantaran 
kerja keras anak-anak cerdas 
itu tidak sia-sia. Mereka ter-
bukti mampu mengalahkan 
ratusan pesaing yang datang 
dari berbagai penjuru daerah 
di Jabar.

Kepala SMPN 2 Kota Suk-
abumi Dudi Jaelani men-
gatakan, pihaknya sangat 
bangga SMPN 2 Kota Suka-
bumi dapat bersaing di Jabar 
melalui Olimpiade antar 
Sekolah Rujukan yang dilak-
sanakan di Bandung.

“Kita sangat bersyukur dan 
bangga dengan siswa yang 
sudah mempersembahkan 
dua medali emas untuk Mata 
Pelajaran (Mapel) IPA dan 
Matematika serta medali per-
ak untuk mapel lainnya bagi 

SMPN 2 Kota Sukabumi,” ujar 
Dudi ketika dikonfi rmasi Ra-
dar Sukabumi, Senin (5/11).

Selaku kepala sekolah, 
dirinya mengapresiasi para 
pembimbing yang tidak kenal 
lelah membina mereka di 
ajang bergengsi tersebut.

“Saya ucapkan terimakasih 
banyak kepada para pem-
bimbing yang tidak mengenal 
lelah, membimbing mereka 
sepulang sekolah sehingga 
menghasilkan prestasi ter-
baik,” ucapnya.

Pr ia  yang kini  sedang 
mendampingi anak didiknya 
ke Yogyakarta itu menjelas-
kan, SMPN 2 Kota Sukabumi 
menjadi salah satu sekolah 
yang ditunjuk Kemendik-
bud sebagai sekolah rujukan 
tingkat SMP di Kota Suka-
bumi.

Untuk kegiatan ini pun, 
SMPN 2 menerjunkan tiga 
guru dari masing-masing 
mapel yang dilombakan un-
tuk memberikan bimbingan 
kepada peserta lomba. Ketiga 
pembimbing itu diantaranya 
pembimbing Matematika 
Yani Nurcahyani, R. Yemi Ka-
sihani (Bahasa Inggris) dan 
Ineu Widayanti (IPS).

Sementara itu, salah satu 
pembimbing Yani Nurcahy-
ani mengatakan, Olimpiade 
Sekolah Rujukan se-Jabar dii-
kuti sebanyak 135 siswa kelas 
IX dari 27 sekolah rujukan di 
Jabar. Mereka mengikuti ke-
giatan olimpiade mapel yang 
akan di UN-kan termasuk 

mata pelajaran IPS. Olimpi-
ade sendiri dilaksanakan di 
SMPN 2 Bandung, tepatnya 
di Jalan Sumatra No.42 pada 
Sabtu (3/11). Sekolah rujukan 
merupakan sekolah yang me-
miliki standar komponen SSN 
yang tinggi mulai dari lulusan, 
isi, proses, penilaian, sarana 
prasarana, pengolahan, pem-
biyaan standar nasional dan 
lainnya.

“Kita baru dua kali ikutan 
olimpiade antar sekolah ru-
jukan ini dan alhamdulillah 
tahun kemarin kita juga dapat 
medali emas,” terangnya.

Dijelaskan Yani, kelima 
siswa itu merupakan hasil 
seleksi ketat dari pihak seko-
lah.

“Sebelumnya kita adakan 
seleksi dari yang terbaik, mer-
eka yang diseleksi ini adalah 
siswa yang memiliki pering-
kat sepuluh besar selama 
kelas VII, VIII dan IX yang 
kemudian siswa prestasi ini 
kita bimbing untuk persiapan 
lomba dan dari semua yang 
ikut hanya lolos lima orang 
yang terbaik dari yang ter-
baik,” ungkapnya.

Masih menurut Yani, ber-
bebeda dengan Fidia yang 
merupakan siswa bimbingan 
sekolah, Zico Muhammad 
Krisnasukma dan Ardian 
justru dari luar bimbingan 
sekolah.

Selama kelas VII dan VIII, 
Zico tidak termasuk kelas 
bimbingan. Hanya saja ked-
uanya mulai muncul ber-

prestasi di kelas IX.
“Kalau Zico dan Ardian itu 

justru bukan dari kelas bimb-
ingan, tetapi karena selama 
semester ini prestasinya cuk-
up bagus kita coba masukkan 
seleksi dan ternyata keduanya 
jadi yang terbaik sehingga 
bisa ikut lomba,” ulasnya.

Ia berharap prestasi yang 
telah mengharumkan nama 
SMPN 2 Kota Sukabumi di 
kancah Jabar, bisa dipertah-
ankan.

“Tahun depan, kami men-
argetkan medali emas untuk 
semua mapel yang dilom-
bakan,” tandasnya.

Sementara itu, mendapat 
kabar yang menggembirakan 
tersebut, orang tua Zico Mu-
hammad Krisnasukma yakni 
Fenty Sukmawaty mengaku 
sangat senang sekaligus 
bangga lantaran anak bung-
sunya itu bisa memberikan 
yang terbaik bagi SMPN 2 dan 
Kota Sukabumi tercinta.

“Prestasi ini tidak terlepas 
dari kegigihan anak itu sendi-

ri dan tentunya juga dorongan 
serta dukungan penuh dari 
keluarga dan juga sekolah,” 
tutur Fenty.

Dosen Filsafat Ilmu Program 
Magister Ilmu Administrasi 
Universitas Muhammadiyah 
Sukabumi (UMMI) yang ra-
mah itu berharap, prestasi 
yang telah ditorehkan tidak 
membuat anak cepat puas, 
melainkan sebagai pemicu 
untuk terus berprestasi.

“Sebagai orang tua tentu-
nya apa yang dilakukan anak 
asalkan itu membawa kebai-
kan bagi si anak, akan selalu 
mendukung penuh. Semoga 
Zico tetap rendah hati, soleh, 
hormat kepada yang lebih 
tua dan tidak menjadi orang 
yang sombong karena prestasi 
ini adalah awal dari langkah-
langkah selanjutnya,” pung-
kas perempuan yang meraih 
gelar doktor dari Universitas 
Padjajaran (Unpad) Bidang 
Ilmu Sastra dengan hasil yudi-
sium sangat memuaskan ini. 
(wdy/sri)

IST 

PATUT DICONTOH: Zico Muhammad Krisnasukma, siswa Kelas IX 
SMPN 2 Kota Sukabumi berhasil meraih medali emas di Olimpiade 
Sekolah Rujukan se-Jabar 2018 di Bandung. Sementara itu foto atas, 
para pelajar berfoto bersama guru-guru pembimbingnya.

IST 

Pelajar SMPN 2 
Tampil Memukau 
Kalahkan 
Ratusan Pesaing

Darah Warga SMKN 2 Disedot
SUKABUMI - SMK Negeri 

(SMKN) 2 Sukabumi meng-
giatkan gerakan donor darah 
di kalangan warga sekolah. 
Hal ini dilakukan, untuk 
menanamkan jiwa sosial 
sejak dini, yakni kepedulian 
untuk saling tolong me-
nolong.

“Kami mendorong war-
ga sekolah seperti siswa, 
para staf  dan guru-guru 
agar mau rutin mendonor-
kan darahnya,” tutur Wakil 
Kepala Sekolah (Wakasek) 
Bidang Kesiswaan SMKN 2 
Sukabumi, Slamet Widodo 
kepada Radar Sukabumi 
yang ditemui di sela-sela 
kegiatan, Senin (5/11).

Frekuensi donor darah 
maksimal lima kali setahun, 
atau berjarak minimal tiga 
bulan.

Pada kegiatan donor darah 
yang diselenggarakan ber-
sama Palang Merah Indo-
nesia (PMI) Kota Sukabumi 
tersebut, pria yang akrab 
disapa Dodo itu menjelas-
kan betapa bermanfaatnya 
mendonorkan darah.

“Dengan donor darah, 
ku a l i t a s  k e s e hat a n  k i t a 
meningkat sehingga lebih 
bersemangat lagi  dalam 
melakukan aktivitas belajar 
sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, dengan men-
donorkan darah maka pela-
jar sudah memberikan man-
faat yang luar biasa kepada 
orang yang membutuhkan. 
“Khususnya, pasien rumah 
sakit yang membutuhkan 
transfusi darah untuk men-
gobati penyakitnya,” im-
buhnya.

Sekolah yang berdiri sejak 
1998 silam itu, kini dipimpin 
oleh Didies Darmawan. Ada 
lima Program Studi (Prodi) 
yang ada di sini yaitu Teknik 
Komputer  dan Jar ingan 
(TKJ), Rekayasa Perangkat 
Lunak (RPL), Akuntansi dan 
Keuangan Lembaga, Bisnis 
Daring dan Pemasaran serta 
Otomatisasi dan Tata Kelola 
Perkantoran.

Berbarengan dengan aksi 
sosial donor darah, pihaknya 
j u g a  m e n s o s i a l i s a s i k a n 
calon Organisasi Siswa Intra 
Sekolah (Osis) dan MPK dan 
IT Exspo tiga hari.

“Kami pusatkan donor da-
rah ini di ruangan UKS, mu-
lai pukul 09.00-12.00 WIB,” 
ulasnya.

Para peserta harus men-
gisi formulir yang disediakan 
petugas PMI Kota Sukabumi, 
kemudian mereka satu per 

satu diperiksa atau dicek 
kesehatannya.

“Diantaranya Hemoglo-
b i n  ( Hb ) ,  b e ra t  b a d a n , 
t i n g g i  b a d a n ,  g o l o n ga n 
darah. Setelah dilakukan 
pengecekan bertahap, si 
pendonor akan dinyatakan 
lulus untuk donor darah 
dengan umur minimal 17 
tahun,” terangnya.

Di usia itu, perkembangan 
tubuh telah sempurna. Berat 
badan pendonor minimal 45 
kg, karena kurang dari itu 
pengurangan darah dikha-
watirkan akan mengganggu 
keseimbangan sistem kerja 
tubuh.

“Temperatur tubuh juga 
harus normal, antara 36,6-
37,5 derajat Celsius. Frekue-
nsi donor darah maksimal 
lima kali setahun, atau ber-
jarak minimal tiga bulan,” 
imbuhnya. (cr4/t)

Melihat Pekan Kreasi Seni dan Bahasa SMKN 1 Cibadak

Tanamkan Nasionalisme, Padus Wajib 
Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Tiga Stanza

DINNA AGUSTINA/RADARSUKABUMI

TAKUT JARUM SUNTIK: Tim medis sedang mengambil darah 
peserta donor darah dari kalangan pelajar di SMKN 2 Sukabumi di 
Jalan Pelabuhan II Cipoho, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, 
Senin (5/11).

Pekan Kreasi Seni dan Bahasa (PKSB) 
SMK Negeri (SMKN) 1 Cibadak tahun ini 

bisa dibilang sangat berbeda. Panitia yang 
berasal dari pengurus Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (Osis) memberikan ide yaitu 
peserta diharuskan menyanyikan lagu 

wajib Indonesia Raya dengan tiga stanza. 
Berikut liputannya.

DINNA AGUSTINA, Sukabumi

OSIS SMKN 1 Cibadak telah selesai melak-
sanakan kegiatan Pekan Kreasi Seni dan Bahasa 
yang diikuti sebanyak 180 siswa perwakilan setiap 
kelas dari semua program studi.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak Senin (29/10) 
sampai dengan Jumat (2/11) itu baru dimulai 
setelah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selesai. 
Yaitu pada pukul 15.00 hingga 17.00 WIB.

“Hari ini kami telah selesai melaksanakan salah 
satu program Osis yaitu PKSB,” kata Ketua Osis 
SMKN 1 Cibadak, Jalalul Mu’ti yang ditemui Radar 
Sukabumi di sekolah, Sabtu (3/11).

Beragam kreasi seni ditampilkan seperti tari 
tradisional, solo vokal, puisi, paduan suara (Padus) 
dan senam. Tim juri dihadirkan dari mata pelaja-
ran Bahasa Indonesia dan PPKN. Tiga orang juri 
disiapkan di setiap perlombaan, terdiri dari dua 
orang dari guru mata pelajaran dan satu lagi dari 
mahasiswa.

Setiap bidang lomba ditempatkan di ruangan 
yang berbeda. Misalnya pidato di ruang kelas, 
senam dan tari di panggung, untuk solo vocal dan 
padus di ruang musik, sedangkan di hari terakhir 
itu penampilan tiga besar di atas panggung.

Khusus padus, lagu wajib yang harus ditampilkan 
ialah Indonesia Raya dan lagu pilihannya Syukur 
dan Hymne Guru.

“Lagu wajib Indonesia Raya pada umumnya 

dinyanyikan satu stanza saja 
atau satu bait, namun di sini 
dikemas sangat berbeda se-
tiap peserta padus ditantang 
untuk membawakan lagu 
wajib Indonesia Raya dengan 
tiga stanza atau tiga bait,” 
ucapnya.

Lantas kenapa harus tiga 
stanza? Jalalul Mu’ti ternyata 
punya alasan kuat.

“Menyanyikan lagu Indone-
sia Raya tiga stanza bertujuan 
untuk meningkatkan pema-
haman semua pelajar SMKN 
1 Cibadak bahwa lagu Indo-
nesia Raya itu memiliki tiga 
stanza, tidak hanya memiliki 
satu stanza saja,”ujarnya.

Lagu Indonesia Raya tiga 
stanza, juga menjadi salah 
satu lagu wajib yang dib-
awakan padus pada saat upa-
cara bendera setiap Senin.

“Semoga jiwa nasionalisme 
pelajar bisa tumbuh den-
gan lagu Indonesia Raya tiga 
stanza ini,”harapnya.

Dengan adanya  PKSB, 
bakat-bakat para pelajar 
SMKN 1 Cibadak bisa ter-
asah dengan baik. Sedangkan 
bagi Osis sendiri, kegiatan 
tersebut bertujuan untuk 
melatih tanggung jawab para 
anggota. Dirinya optimis, ke 
depan event sekolah akan 
lebih semarak. (*/t)

DINNA AGUSTINA/RADARSUKABUMI

FOKUS: Peserta Padus Pekan Kreasi Seni dan Bahasa dari kelas XI A7 
menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tiga stanza.

Rektor Undip Digugat
SEMARANG - Rektor Universitas Dipone-

goro (Undip), Semarang mendapat gugatan 
lantaran membangun gedung universitas 
yang diduga masih menjadi lahan sengketa.

Panitera Pengganti dalam perkara terse-
but, Mahmuda, mengatakan gugatan 
dilayangkan oleh Rusdi Wasito, warga 
yang merasa bahwa lahan tersebut masih 
sengketa.

“Sidangnya masih besok Kamis (8/11), 
agenda mediasi kedua belah pihak. Hakim 
ketuanya Bayu Isdiyatmoko menunjuk ha-
kim mediator Edi Suwanto,” kata Mahmuda, 
seperti diberitakan Kantor Berita RMOL-
Jateng, Sabtu (3/11).

Sementara itu, kuasa hukum Rusdi, Adie 
Siswoyo, menjelaskan, gugatan tersebut 
dilayangkan karena Undip dinilai telah 
membangun bangunan di atas lahan yang 
masih dalam sengketa.

Kata dia, Undip  telah membangun ge-
dung Fakultas Teknik Kimia dan gedung 
Auditorium Prof. Soedarto tanpa izin dan 
sepengetahuan kliennya.

“Kami meminta pengadilan menyatakan 
bahwa dua bidang tanah yang masih men-
jadi sengketa tersebut merupakan milik 
penggugat,” kata Adie.

Selain itu, Adie juga menggugat Undip 
untuk segera mengosongkan dan meny-
erahkan dua bidang lahan tersebut.

“Menghukum tergugat untuk membong-
kar gedung Fakultas Teknik Kimia dan 
Auditorium Prof. Soedarto yang berdiri di 
atas tanah sengketa tersebut,” demikian 
Adie. (nes)
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Jurnalis Jawa Pos Penghobi TI

Di Singapura 
Didukung 

Kemenpora
NEGARA tetangga Singapura selang-

ka h lebih maju dalam menyiapkan 
pem bi bitan atlet e-sport. Mereka punya 
akademi e-sport sejak April 2017. Ke-
be radaan akademi itu didukung penuh 
Ke me nterian Pemuda dan Olahraga 
(Kemenpora) Singapura.

Para atlet e-sport Singapura awalnya 
berkumpul dalam wadah Singapore 
Cybersports & Online Gaming 
Association (SCOGA). Asosiasi tersebut 
mewadahi para anak muda yang ingin 
berkarir sebagai atlet. Nah, sejak 2017, 
asosiasi itu mendapat dukungan penuh 
dari Kemenpora Singapura untuk 
membuat akademi. 

Semua biaya pelatihan di akademi 
tersebut ditanggung negara. Pada 
kloter pertama tahun lalu, mereka 
membuka pendaftaran untuk 2.000 
atlet e-sport. Di akademi tersebut, para 
gamers digembleng layaknya atlet 
olahraga umumnya. Kurikulum 
pendidikan di akademi itu meliputi 
berbagai macam aspek yang ada di 
dalam e-sport.

Ada banyak sekali skill yang diajarkan 
dalam akademi tersebut. Misalnya, 
kepemimpinan, kerja sama tim, dan 
komunikasi. ’’Tiga hal itu kunci penting 
menjadi atlet e-sport profesional,” ucap 
President and Co-Founder SCOGA 
Kelvin Tan sebagaimana dikutip dari 
situs resmi SCOGA.

Kelvin menjelaskan awal ketertarikan 
pemerintah Singapura mendanai 
akademi e-sport. Menurut dia, hal itu 
terjadi karena pemerintah melihat 
kesuksesan sejumlah gamers Singapura. 
Misalnya Justin Bersamin, seorang 
streamer game online. Dia memiliki 
4.000 penonton setia. Juga sosok Daryl 
Koh, atlet e-sport profesional dengan 
penghasilan tinggi. Melalui akademi 
tersebut, pemerintah Singapura 
menargetkan bisa mencetak 50 ribu 
anak muda yang ingin berkarir di dunia 
e-sport. (c17/bin)

POTENSI 

DALAM 

NEGERI: Atlet 

e-sports ketika 

berlaga di 

Asian Games. 

Sebentar lagi 

Indonesia 

memiliki 

akademi 

e-sports. 

Diharapkan, 

dari sana lahir 

atlet-atlet 

berprestasi.

Wadah 
Pembibitan 

Sekaligus
Regenerasi

Tahun depan Indonesia ditargetkan memiliki akademi e-sports. Sebuah 
wadah pembibitan gamer profesional. Dengan demikian, mereka tak sekadar 
berkutat dalam sebuah kompetisi, tapi benar-benar siap terjun ke industri.

SEKRETARIS Jenderal Ikatan 
e-Sports Seluruh Indonesia 
IeSPA Prana Adisapoetra meng-
ung kapkan, keberadaan aka-
de mi itu menjawab begitu 
pesatnya industri e-sports di 
dunia. Agar Indonesia tak ter-
tinggal dalam industri tersebut, 
harus dilakukan sebuah pem-
bi bitan gamer-gamer pro fe si-
on al lewat sebuah akademi.

Akademi e-sports Indonesia 
ditargetkan mulai dibangun 
tahun depan. Prana menyatakan, 
akademi tersebut akan berfungsi 
sebagai inkubator bagi pemain-
pemain game pemula. Diharap-
ka n, mereka siap menjadi 
pemain profesional dalam event 
internasional.

’’Nanti setelah lulus akademi, 
mereka bisa direkrut tim-tim 
besar,’’ kata Prana kepada 
Jawa Pos.

Menurut dia, selama ini tim-
tim e-sports mencari talenta 
baru dengan cara masuk ke 
turnamen-turnamen. Mereka 
melakukan scouting. Memantau 
para pemain yang punya 

potensi dan skill ciamik.
Saat ini kurikulum akademi 

e-sports tengah disusun dengan 
melibatkan para ahli, dosen, 
dan pengembang (developer) 
game. Pendirian akademi e-spor-
ts  di Indonesia akan merujuk 
pada aturan-aturan Internasional 
E-Sports Federation (IESF).

Menurut Prana, Indonesia 
belum terlambat membentuk 
akademi e-sports. Sebab, belum 
banyak negara yang membuat-
ny a. ’’Setahu saya, baru Malaysia 
dan Singapura yang sudah m u-
lai,’’ ungkapnya.

Dia berharap akademi e-sports  
bisa menjadi tempat re ge ne-
ra si gamers tanah air. Sebab, 
menurut dia, dunia e-sports 
tak ubahnya dunia olahraga 
pada umumnya. Para gamer 
yang memutuskan terjun men-
ja di atlet suatu saat me ma suki 
masa pensiun. Nah, agar 
keahlian mereka tetap ter sa-
lurkan, mereka bisa dija di k an 
instruktur, manajer, atau analis 
strategi di akademi e-sports.

IeSPA juga akan masuk ke kam-

pus-kampus guna mendorong 
pendirian unit kegiatan mahasiswa 
(UKM) e-sports. Diharapkan, 
lahir turnamen dan kompetisi 
yang diselenggarakan kampus. 
’’Ini juga bentuk memfasilitasi 
tim-tim besar agar mudah 
menemukan talenta yang 
dibutuhkan,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua IeSPA 
Eddy Lim menambahkan, ke 
depan e-sports bukan lagi 
sekadar olahraga dan kompetisi, 
melainkan sebuah industri 
yang melibatkan banyak peran. 
’’E-sports bukan hanya soal 
main game, tapi ada yang 
menjadi manajer tim, marketing, 
sponsor, sampai caster. Karena 
itu, perlu adanya sebuah aka-
de mi ,’’ jelasnya.

Saat ini banyak anak muda 
yang berlomba-lomba masuk 
dunia e-sports. Mereka sekadar 
berharap menjadi atlet. Pada-
ha l, sebenarnya masih banyak 
peran lain yang bisa dijalani 
sebagai profesi oleh anak-anak 
muda yang tertarik di bidang 
game. (tau/c5/gun) 

WHATSAPP sebenarnya 
menyediakan berbagai stiker gratis 
bagi penggunanya. Tapi, jumlahnya 
tak banyak. Karena itu, WhatsApp 
membuka kesempatan bagi 
penggunanya untuk 
menambahkannya sendiri. Baik 
membuat sendiri atau 
memanfaatkan aplikasi-aplikasi 
yang menyediakan tambahan stiker.

Nah, lewat beberapa aplikasi 
berikut ini, penulis mengajak 
Anda membuat stiker sendiri agar 
lebih personal. Juga bisa dibuat 
gaya-gayaan. Bahkan, bagi Anda 
yang memanfaatkan WhatsApp 
untuk keperluan marketing, stiker 
bisa diman faat k an untuk 
keperluan bran ding.

Untuk membuat personal sticker 
di WhatsApp, intinya Anda harus 
membuat gambar dengan 
background trans pa ra n. Berformat 
PNG. Kalau sudah punya stok 
gambar dengan background 
transparan dan berekstensi PNG, 
Anda tinggal menginstal aplikasi 
Personal Stickers for WhatsApp 
yang tersedia di Play Store. 

Bagaimana jika belum punya 
stok gambar dengan back ground 
transparan? Tentu Anda bisa 
membuatnya dengan aplikasi-
aplikasi di personal computer 

(PC) semacam PhotoShop. 
Kalau tidak mahir mengo pe ra sikan 

PhotoShop? Tenang, banyak aplikasi 
penghilang background foto di 
ponsel pintar Anda. Meski penggu-
na annya tak bisa sesempurna 
PhotoShop di komputer.

Aplikasi yang bisa Anda gunakan 
untuk menghapus background foto, 
antara lain, My Sticker Maker, 

StickIt, dan Background Eraser. 
Sebenar ny a, masih banyak aplikasi 
lain. Tapi, penulis mereko men da-
sikan tiga itu. Salah satu alasan ny a, 
penggunaan tiga aplikasi tersebut 
sangat mudah. Lewat aplikasi-
aplikasi itu, Anda perlu membuat 
minimal tiga stiker.

Mengapa tiga? Untuk bisa 
diaplikasikan di WhatsApp, 
syaratnya memang begitu.

Nah, setelah Anda memiliki 
gambar dengan background 
transparan, kini tinggal diapli k as i-
kan ke WhatsApp. Caranya, cukup 
buka aplikasi Personal Sticker for 
WhatsApp. Di sana secara 
otoamatis akan muncul stiker-
stiker buatan Anda. Tinggal pencet 
tombol add di sisi kanan. 

Dengan memencet tombol add, 
otomatis stiker buatan Anda akan 
ditambahkan ke WhatsApp. 
Sayang, aplikasi Personal Sticker for 
WhatsApp tidak tersedia di App 
Store atau iOS. 

Menanti Hadirnya Akademi 
E-Sports Indonesia

Menyambut 
WhatsApp 

Sticker

APLIKASI chatting biasanya disukai pengguna 
karena adanya fi tur stiker. WhatsApp sebagai 
aplikasi chatting yang banyak digunakan di 
dunia termasuk telat menghadirkan fi tur itu. 
Fitur tersebut baru dihadirkan pekan lalu lewat 
update aplikasi versi 2.18.329. Meski telat, 
mari kita sambut fi tur baru itu lewat berbagai 
aplikasi tambahan berikut ini.

APLIKASI ini tersedia di Play 
Store dan App Store. Bisa 
digunakan sebagai alternatif 
bagi pengguna iPhone untuk 
membuat personal sticker. 
Dengan Zamoji, Anda bisa 
seru-seruan membuat personal 
sticker. Baik bergambar wajah 
Anda dengan badan maupun 
pakaian aneka karakter kartun.

Sayang, aplikasi ini tidak 
menyediakan fitur penambahan 
stiker ke WhatsApp. Karena itu, 
stiker buatan Anda akan dikirim 
manual seperti biasanya Anda 
berkirim foto lewat WhatsApp. 
Selain itu, untuk pengguna 
iPhone, aplikasi ini tidak bisa 
di-setting dalam bahasa Inggris. 
Bahasa bawaannya adalah 
bahasa Vietnam.

Aplikasi sejenis yang bisa 
dimanfaatkan pengguna iPhone 
adalah Emoji Me. Lewat aplikasi 
ini kita bisa membuat stiker 
dengan background transparan. 
Sama dengan Zamoji, Emoji Me 
tidak menyediakan fitur 
penambahan stiker ke 
WhatsApp. Stiker buatan kita 
akan dikirim secara manual 
sebagai gambar biasa.

Mungkin dalam waktu dekat 
banyak pengembang yang 
membuat aplikasi penambahan 
stiker di WhatsApp. Sebab, 
WhatsApp memang membuka 
ruang tersebut. Mereka bahkan 
telah menyediakan contoh dan 
panduan pembuatan aplikasi 
penambahan stiker. Baik untuk 
Android maupun iOS.

PERSONAL STICKER FOR WHATSAPP

ZAMOJI

SEJUMLAH pengguna 
WhatsApp, terutama pemakai 
Android, galau karena belum 
bisa menjalankan fitur sticker. 
Sebab, beberapa orang tak bisa 
meng-update WhatsApp-nya ke 
versi terbaru di PlayStore. Nah, 
kegalauan itu dimanfaatkan 
pihak tak bertanggung jawab 
yang menyebarkan link tipuan 
dengan iming-iming aktivasi 
sticker untuk WhatsApp.

Link tipuan tersebut 
memanfaatkan situs stickers.
newemoji.online. Penulis yakin 

Anda pasti mendapat pesan 
tipuan itu juga. Coba search saja 
di WhatsApp Anda, pasti ada 
yang menyebarkan pesan di 
kalimat, Hey, I am inviting you to 
Activate Sticker for WhatsApp. 
Click here to activate -> http://
whatsapp-stickers.version.live.

Kenapa pesan itu muncul di 
WhatsApp Anda? Sebab, orang yang 
ingin mendapatkan sticker diminta 
untuk menyebarkan link whatsapp-
stickers.version.live ke 20 kontak 
WhatsApp mereka. Itu adalah 
modus yang kerap dilakukan para 

penipu yang ingin mendapatkan 
data kontak WhatsApp.

Jadi, kalau Anda mendapatkan 
pesan seperti itu, abaikan saja. 
Katakan kepada teman Anda yang 
menyebarkan link itu agar tak 
melanjutkan aksinya. Bagi Anda 
yang belum bisa menjalankan 
fitur sticker karena tidak bisa 
meng-update WhatsApp via 
PlayStore, coba cari APK-nya dari 
sumber yang jelas. Atau kontak 
WhatsApp Jawa Pos melalui link 
bit.do/TanyaJawaPos. Kami akan 
kirimkan APK-nya. (c10/gun)

AWAS LINK TIPUAN AKTIVASI FITUR STICKER 

KETENTUAN 
PEMBUATAN 

STIKER UNTUK 
WHATSAPP

Stiker 

merupakan 

gambar yang 

memiliki latar 

belakang 

transparan.

Berukuran 

tepat 512 x 512 

piksel.

File size stiker 

harus kurang 

dari 100 KB.

Karena stiker ditampilkan di berbagai latar 

belakang WhatsApp (termasuk putih, hitam, 

berwarna, dan bermotif), disarankan ada garis 

tepi dengan kode warna #FFFFFF. 

Harus ada jarak 16 piksel dari sisi luar stiker ke tepi 

kanvas yang berukuran 512 x 512 piksel. 

INASGOC FOR JAWA POS

Anak Muda Indonesia dan Game
Jumlah
gamers:

43,7
juta

Laki-laki

56
Perempuan

44Usia dan Gender

10–20
tahun

21–35
tahun

36–50
tahun

21 26
9

10–20
tahun

21–35
tahun

36–50
tahun

15 21
8

TENTANG AKADEMI
E-SPORTS INDONESIA

Sebagai regenerasi 
atlet. Atlet yang tak lagi 
muda diarahkan 
menjadi instruktur, 
manajer, atau analis 
strategi.
Kurikulum sedang 
disusun dengan 
melibatkan pihak 
pengembang 
(developer) game. 
Mengacu pada aturan 
International e-Sports 
Federation (IESF).

Sebagai 
pembinaan 
calon-calon atlet 
e-sports.

Rencana
dibangun
2019.

GRAFIS: HERLAMBANG/JAWA POS
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PERNAH nggak sih kamu ketemu orang yang hidupnya penuh 
drama? Dikit-dikit caper alias cari perhatian ke semua orang. 
Kalau nggak diperhatikan, langsung baper deh. FYI, di dunia 
psikologi, case itu termasuk sebagai salah satu mental illness 
yang disebut histrionik dan borderline personality loh. Jawab 
kuis berikut ini yuk biar kamu tahu ciri-cirinya! (day/c14/may)

Apa sih yang kamu rasakan kalau nggak 
ada yang memperhatikanmu?

Bingung dan langsung 
mendramatisasi sesuatu biar 
diperhatiin lagi lah.

Marah-marah nggak jelas ke semua 
orang dan nggak terkendali gitu deh.

Biasa aja sih. Aku juga lagi nggak 
punya masalah. Jadi, ya buat apa 
juga diperhatikan?

Ketika lagi ngobrol berdua dengan 
temanmu, tiba-tiba kamu diabaikan. 
Apa yang bakal kamu lakuin?

Menunjukkan perubahan emosi yang 
cepat dan ekspresi emosi yang 
dangkal gitu lah. Entah tiba-tiba diam 
aja atau cuek gitu jawabnya.

Karena dia cuekin aku, ya aku bakal 
mengalihkan pembicaraan dan nggak 
peduliin apa yang lagi dia bahas.

Mungkin ada pikiran lain atau ada urusan 
yang mendadak. Positif aja lah ya.

Saat itu kamu lagi berada di tengah-
tengah keramaian, tapi nggak ada tuh 
yang perhatiin kamu. Kira-kira apa nih 
yang kamu lakukan?

Gelisah sih. Aku bakal berusaha 
melakukan hal-hal out of the box biar 
bisa stealing attention lagi.

Nggak tahu gimana caranya aku 
bakal ngelakuin banyak hal biar 
nggak diabaikan. Terlepas aku 
benar-benar diabaikan atau hanya 
dalam bayangan.

I don’t care lah ya. Setiap orang kan 
punya urusan masing-masing.

Pas lagi ngobrol sama orang yang 
kamu suka, biasanya gimana sih 
gaya bicaramu?

Sangat impresionistik dan menggebu 
gitu sih. Kapan lagi coba punya 
kesempatan ngobrol kayak gini?

Nggak stabil sih. Tapi, aku bakal 
berusaha sedikit dibuat-buat gitu biar 
dia tetap memperhatikanku.

Ya, biasa aja sih kayak lagi ngobrol 
sama orang pada umumnya meski 
dalam hati senang banget.

Aspek apa sih yang biasa kamu tonjolkan 
buat mencari perhatian?

Penampilan fisik sih paling ampuh 
untuk menarik perhatian orang.

Gaya hidup yang impulsive. Meski 
termasuk sangat boros, ya cukup ngefek 
buat bikin orang peduli sama aku.

Buat bikin orang lain perhatian sama 
kita, kan ada banyak faktor. Jadi, ya 
be myself aja lah.

THE RESULT:

Well, kalau kebanyakan jawabanmu 
adalah A, kayaknya kamu tipikal 
orang yang histrionik nih. Yap, 
kamu sering kali nggak nyaman 
kalau nggak ada orang yang 
memperhatikanmu. Bahkan, kamu 
nggak segan-segan bikin skenario 
drama biar jadi pusat perhatian lagi. 
Rata-rata orang dengan kepriba-
dian ini pernah mengalami 
kekecewaan dalam hidupnya 
sehingga selalu berusaha nggak 
terabaikan lagi deh. Cari perhatian 
itu boleh kok asal nggak over aja 
ya. Mulai sekarang, coba deh 
mengendalikan dirimu karena 
nggak semua orang paham 
sama karaktermu.

Kalau kebanyakan jawabanmu 
adalah C, selamat deh! Kamu nggak 
termasuk orang-orang dengan 
kepribadian histrionik atau 
borderline. Kamu cenderung enjoy 
aja sama hidupmu dan nggak perlu 
pengakuan dari orang lain buat 
menunjukkan eksistensimu. Tapi 
ingat, jangan sampai prinsip 
hidupmu ini bikin kamu jadi orang 
yang cuek sama sekitar dan 
cenderung bersikap nggak mau 
tahu ya. Kadang jadi perhatian itu 
perlu kok asal pada saat yang tepat.

Tipe kepribadian borderline ini 
termasuk gangguan kepribadian 
ambang. Karena punya emosi 
yang cenderung nggak stabil, 
kamu sering nggak sadar 
sebenarnya sedang caper sama 
orang lain. Sebab, kalau nggak 
ada orang yang memperhatikan-
mu, kamu bisa bingung tuh. 
Bahkan, nggak jarang kamu 
menganggap hidupmu nggak 
berharga. Wah, jangan sampai 
depresi aja sih ya! Sebenarnya 
ketidakstabilan emosi merupakan 
salah satu pendewasaan diri kok. 
Jadi, kamu harus belajar lagi 
untuk nggak merasa insecure 
sama sesuatu. Let it flow aja.

MASA-masa sekolah 
adalah masa yang labil 

dan identik dengan 
drama-drama perteman-
an. Karena masih dalam 
masa pencarian jati diri, 

terkadang muncul 
karakter-karakter caper 

dari beberapa temanmu. 
Well, apa sih kata Zetizen 
yang punya pengalaman 
sama teman suka caper? 

(mel/day/c25/may)

TEMAN caper ternyata punya istilah psikologi 
tersendiri loh. Dalam psikologi, istilah yang 
menggambarkan sifat caper disebut histrionik. 
Sementara itu, ada juga borderline personality 
yang lebih mengarah ke seseorang yang hopeless. 
Well, apa sih bedanya?

Menurut Psikolog Klinis dari Jakarta Jennyfer, 
walaupun memiliki beberapa kesamaan dalam 
ciri-ciri, histrionic personality disorder dan 
borderline personality disorder sebenarnya 
sangat berbeda. Histrionik merupakan 
gangguan kepribadian yang melibatkan 
emosi yang berlebihan.

”Ciri utamanya adalah mereka haus 
akan perhatian orang lain, biasanya 
nggak memiliki citra diri. Mereka berusaha 
menjadi orang yang disukai orang lain. Fokus 
utama mereka adalah melakukan apa pun agar 
diperhatikan,” ujar Jennyfer.

Sementara itu, borderline termasuk mental 
illness yang ditandai dengan suasana hati serta 
citra diri yang berubah-ubah dan perilaku yang 
impulsif. ”Biasanya secara emosional nggak 
stabil dan sangat cepat berubah sehingga sangat 
mudah merasa stres. Mereka pun merasa bahwa 
diri mereka tidak berharga,” ungkap Jennyfer.

Dengan begitu, hal tersebut sangat bertolak 
belakang dengan histrionik yang sangat percaya 
diri dan optimistis. Borderline biasanya lebih 
bisa membahayakan diri sendiri maupun orang 

lain karena memiliki perilaku yang self destructive 
serta anger management yang kurang baik.

Contoh kasus yang sering dialami anak-anak 
muda zaman now, biasanya terkait dengan 
media sosial. Orang-orang dengan tipikal itu 
suka menciptakan drama-drama baru agar 
mereka diperhatikan, bahkan playing victim 
agar dikasihani orang lain dengan cara update 

status yang mendramatisasi. Seolah-olah 
mereka sedang merasakan hal yang 

sangat menyakitkan atau hal yang 
sangat membuat mereka senang. 

”Tujuan utama mereka adalah ingin 
diperhatikan orang lain. Biasanya 

mereka sering dicap sebagai drama 
queen or drama king. Dan mereka sangat 

suka ikut tren yang sedang booming,’’ tutur 
psikolog yang juga aktif di Instagram dengan 
username @jen.psikolog tersebut.

Namun, terepas dari hal itu, jangan pernah 
men-self diganose dan mengecap bahwa 
dirimu termasuk histrionik atau borderline 
ya. Soalnya, yang boleh mendiganosis 
hanyalah tenaga profesional.

”Jika memiliki gejala di atas, kalian bisa mencari 
tenaga profesional agar menjadi pribadi yang 
lebih baik atau bisa memperbaiki diri sendiri. 
Karena self diagnosed bisa membuat kamu 
menyugesti diri bahwa kamu adalah orang 
seperti itu,’’ tandas Jennyfer. (mel/c25/may)

Apa sih Bedanya?
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”Aku punya teman caper yang juga 
lebay. Pokoknya perilakunya itu 

pengen banget diperhatiin sama 
orang lain. Bahkan, kadang 

tingkahnya itu bikin orang sampai 
geleng kepala. Lebih sering 

show-off di medsos sih, bikin story 
atau status kode-kode gitu. 

Menurutku, mereka caper karena 
pengen jadi ”spotlight’’. Tapi, nggak 
semua yang caper itu annoying sih. 

Ada juga orang yang caper, tapi 
punya cara cerdas tanpa harus 

bikin orang sekeliling jadi cringe 
ngelihatnya. Bergantung ke 

orangnya masing-masing lah.”

DOK. PRIBADI

Spotlight
Pengin Jadi

”Teman caper udah pasti 
annoying sih. Misalnya, lagi pada 

sibuk nih, terus dia pura-pura sakit 
gitu, kan ganggu banget. Padahal, 

keliatan kalau dia caper aja. 
Jatuhnya malah lebay. 

Sebenarnya, mungkin dia cuma 
butuh perhatian kali ya. Tapi, 

kenapa caranya malah bikin orang 
lain risih? Kalau aku sih biasanya 

nggak terlalu ambil pusing. 
Biasanya aku tanggapin 

semampuku aja. Barang kali 
emang dia benar-benar butuh 

perhatian orang lain. Asal ya 
nggak sering-sering aja.”

DOK. PRIBADI

PerhatianSelalu Butuh

FOTO: PARAMADWYA/ZETIZEN TEAM • LAYOUT: NINA/ZETIZEN TEAM
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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.  A R G O  P U T R A ,  K o n t a r k t o r, 
Pertambangan,Perdagangan Umum dan 
Jual Beli Macam2 Kayu Bayur JL.Raya 
Baros Km.4 Sudajaya Kec.Baros SMI hp. 
0858.7115.3111 (RS s/d 30 November)

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

FLORIS

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

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

HOTEL

RAHARJA HOTEL Jl. Arif Rahman Hakim No. 59 

Sukabumi Tlp ( 0266) (Rs s/d 30 November)

SELABINTANA HOTEL Jl. Selabintana 
km. 7 Sukabumi Tlp. (0266) (Rs s/d 30 
November) 

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

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

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

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

PANGRANGO HOTEL Jl. Selabintana Km. 
7 Sukabumi Tlp. (0266)211532(Rs s/d 30 
November)

HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi kota Suka-

bumi (Rs s/d 30 November)

KEHILANGAN STNK

HLG STNK F - 4269 UAG  An. Tia Anita Sari

KULINER

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

SOP KIKIL STAMINA & MIE AYAM 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

KAI Ngarep Segera 
Jadi Operator KCJB

Vietnam Lebih 
Lincah Bikin 

Nyaman Investor

Butuh Persiapan 
Teknis dan 

Pelatihan SDM
JAKARTA - PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) atau KAI, 
berharap bisa menjadi op-
erator Kereta Cepat Jakarta-
Bandung (KCJB). Penunjukan 
KAI sebagai operator dianggap 
mendesak.

Direktur Utama KAI Edi 
Sukmoro mengungkapkan, 
penunjukan perseroannya 
sebagai operator sangat di-
tunggu.

Pasalnya, deadline penger-
jaan KCJB ditargetkan bakal 
beroperasi pada 2021. Masih 
ada waktu satu hingga dua 
tahun lagi tapi KAI membu-
tuhkan waktu untuk persiapan 
teknis salah satunya, Sumber 
Daya Manusia (SDM).

Atas dasar itu maka penun-
jukan secara resmi dianggap 
sudah mendesak. Meski KAI 
memiliki track record yang 
panjang dalam bidang kereta 
api tapi secara teknis tentu 
ada perbedaan antara kereta 
commuter line dengan kereta 
cepat.

“Kami masih menunggu 
keputusan KCIC. Dibutuhkan 
waktu untuk melatih SDM. 
Jika tidak segera dimulai pela-
tihannya,” kata Edi di sela-
sela Rapat Koordinasi (Rakor) 
BUMN di Bontang, pekan lalu.

Dia khawatir kalau tidak 
segera diputuskan saat ini 
maka persiapan tidak bisa 
maksimal. “Kalau tidak di-
siapkan ya nanti saat pemban-
gunan KCJB selesai di akhir 
2019, SDM bisa tidak siap,” 

terangnya.
Menurutnya, KCJB meru-

pakan layanan publik sehing-
ga KAI sebagai perusahaan 
milik negara sangat layak 
menjadi operator KCJB.

“Di Indonesia untuk lay-
anan kereta api itu ada layanan 
publiknya. Coba bayangkan, 
misalnya kereta swasta ma-
suk tanpa ada kolaborasi, lalu 
terjadi gangguan, maka dia 
langsung memberhen tikan 
layanannya. Keputusan itu 
berbeda dengan KAI,” jelas-
nya.

Edy mengatakan pihaknya 
telah menyurati konsorsium 
KCJB yaitu PT Kereta Cepat 
Indonesia-China (KCIC). Poin 
utama isi surat tersebut un-
tuk mewujudkan niatan KAI 
menjadi operator. KAI juga 
menegaskan bahwa pihaknya 

berkeinginan bisa menjadi 
operator tanpa melalui proses 
pelelangan dengan pihak lain.

“Saya berharap tidak ada 
lelang operator,” tuturnya.

Dia menjelaskan alasan in-
gin menjadi operator tunggal 
adalah ingin memastikan lay-
anan publik yang menurutnya 
sudah terjamin.

Menanggapi hal itu, Direk-
tur Jenderal Perkeretaapian 
Zulfikri menjelaskan bahwa 
Kementerian tidak bisa me-
nentukan penunjukan op-
erator. “Mengikuti keputusan 
bersama, mau dijadikan apa 
nanti. Karena kan itu investa-
si,” ujarnya di Jakarta, Jumat 
(2/11).

Namun, dia juga tidak me-
nampik kebutuhan KAI untuk 
menjadi operator kereta cepat. 
Sebab, bisa jadi akan dilaku-

kan lelang oleh KCIC.
Zulfi kri menjelaskan, pada 

dasarnya pemerintah mem-
berikan beberapa izin kepada 
KCIC yakni sebagai badan 
usaha membangun prasarana 
dan badan usaha prapeny-
elenggara sarana.

“Itu hak yang membangun, 
merawat dan mengoperasi-
kan,” jelasnya.

Menurutnya, baik KAI dan 
KCIC sudah termasuk konsor-
sium yang pemegang saham-
nya adalah PT Pilar Sinergi 
BUMN Indonesia. Dengan 
demikian hal tersebut bisa 
dikatakan secara bisnis untuk 
bisnis.

“Itu hak yang membangun, 
merawat dan mengoperasi-
kan. Ini sifatnya investasi dari 
KCIC, tapi bisa saja. Ini akan 
diajukan pe merintah. Apakah 

akan kerjasama atau dengan 
badan usaha yang lain,” ka-
tanya.

Proyek KCJB ini juga sempat 
molor namun pengerjaan 
KCJB kembali dikebut. Proyek 
tersebut ditargetkan bisa 
beroperasi pada Maret 2021.

President of China Railway 
Corporation Lu Dongfu dalam 
keterangannya menjelaskan 
teknologi kereta cepat China 
memiliki teknologi konstruksi 
dalam pembuatan, sistem 
kontrol operasional kereta, 
teknolo gi power supply traksi, 
teknologi manajemen opera-
sional, dan teknologi pencega-
han dan pengendalian risiko.

“Kita lengkapi teknologi kon-
struksi subgrade tanggal 2 Mei 
metode konstruksi yang cocok 
untuk kereta cepat di setiap 
lapisan,” katanya.(rmol)

PLN Terima Kredit Sindikasi Internasional
JAKARTA - PT PLN (Persero) 

menandatangani perjanjian 
Fasilitas Pinjaman Sindikasi 
(Syndicated Loan Facilities) 
senilai USD 1,62 miliar dari 20 
bank internasional.

“Penandatanganan dilaku-
kan pada tanggal 25 Oktober 
2018 lalu,” kata Executive Vice 
President Corporate Commu-
nication and CSR PLN I Made 
Suprateka kepada wartawan, 
Senin (5/11).

Dia menjelaskan, pinjaman 
melalui sindikasi internasional 
itu merupakan debut perdana 
PLN dan sangat menuai ke-
suksesan dengan ditandai 
oversubscribe dalam proses 
sindikasi. Menurutnya, hal 

itu pertanda bahwa pasar 
keuangan internasional sangat 
mempercayai credit profile 
PLN.

Made juga menyampaikan 
bahwa proses sindikasi untuk 
transaksi diluncurkan pada 3 
Juli 2018 dan ditandai dengan 
presentasi ke beberapa bank 
di Singapura dan Tokyo. Selan-
jutnya pada 8 Juni 2018, PLN 
menunjuk beberapa bank 
internasional yakni Australia 
And New Zealand Banking 
Group Limited (ANZ), Bank 
of China (Hongkong) Limited 
(BOC), Citigroup Global Mar-
kets Singapore Pte. Ltd (Citi), 
Mizuho Bank Ltd., Oversea-
Chinese Banking Corporation 

Limited (OCBC), Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation 
Singapore Branch (SMBC)/
PT Bank Sumitomo Mitsui 
Indonesia (SMBCI), dan 
United Overseas Bank Lim-
ited (UOB) sebagai Mandated 
Lead Arranger & Bookrunners 
(MLABs).

Terpisah, Direktur Keuangan 
PLN Sarwono Sudarto me-
nyatakan bahwa perjanjian 
tersebut adalah fasilitas off-
shore sindikasi USD pertama 
kalinya untuk PLN dan meru-
pakan tonggak sejarah baru 
bagi perusahaan sebagai bukti 
bahwa perusahaan memiliki 
diversifi kasi sumber-sumber 
pendanaan beragam.

“Proses sindikasi pinjaman 
ini sangat direspon dengan 
baik oleh pasar keuangan 
dengan harga yang sangat 
kompetitif di tengah situasi 
pasar sedang volatile seperti 
saat ini,” jelasnya.

Tim PLN dan MLABs, 
dikoordinasi oleh SMBC 
bekerja keras untuk memas-
tikan pelaksanaan transaksi 
dapat berjalan tanpa ham-
batan.

“Kami percaya ini adalah 
bukti kuat bahwa profi l kredit 
PLN dan Indonesia yang san-
gat baik,” kata Sarwono.

Untuk diketahui, dana dari 
fasilitas kredit sindikasi akan 
digunakan untuk mendanai 

investasi PLN dan untuk tu-
juan korporasi secara umum 
dalam kaitannya dengan me-
nyukseskan proyek pembang-
kit 35.000 Megawatt.

Sebagai perusahaan besar 
di Indonesia, PLN telah me-
miliki credit rating internasi-
onal yaitu Baa2  dari lembaga 
Moody’s, BBB (Fitch Ratings), 
dan BBB- (Standard & Poor’s). 
Di mana, credit rating terse-
but yang sama dengan credit 
rating pemerintah Indone-
sia. Rating PLN yang sudah 
investment grade menjadi 
bukti bahwa PLN semakin di-
percaya oleh pasar keuangan 
dalam mengelola kewajiban-
kewajibannya. (wah)

IST

LAYANAN: Sejumlah pegawai PT KAI siap melayani konsumen dengan kereta cepatnya.

JAKARTA - Pelaku bisnis 
tetap optimistis investor 
asing tetap tertarik mena-
namkan modalnya di Ta-
nah Air, meskipun pering-
kat kemudahan berbisnis 
atau ease of doing business 
(EoDB) 2019 Indonesia 
melorot. Hanya saja, re-
alisasinya mungkin tidak 
sebesar negara lain yang 
bisa memberikan kemuda-
han perizinan.

Ekonom Institute for De-
velopment of Economics 
and Finance (Indef) Bhima 
Yudhistira Adhinegara me-
nilai, penurunan peringkat 
kemudahan berbinis bisa 
dipastikan bakal mempen-
garuhi minat investasi.

“Daya tar ik  investor 
menanamkan uangnya 
di indonesia tentu akan 
berkurang. Risiko lainnya 
bisa berupa relokasi indus-
tri (investor) ke negara lain 
seperti Vietnam, Malay-
sia dan Th ailand,” ungkap 
Bhima.

Bhima menuturkan, re-
alisasi investasi di sebuah 
negara bisa menjadi uku-
ran kemudahan berbisnis. 
Menurutnya, penurunan 
realisasi investasi asing 
pada kuartal III-2018 sebe-
sar 1,6 peren bisa menjadi 
indikator bahwa ada per-
soalan di sini.

Dia melihat, realisasi in-
vestasi turun karena imple-
mentasi 16 paket kebijakan 
tidak bekerja dengan op-
timal. Selain itu, program 
Online Single Submission 
(OSS) yang digadang-
gadang sebagai upaya 
mempermudah perizinan 
ternyata tidak berjalan sep-
erti yang diharapkan.

“Ada persolaan koordi-
nasi antar instansi terkait 
sehingga membuat imple-
mentasi dan eksekusinya 
membingungkan,” imbuh-
nya.

Jika tidak dilakukan per-
baikan, lanjut Bhima, kin-
erja investasi bakal semakin 
berat. Apalagi, perputaran 
dana investasi sekarang 
sedang seret akibat Ameri-

ka Serikat (AS) melaku-
kan normalisasi kebijakan 
moneter. Semua negara 
berkembang berebut dana 
investasi. Padahal sisi lain, 
porsi investasi penting bagi 
Indonesia karena nilainya 
mencapai 31 persen ter-
hadap product domestic 
bruto (PDB).

Sementara itu,  Wakil 
Ketua Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) Indonesia 
Bidang Hubungan Interna-
sional Shinta Widjaja Kam-
dani optimistis, penurunan 
peringkat kemudahan ber-
bisnis Indonesia tidak ber-
dampak besar terhadap 
minat investasi asing.

“Peringkat investasi itu 
dibuat hanya melihat indi-
kator dua kota saja, Jakarta 
dan Surabaya. Saya yakin 
tidak berdampak besar 
terhadap investasi asing,” 
ungkap Shinta.

Namun demikian, Shinta 
meminta pemerintah tetap 
melakukan evaluasi ter-
hadap penurunan pering-
kat kemudahan berbisnis. 
Karena, kenyataannya, in-
vestor banyak lebih ter-
tarik masuk ke Vietnam. 
Menurutnya, hal itu terjadi 
tidak lepas dari kemudahan 
perizinan diberikan negara 
tersebut.

“Investor masih jauh lebih 
mudah ke Vietnam diband-
ingkan ke Indonesia. Kita 
disini masih menghadapi 
banyak isu mulai dari per-
izinan, regulasi, dan tenaga 
kerja,” paparnya.

Misalnya soal perizinan, 
papar Shinta, realisasi OSS 
belum berjalan mulus. 
Koordinasi untuk mengim-
plementasikan OSS an-
tara pemerintah pusat dan 
daerah tidak berjalan baik. 
Padahal, jika OSS berjalan 
dengan baik sangat bisa 
membantu Indonesia men-
gerek peringkat kemuda-
han bisnis.

“Banyak aturan tumpang 
tindih. Makanya kita jadi 
last competitive. Kita ha-
rapkan OSS bisa jadi solusi,” 
pungkasnya. (rmol)

ILUSTRASI
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DISIDANG: Salah seorang warga pada saat disidang di tempat, akibat membuang Sampah Sembarang

Cibatu, Kecamatan Cisaat 
setelah terjadi guyuran hu-
jan deras selama satu jam 
lebih. Dalam kejadian ini, 
satu rumah warga ambruk 
tergerus longsoran tanah.

  Berdasarkan keterangan 
yang dihimpun koran ini, 
longsor terjadi pada Min-
ggu Malam sekira pukul 
22.00 WIB (4/11), Peris-
tiwa alam ini terjadi akibat 
tanah tebing yang telah 
dipenuhi retakan pada ba-
gian dindingnya terkikis 
rembesan air hujan.

 “Hujan deras telah men-
gakibatkan tanah tebing 
mengalami longsor dan 
menggerus satu bangunan 
rumah. Tidak ada korban 
jiwa, namun satu keluarga 
masih trauma, mereka ma-
sih cemas terjadi longsoran 
susulan, “ujar Relawan 
BPBD Kecamatan Cisaat, 

Imam Ismail
  Sementara itu, Kepala 

Seksi Kedaruratan BPBD 
Kabupaten Sukabumi Eka 
Widiaman mengatakan 
upaya pemantauan tengah 
dilakukan untuk mende-
teksi kemungkinan ter-
jadinya kembali longsor su-
sulan. Disamping itu BPBD 
juga telah mendata korban 
bencana guna pemberian 
bantuan. 

“ K a m i  m e n i n j a u  t e r-
lebih dahulu lokasi ben-
cana nya.  S e jauh ini  m 
a s i h  t a ha p  p e n d at aa n , 
sedangkan untuk besa-
ran kerugian yang ditim-
bulkan akibat  kejadian 
tersebut belum dilakukan 
penafsiran,”jelasnya.

  Ditempat terpisah, Ke-
pala Bidang Logistik dan 
Kedaruratan, BPBD Kabu-
paten Sukabumi, Maman 
Suherman menambahkan 
dari hasil pendataan ben-

cana longsor dan puting 
beliung ini sudah mener-
jang sebelas kecamatan. 
Diantaranya terjadi di dua 
kampung di Kecamatan Bo-
jonggenteng, Desa Cipeu-
teuy, Kecamatan Kaband-
ungan. Dari hasil laporan 
satu unit rumah warga di 
Kampung Cisalimar rusak 
berat. Termasuk sejumlah 
fasum di Kecamatan Bo-
jonggenteng mengalami   
kondisi serupa. 

  Sementara bencana yang 
terjadi di kecamatan Ci-
bitung, Kalapanunggal, 
Kabandungan, Cisolok, Gu-
nung Guruh, Gegerbitung, 
Parungkuda,  Cikembar,  
dan di Kecamatan Cicurug, 
terjadi dari dampak inten-
sitas hujan semakin menin-
gkat.  “Hujan sepekan ini, 
menunjukan intensitas se-
makin meningkat. Guyuran 
hujan harus diwaspadai 
warga,”tukasnya. (hnd)

Sungai Cimahi. Sejak pukul 
02.00 WIB hingga pukul 
07.00 WIB petugas gabungan 
yang terdari Satpol PP, Di-
nas Tarkimasih, TNI/Polri, 
Kejaksan dan Pengadilan 
Negeri Cibadak bekerja. 

  “OTT ini adalah bagian 
dari Penegakan Peraturan 
Daerah (Perda) penegakan 
perda no 13 tahun 2016 ten-
tang pengelolaan sampah 
dan Retribusi persampa-
han atau Kebersihan. Dalam 
memberantas oknum warga 
yang kerap mengotori sun-
gai dengan membuang sam-
pah sembarangan,”ujar Sy-
aefudin Bidang Penegakan 
Hukum dan Perundangan 
Satpol PP Kabupaten Suka-
bumi, kemarin (05/11).

    “Setelah terjaring kita 
lakukan sidang di tempat 
di salah satu ruangan di 
Balai Desa Cimahi, dengan 
di saksikan warga, unsur 
pemerintahan desa dan 
itansi terkait lainya,”katanya.

  Tak hanya menangkap para 
pembuang sampah, namun 
petugas juga menertibkan 
pengusaha yang menyimpan 
matrial jualannya di bahu ja-
lan. Dari itu dirinya meminta, 
agar masyarakat mengerti 
bahwa perda itu ada berarti 
perda itu harus di sosialisa-
sikan, untuk itu ini wajib di-
fahami oleh masyarakat se-
bagaimana didalam seluruh 
aturan perundangan.  

  “Saya himbau kepada 
masyarakat, mulai saat ini 
jangan membuang sam-

pah kemana saja terlebih 
sungai, kebun, lapangan 
yang mungkin saja itu ada 
pemiliknya,”jelasnya.

  Kedepan jika ketauan 
melanggar itu akan dike-
nakan sanksi Rp15 juta dan 
kurungan badan 2 bulan. 
Namun, Karena dalam keg-
iatan yustisi tangkap tangan 
ini dalam tahap sosialisasi, 
warga dikenakan denda 
Rp300-100 ribu, untuk mem-
berikan epek jera.

  Sementara itu, Kades 
Cimahi Aba Mudjtaba me-
nyambut positif sidak OTT 
yang di lakukan Satpol PP 
dan jajaran itansi lainya. 
Untuk memberikan  epek 

jera kepada oknum ma-
syarakat yang membuang 
sampah di wilayah desanya. 
“Mudah-mudahan dengan 
adanya OTT ini, tidak lagi 
warga kami maupun dari 
luar membuang sampah 
sembarangan, padahal ke-
liatannya warga kami ti-
dak terlalu banyak yang 
membuang sampah kekali 
tersebut, ini ada warga cijal-
ingan, Caringin, dan Lemur 
sawah,”akunya.

  Ditempat yang sama, salah 
satu warga Cimahi Rizal men-
gatakan, dalam sosialisasi 
Perda ini seharusnya ada 
himbauan terlebih dahulu 
kepada Masyakat. Pasalnya, 

warga disini ada yang tahu 
hukum ada yang tidak, bahwa 
ada sanksi untuk pembuan-
gan sampah sembarangan.  
“Untuk kepentingan keber-
sihan mah saya mendukung 
dan perlu di tindak, kalau 
sudah dikasih pengarahan 
masih membandel ya itu 
berarti menabrak hukum, 
namun alangkah eloknya 
itu di sosialisasikan terlebih 
dahulu, minimal tahap awal 
sanki yang diberikan teguran 
dulu, jangan langsung denda, 
kecuali kalau sudah di tegur 
masih melanggar baru di 
tindak dan di beri hukuman 
yang setimpal sesuai aturan 
itu,”Cetusnya.(cr1/d)

  “Tidak hanya itu, kami 
j u g a  t e l a h  m e n i n g k a t-
kan ekonomi kreatif ma-
syarakat. Sehingga dapat 
mengangkat derajat dan 
status sosial  ekonomi,” 
kata Adjo.

Untuk itu, pemerintah 
daerah Kabupaten Suka-
bumi telah menyambut 
baik mengenai program 
yang dilakukan pemerin-
tah Provinsi Jawa Barat.  
“Pengurangan angka ke-
miskinan dan angka pen-
gangguran di   Provinsi 
Jawa Barat akan ditempuh 
melalui gerakan memban-
gun desa.  Diantaranya, 
memantapkan kondisi in-
frastruktur jalan. Sehingga 

kendala transportasi dan 
komunikasi dapat tertang-
gulangi,” imbuhnya.

  Wakil Gubernur Jawa 
Barat UU Ruzwanul Ulum 
mengatakan, bahwa jum-
l a h  p e n d u d u k  d i  Jaw a 
Ba rat  t e r ma s u k  p a l i n g 
terbesar populasinya di 
Indonesia. 

“Secara nasional tidak 
menutup kemungkinan, 
angka kemiskinan di Jawa 
Barat akan lebih tinggi. 
Untuk itu, sebagai pimp-
i n a n  d a e r a h  k i t a  m e -
miliki  kewajiban untuk 
menutaskan angka ke-
miskinan dengan mense-
jahterakan masyarakat-
n y a ,  d i m a s i n g - m a s i n g 
daerahnya,” jelasnya.

  Me n u r u t n y a,  d a l a m 

p e n y e l e s a i a n  k e m i s k i -
na n  d i  m a s i n g - m a s i n g 
daerah pasti  akan san-
gat berbeda. Untuk itu, 
p e m e r i n t a h  P r o v i n s i 
Ja w a  B a r a t  a k a n  t e r u s 
berupaya mensinergikan 
p r o g r a m - p r o g r a m  k e -
miskinan di Kabupaten 
dan Kota dengan TKPK 
Jawa Barat. 

“ P e m p rov  Jaw a  B a r a t 
memiliki skala  prioritas 
p e n y e l e s a i a n  k e m i s k i -
nan. Salah satunya me-
lalui  pembangunan In-
prastruktur,  Irigasi dan 
U M K M ,  p e m b e n t u k a n 
u n i t  p e n a n g g u l a n g a n 
cepat kemiskinan (UPCK) 
khusus bidang kesehatan 
dan pendidikan,” pung-
kasnya. (den/d)

  Lanjut Elis, setelah uji SKD 
dilalui disitu bakal terlihat 
berapa CPNS yang memum-
punyai syarat sebagai PNS, 
untuk melanjutkan dilaku-
kanlah Seleksi Kopetisi Bi-
dang (SKB). “Setelah SKD 

bisa ketauan setelah tes usai, 
dan selanjutnya yang lulus 
bakal ikuti SKB lanjutan dari 
tahapan seleksi,”bebernya.

  Dari katagori yang di teskan 
dari setiap tahapan Admin-
istrasi, SKD dan SKB, Elis 
menjelaskan, ada beberapa 
materi yang di berikan, mu-

lai dari Bidang Kebangsaan, 
Intelejensi Umum dan wasa-
san pribadi. “Semua tahapan 
itu harus di tempuh hingga 
bisa terlihat hasil ahir, berapa 
berapanya PNS yang siap di-
lantik sesuai bidang yang su-
dah ditentunkan,”tandasnya.
(cr1/d)

(UPTD) Pasar setempat. 
Warga kemudian melapor-
kan peristiwa tersebut ke-
pada polisi di sekitar lokasi. 

Menerima laporan warga, 
polisi pun datang ke tem-
pat kejadian perkara (TKP) 
untuk melakukan pemer-
iksaan. Sebelumnya warga 
kesulitan mengetahui iden-

titas korban lantaran tidak 
adanya tanpa pengenal di 
tubuh korban. Pria malang 
tersebut hanya membawa 
uang senilai Rp880.000 di 
dalam sakunya.“Guna pe-

nyelidikan, jenazah korban 
dibawa ke Rumah Sakit Sek-
arwangi untuk dilakukan 
visum,” kata Kanit Reskrim 
Polsek Cibadak, Iptu Madun.
(*/hnd)

  Wakil Ketua I Apdesi Ka-
bupaten Sukabumi Dadun 
mengatakan, Rakercab yang 
merupakan agenda lima 
tahun sekali ini, dimaksud-
kan untuk mendengarkan 
dan memberi masukan ter-
hadap progres report DPC 
Apdesi untuk merumuskan 
penjabaran program yang 
di tetapkan dalam Raperda 
serta membuat keputusan 
yang di anggap perlu. “Intin-
ya, Rakercab ini selain untuk 
mempererat tali silaturahmi 
juga untuk meningkatkan 
kinerja kepala desa agar 
sesuai regulasi. Sehingga 
dalam kiprahnya, para ke-
pala desa bisa amanah dan 
selaras dengan visi dan mis-
inya untuk mewujudkan 
pemerintah desa yang maju, 
sejahtera, adil dan demokra-
tis,” jelas Dadun kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(5/11).

  Sementara itu, Bupati 
Sukabumi Marwan Ham-
ami mengatakan, pelak-

sanaan Rekercab tersebut 
merupakan salah satu ben-
tuk pembinaan secara lang-
sung terhadap penyeleng-
garaan pemerintahan desa, 
khususnya bagi para kepala 
desa. “Kita optimis dengan 
adanya kebersamaan dan 
peran serta para kepala 
desa dalam melaksanakan 
kegiatan pembangunan, 
maka akan terselenggara 
dengan baik. Untuk itu, 
pemerintah harus mem-
berikan motivasi serta sup-
port. Sehingga pemerintah 
desa bisa menjawab ha-
rapan masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangu-
nannya,” katanya.

  Untuk itu, Apdesi yang 
merupakan sebuah wa-
dah berhimpunnya pemer-
intah desa, harus dapat 
menciptakan visi dan misi 
yang memajukan desa di 
K a b u p a t e n  S u k a b u m i , 
termasuk mengawal pro-
gram pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. 
Sehingga dapat membantu 
percepatan pembangunan 

di Kabupaten Sukabumi, 
khususnya dalam memaju-
kan pemerintah desa yang 
baik dan akuntabel. 

  “Sebab itu, saya berharap 
semua aparatur desa agar 
menguasai tugas pokok dan 
fungsi, komunikasi serta 
koordinasi berjenjang dalam 
menangani masalah-ma-
salah pemerintahan,” pa-
parnya.

  Sebab itu, ia menghimbau 
kepada seluruh pemerin-
tah desa dalam penggu-
naan Anggaran Dana Desa 
(ADD) harus dapat mengi-
kuti aturan yang berlaku. 
“Apabila hal ini dilakukan. 
Insya Allah dalam bekerja 
tidak akan ada masalah, 
karena hari ini kita tidak 
bisa berasumsi anggaran 
itu akan berada di seratus 
persen, belum tentu ang-
garan yang kita terima tahun 
ini akan sama dengan tahun 
depan, maka dari itu para 
kepala desa harus mengikuti 
aturannya. Sehingga tidak 
tersandung masalah,” pung-
kasnya. (den/d)

 bertonase melintas dalam 
sehari ada saja.  “Setiap hari 
juga selalu ada kang, mau 
truck juga tronton, bagusnya 
sih jangan masuk ke jalan ini, 
apalagi melintas ke jalur pal-
ing rawan dicikidang, ngeri 
takut rem blong,”katanya.

  Larasati berharap, dengan 
adanya rambu laranga bagi 
kendaraan bus dan Truck 
bermuatan untuk tidak 
melintas di Jalan Raya Ciki-

dang tersebut, harusnya di 
indahkan pengendara, un-
tuk menghindari lakalantas 
di jalur rawan kecelakaan. 
“Selain dipatuhin larangan, 
juga ada petugas yang me-
nindak di titik masuk Jalan 
Cikidang, jangan sampai su-
dah terjadi Kecelakaan baru 
semua direpotkan dengan 
kejadian tersebut, masyara-
kat dan pengendara lain 
yang jadi korban”pintanya.

  Ketika dihubungi terpisah 
Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sukabumi Tendy 
Hendaryana melalui pesan 
singkat  Whatapp men-
gatakan, pihaknya akan buat 
surat peringatan agar tidak 
menggunakan kendaraan 
yang tidak sesuai kelas ja-
lan. “Setelah kita layangkan 
surat peringatan, lalu kita 
tertibkan. bila ada kesepaka-
tan pengangkutan tanah 
untuk kepentingan Double 
track KA hanya menggunak-
an truk biasa,”singkatnya.
(cr1/d)
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Longsor Telah Tiba

Pemkab Berupaya 
Tekan Kemiskinan 

2.943 CPNS Lulus Administrasi

Puluhan Perangkat Desa 
Dikumpulkan Marwan

Truk Over Tonase ‘Lolos’ 
Masuk Jalur Cikidang

Terpeleset, Pria Cibadak Tewas Dipasar

Delapan Warga Cicantayan Kena OTT

Pemkab Sukabumi 
Apresiasi Atlet Porda

P
ERHELATAN Pekan Olahraga 
Daerah (Porda) XIII memang 
sudah usai. Namun suasana 

penuh harapan masih terpancar 
pada raut wajah para atlet dan 
pelatih yang menorehkan prestasi 
pada ajang empat tahunan tersebut. 
Ya, mereka berharap pemerintah 
mengabulkan pencairan bonus yang 
sudah dijanjikan sebelumnya. Betul 
saja, tak perlu menunggu lama, uang 

bonus yang dijanjikan itu pun lang-
sung dibayarkan pemerintah daerah 
pada Sabtu (4/11). 

Pemberian bonus sendiri dilaku-
kan oleh Bupati Sukabumi Marwan 
Hamami kepada para atlet berprestasi 
di salah satu hotel ternama di Jalan 
Salabintana Kabupaten Sukabumi. “Al-
hamdulillah kami sudah memberikan 
reward seperti yang sudah dijanjikan 
sebelumnya,” ujar Marwan kepada 

sejumlah awak media. 
Berdasarkan data yang tercatat, atlet 

dari kontigen Kabupaten Sukabumi 
berhasil menyabet 45 medali dengan 
perolehan 14 medali emas, 13 medali 
perak dan 18 medali perunggu. Untuk 
bonus atlet perorangan peraih medali 
emas, akan mendapat uang sebesar 
Rp35 juta, peraih medali perak Rp25 
juta dan peraihan medali perunggu 
Rp15 juta. (*)

Foto bersama Bupati Sukabumi, Marwan Hamami berserta atlet dan pejabat Pemkab Sukabumi.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menyerahkan hadiah secara simbolis.
Kadisbudpora Kabupaten Sukabumi, Iwan Kusdian 

saat membacakan laporan hasil Porda XIII.

ADVERTORIAL



CICANTAYAN-- Sedikitnya 
delapan warga Kecamatan 
Cicantanyan terkena Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) oleh 
petugas gabungan kema-
rin, (5/11). Kedelapan orang 
tersebut bukan melakukan 

kasus rasuah melainkan 
melakukan pelangga-

ran dengan mem-
b u a n g  s a m p a h 
sembarangan ke 
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Longsor Telah Tiba

Delapan Warga 
Cicantayan Kena OTT

FOTO: PMI KABUPATEN

MENUNJUKAN: Salah seorang Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Pada saat menunjukan Kondisi longsoran di Kampung Jambelaer Rt (19/04) Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat.

SUKABUMI-- Intensitas 
hujan yang tinggi beberapa 
minggu terakhir membuat 
sejumlah bencana menerjang 
wilayah Kabupaten Sukabu-
mi. Bencana Puting beliung 
dan Longsor sudah mulai 

dirasakan beberapa warga 
Kabupaten, meski tidak men-
imbulkan korban jiwa, namun 
menyebakan kerugian pulu-
han juta. Terbaru, berdasar-
kan laporan dari Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Sukabumi 
terjadi longsor di Kampung 
Jambelaer Rt (19/04) Desa 

Warga 
Diminta Siaga

Warga: Harusnya Sosialisasi 
Soal Perda Sampah, Jangan 

Langsung Disidang

Pemkab Berupaya Tekan Kemiskinan 

ANTUSIAS :  Wak i l  Bupat i 
Sukabumi Ajdo Sarjono bersama 
p a r a  ke p a l a  d a e r a h  s a a t 
menghadiri rapat koordinasi 
bersama Wakil Gubernur Jawa 
Barat UU Ruzwanul Ulum di ruang 
sidang Ir Soehoed Warnaen, 
Lantai 3, Kantor Bappeda Provinsi 
Jawa Barat, kemarin (5/11).

SUKABUMI-- Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi terus 
berupaya menekan angka 
kemiskinan. Salah satunya 
upaya untuk menekan ke-
miskinan adalah dari sek-
tor Pendidikan, Kesehatan 

dan bantuan sosial lainnya.  
Hal demikian, disampaikan 
Wa k i l  Bu p at i  Su k ab u m i 
Ajdo Sarjono saat meng-
ha d i r i  ra p at  k o o rd i na s i 
bersama Wakil Gubernur 
Jawa Barat UU Ruzwanul 
Ulum dan Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiski-
nan (TKPK) di ruang sidang 
Ir Soehoed Warnaen, Lantai 
3, Kantor Bappeda Provinsi 
Jawa Barat, kemarin (5/11).

FOTO : IST

2.943 CPNS 
Lulus Administrasi
CICANTANYAN-- Dari 3.625 orang yang 

mendaftar menjadi  Calon Pegawai Negri 
Sipil (CPNS) , hanya 2.943 Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lu-
lus secara Administrasi untuk kemudian 
mengikuti tahapan Seleksi Kompetisi Dasar 
(SKD) yang akan di gelar pada tanggal 10-11 
November 2018, yang digekar di Sport Center 
Arcamanik, Kota Bandung.

  Kasubid Formasi dan Pengadaan SKPDM 
Kabupaten Sukabumi Elis Siti Aisyah men-
gatakan, dari jumlah 2.943 nantinya di jaring 
kembali pada tes seleksi SKD, untuk menca-
pai hasil pengajuan tenaga Pegawan Negri 
Sipil (PNS) di Pemkab Sukabumi. “Sesuai 
pengajuan di kita ada 353 kuota PNS di bagi 
beberapa bidang pemerintahan,”ujar Elis Siti 
Aisyah ketika di sambangi di kantor SKPDM 
di Jalan Raya Cikukulu, Cibadak, Kabupaten 
Sukabumi, kemarin (05/11).

Terpeleset, Pria 
Cibadak Tewas Dipasar

CIBADAK-- Iya (67) yang merupakan 
warga Kampung  Ciletuh, Desa Sukasirna, 
Kecamatan Cibadak tiba-tiba tersungkur 
akibat terpeleset saat hendak membeli petai 
pada Sabtu (3/11) sekira pukul 09.00 WIB. 
Hingga kini kematian pria tersebut masih 
dalam penyelidikan pihak polisi dalam hal 
ini Polsek Cibadak. Kejadian tersebut sontak 
menjadi perhatian bagi warga pasar yang 
beraktivitas di pasar tersebut. 

  Secara spontan mereka  berbondong-
bondong ingin melihat kondisi mayat pria 
yang tewas seketika itu. Menurut saksi di 
lokasi kejadian, korban terpeleset saat hen-
dak membeli petai di salah satu pedagang. 
“Dia jatuh terpeleset saat mau beli petai. 
Korban datang sendiri tanpa teman atau 
keluarga,”ujar salah seorang pedagang pasar, 
Udin, Senin (5/11).

  Diketahui Jenazah korban langsung diba-
wa ke kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puluhan 
Perangkat Desa 

Dikumpulkan 
Marwan

S U K A B U M I- -  Pu l u ha n 
Ketua Dewan Pimpinan Ke-
camatan (DPK) Asosiasi 
Perangkat Desa Seluruh 
Indonesia (Apdesi), ikuti 
Rapat Kerja Cabang (Raker-
cab) DPC Apdesi Kabupatem 
Sukabumi di Hotel Pan-
grango, Kecamatan Suka-
bumi, kemarin (5/11).

  Kegiatan yang dibuka se-

cara resmi oleh Bupati Suka-
bumi Marwan Hamami ini, 
bertujuan untuk memper-
siapkan rencana organisasi 
kedepan, guna mencapai visi 
dan misi organisasi. Yakni, 
terwujudnya pemerintah 
desa yang maju sejahtera, 
adil dan demokratis.

FOTO: DENDI/RADAR SUKABUMI 

RAKERCAB: Puluhan kepala desa saat mengikuti Rakercab Apdesi Kabupaten Sukabumi di Hotel Pangrango, 
Kecamatan Sukabumi, kemarin (5/11).

Truk Over Tonase 
‘Lolos’ Masuk 

Jalur Cikidang
CIKIDANG-- Setelah terjadinya ke-

celakaan yang menewaskan puluhan kor-
ban jiwa, jalan Cikidang sempat menjadi 
perhatian Nasional. Bahkan, pihak polisi 
secara langsung menetapkan larangan 
untuk jangan dilintasi kendaraan besar 
di jalur tengkorak tersebut. Namun, baru-
baru ini sejumlah truk over tonase dan 
bahkan bus sudah mulai berani melewati 
jalan tersebut dengan leluasa. 

  Pantauan koran ini, truck tronton ber-
tonase melintas sekitar jam 13.00 WIB 
menuju Kampung Bantarselang, Desa 
Cikidang, Kecamatan Cikidang. Padahal, 
jalur tersebut jalur rawan kecelakan. 
“Truck bermuatan berat seperti itu mah 
sering lewat kang, tapi dari arah perapa-
tan Cibadak masuknya, jarang dari arah 
Palabuhanratu mah,”ujar Saepuloh, warga 
Kampung Bantarselang, kepada koran ini, 
kemarin (05/11).

  Saepuloh mengatakan, truck tronton 
bermuatan pasir masuk ke salah satu 
proyek di Kampung Bantarselang sebe-
lum tikungan leter S, yang pernah terjadi 
kecelakaan bus maut beberapa bulan lalu. 
“Ya, truck tronton seharus nya tidak boleh 
masuk ke jalur ini, tronton tersebut seperti-
nya masuk ke proyek pengerjaan bangunan 
di Kampung Bantarselang,”katanya.

  Hal senada di ungkapkan Larasati (33) salah 
satu pemilik warung di Jalan Raya Cikidang, 
dirinya sering melihat kendaraaan truck 

FOTO:RUDI//RADARSUKABUMI. 

MELINTAS: Truck jenis tronton bermuatan 
pasir saat melintas di Jalan Raya Cikidang-
Palabuhanratu
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