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Warga Sukabumi Belum Teridentifikasi
FOTO: ISMAIL POHAN /INDOPOS

JAKARTA - Proses
identifikasi korban jatuhnya
Lion Air JT 610
makin terang
benerang. Setelah
Senin (5/11) teridentifikasi 27 orang, kemarin (6/11) korban yang
teridentifikasi bertambah
17 orang. Total, ada 44
korban yang telah diidentifikasi oleh tim Disaster

Victim Indentification (DVI)
Polri. Namun,
yang mengkhawatirkan masih
ada potensi korban yang tidak
teridentifikasi.
Untuk 17 korban yang
teridentifikasi yakni, Wahyu Alldilla, 32; Ubaidillah

ISAK TANGIS:
Keluarga dan kerabat
korban menangis
diatas KRI Banda
Aceh melakukan
doa bersama dan
tabur bunga di lokasi
jatuhnya Pesawat Lion
Air JT PK-LQP (JT 610)
di perairan Tanjung
Karawang, Jawa
Barat, kemarin (6/11).

JT-610
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JUVENTUS VS MAN UNITED

Star Jangan Lambat

FOTO: DAHLAN ISKAN/DISWAY.

TURIN – Juventus masih superior awal musim ini. Juve
sudah mencatatkan streak 14 laga tak pernah kalah di
semua ajang dengan 13 kali menang dan sekali imbang. Streak itu sudah dapat jadi capaian awal
musim terbaik La Vecchia Signora. Namun,
Giorgio Chiellini dkk bukan tim yang tak
bisa dikalahkan.


Rustono raja tempe di Jepang didampingi sang
istri di pabriknya.
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Tempe Setelah
Belajar Dorayaki
MEMBUAT tempe di Jepang tidak semudah
yang dibayangkan. Nasihat dari ‘’master
tempe’’ asal Grobogan ternyata tak manjur.
Di Negeri Sakura, jurus Grobogan, gagal total.
Ikuti lanjutan kisah Raja Tempe yang ditulis
wartawan Disway, Dahlan Iskan.
Rustono tahu. Surat yang datang lagi dan
datang lagi itu dari Jepang. Dari pacar Parangtritis-nya: Tsuruko Kuzumoto. Tapi tetap saja
ia kaget: kali itu sudah ditulis dalam bahasa
Indonesia. Meskipun pakai bahasa yang formal. Rupanya itu hasil kursusnya di Kyoto.
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PEDULI PALU DAN DONGGALA
Gempa dan tsunami yang mengguncang PaluDonggala, 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.
Bantuan yang terkumpul sementara
(Selasa, 16/10) Rp. 16.350.000
Rp100.000

12. Hamba Allah,

Rp200.000

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,

Rp200.000

18. Anon,

Rp100.000

19. Didit R Aditya,

Rp 30.000

20. RS. Islam Assyifa,

Rp 5.000.000

21. Sampoerna Retail Community,

Rp 3.670.000






+VWFOUVT
+VWF

-XYHQWXV 

6]F]HVQ\ J 
&DQFHOR%RQXFFL&KLHOOLQL F 6DQGUR
&XDGUDGR%HQWDQFXU3MDQLF0DWXLGL
5RQDOGR'\EDOD
1FMBUJI.BTTJNJMJBOP"MMFHSJ

8BTJU0WJEJV)BUFHBO 3VNBOJB
6WDGLRQ$OOLDQ]6WDGLXP7XULQ
/LYH5&7,SXNXO:,%
%XUVD$VLDQ+DQGLFDS




7BMFODJB
7
7BMFO











:PVOH#PZT
:
:PVOH
#PZT














0DQ8QLWHG  
'H*HD J 
9DOHQFLD F 6PDOOLQJ/LQGHORI6KDZ
+HUUHUD0DWLF3RJED
/LQJDUG5DVKIRUG0DUWLDO
1FMBUJI+PTF.PVSJOIP

Manajemen Persela Tetap
Mengirimnya ke Jakarta
Anugerah Sekar Rukmi dan keluarga mencabut laporan kasus penganiayaan
karena Saddil Ramdani telah meminta maaf. Tapi, status pemain Persela
Lamongan dan timnas itu tetap tersangka.

Kulit Melepuh, Dio Dirawat Intensif
“Mug atuh sing enggal-enggal
“Mugia
dipap
dipaparinan kasehatan”

RIKA RATMAWATI-GAMAL A., Lamongan

SSUKABUMI RAYA
Pupuk Selangit, Petani Menjerit
P
FOTO: RADAR BOJONEGORO

JADI TERSANGKA: Anugerah Sekar Rukmi bersama Saddil Ramdani.
Meski laporan penganiayaan dicabut, Saddil tetap menjadi tersangka.
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Saddil Ramdani setelah Laporan Penganiayaan Dicabut
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(SRC) Sukabumi-Cianjur

“C
“Cenah
aya subsidi jang patani,
kumaha atuh cenah pamarentah teh”
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NADA suara Mawar Susmari
meninggi. “Kamu kok gitu,
Dil?” ucapnya sembari mena-

tap tajam Saddil Ramdani,
winger Persela Lamongan
dan tim nasional (timnas)
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U-19 serta U-23.
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Mau Pasang !!!
Hubungi :
0815 6493 7229 *FITRIA
0858 7111 0132 *KIKI

ISYA

19:02

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

FB (Fanpage) : harianradarsukabumi
Instagram : radar@sukabumi
Twitter : @RADARSUKABUMI
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HOAX ATAU BUKAN

RABU, 7 NOVEMBER 2018

Foto Demo ISIS Lawas, Bukan Aksi 211

H t untuk
Hasutan
t kB
Banser
dan Laskar Manguni
SEJUMLAH orang masih ’’menggoreng’’ kasus
pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid oleh
anggota Banser di Garut. ’’Penggoreng’’ isu itu bahkan
telah menyerempet isu agama. Kalau hal tersebut
dibiarkan, kerusuhan berbasis agama pun rentan terjadi.
Posting-an bernada hasutan itu diterima Jawa Pos dari
komunitas Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo).
Sumbernya adalah akun Facebook Indonesia News (fb.
com/prabowopresidenkusandiagawapresku).
Laskar MANGUNI yg membantai umat Islam di Poso.
Laskar MANGUNI yg menghadang Habib Bahar di
Manado. Kini apel siaga (bergabung) dgn Banser. Apa
urusannya dgn Laskar Manguni (laskar Kristen)? Begitu
narasi yang diunggah akun Indonesia News. Unggahan
tersebut disertai foto Banser sedang berbaris bersama
anggota Laskar Manguni.
Sebenarnya apa yang terjadi dalam foto tersebut? Ketua
PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut)
menjelaskan bahwa Laskar Manguni datang untuk
membantu mengamankan kantor PB NU. ’’Itu penjagaan
kantor PB NU. Mereka (Laskar Manguni) datang karena
solidaritas saat mendengar kantor PB NU akan didemo
sekelompok orang,’’ ujarnya. (gun/c14/fat)

SEORANG legislator di Surabaya
mengirimkan sebuah foto demonstrasi.
Dalam foto tersebut, terdapat gambar
perempuan berpakaian niqob serbahitam
lengkap dengan cadar. Mereka seperti
dalam sebuah aksi demonstrasi sembari
membawa spanduk bertulisan ISIS.
’’Apa benar ada aksi ini tadi (aksi 211)?’’
kata legislator tersebut Jumat malam
(2/11). Dari pencarian di media sosial,
ternyata tidak sedikit netizen yang juga
menyebarkan foto serupa. Dianggap
aksi tersebut baru. Terjadi saat ada aksi
211 di sejumlah kota belum lama ini.
Contohnya, akun Facebook Anggraini
(fb.com/100024550391841). Pada Jumat
lalu (2/11), dia mem-posting foto seperti
yang ditanyakan legislator asal Surabaya
di atas. Bedanya, Anggraini mengunggah
foto tersebut plus komentar yang bernada
hasutan. ’’Teman2nya ISIS sudah pada
ngumpul?? HTI bangkit dari kubur…
#HTIBerkedokTauhid #JanganSuriahkanIndonesia,’’ tulis Anggraini.
Nah, dalam tulisan ini, Jawa Pos tidak
membahas HTI bangkit atau tidak.
Organisasi tersebut juga telah resmi
dibubarkan pemerintah. Yang dibahas
di sini adalah disinformasi tentang
penyebaran foto yang dilakukan Anggraini
dan beberapa netizen yang lain. Yakni,
foto bergambar perempuan membawa
atribut bertulisan ISIS.
Foto itu bukan aksi yang baru saja
terjadi. Tidak terjadi dalam aksi 211.
Pencarian di search engine menunjukkan
foto tersebut merupakan rangkaian aksi

CHIS/JAWA POS

yang dilakukan salah satu ormas pada
Minggu, 16 Maret 2014. Salah satu rangkaian foto aksi tersebut ada dalam rubrik
pasang mata di portal berita Detik.com.
Foto yang sama pernah diunggah situs
indonesiajurnal.com. Digunakan sebagai
ilustrasi berita berjudul Polda Metro Jaya
Awasi
ISIS Lewat Cyber. Berita tersebut
113395
diunggah pada Selasa, 14 Agustus 2014.
Pada 18 Maret 2014, situs jurnalindonesia.com juga menurunkan berita
tentang aksi demo simpatisan ISIS di
Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu,
16 Maret 2014. Berita tersebut diberi
judul Ketika Ribuan Massa ISIS Penuhi
Bundaran HI.
Menurut berita tersebut, aksi massa
bergerak dari Jalan Menteng Raya ke
Bundaran HI. Sepanjang perjalanan,
mereka melakukan orasi. Sebagian peserta
membagi pamflet dan pin kepada warga.
Kegiatan massa tersebut terpusat di sisi

timur Bundaran HI. Di sana massa kembali
melakukan orasi. Beberapa orang tampil
bergantian, menyampaikan pernyataan
dukungan mereka kepada ISIS.
Pada 2014, para simpatisan ISIS di
Indonesia memang mulai muncul lewat
aksi turun ke jalan. Polisi ketika itu
kesulitan menjerat para simpatisan ISIS
tersebut. Dikutip dari BBC.com, Kadivhumas Polri saat itu, Ronny F. Sompie,
menyebut mendukung ISIS bukan tindak
pidana. Kalau ada simpatisan atau deklarator ISIS di Indonesia yang ditangkap,
itu terjadi karena yang bersangkutan
melakukan tindak pidana tertentu.
Namun, beberapa simpatisan akhirnya
dijerat dengan pasal makar dari KUHP.
Kemudian, para simpatisan organisasi
terlarang, misalnya ISIS, JAD, dan JI,
bisa dijerat dengan UU Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme baru yang disahkan pada Mei 2018. (gun/c4/fat)

FAKTA
Foto perempuan dan
anak mengenakan niqob
dengan membawa atribut
bertulisan ISIS bukan demo
211. Aksi tersebut dilakukan
pada 16 Maret 2014 di
Bundaran HI, Jakarta.
Waktu itu merupakan awal
kemunculan simpatisan
ISIS di Indonesia.

NASIONAL

Siap Sokong Pendanaan Transportasi Masal
SEMENTARA ITU
Perda RTRW Sulteng
Selesai Sebulan
JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan waktu sebulan bagi pemerintah daerah di
Sulawesi Tengah untuk membuat peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Perda
itu diperlukan sebagai dasar dalam penataan kota.
Termasuk lokasi relokasi dan daerah berbahaya.
Dia mengungkapkan setelah pasti lokasi relokasi
itu baru dana dari pemerintah pusat akan dicairkan
kembali. Pertimbangan itu sekaligus menampik
soal anggapan dana rehabilitasi dan rekonstruksi
untuk Sulteng yang masih kurang. ”Bukan kekurangan, belum diberikan karena belum ada lahan
yang tersedia. Baru terjadi relokasi setelah pemda
memutuskan dimana tempat,” ujar JK di kantor
Wakil Presiden, kemarin (6/11).
Penetapan lokasi yang didasarkan dengan Perda
itu diberi waktu sebulan. Setidaknya mengatur
wilayah yang terlarang karena salah satunya rawan
likuifaksi, dan daerah yang boleh dibangun. ”Kalau
sudah selesai itu, maka baru bisa kita berikan dana
rekonstruksi, rehabilitasi. Karena belum ada tempatnya, bagaimana?” tegas JK.
Perintah untuk menyelesaikan perda dalam
waktu satu bulan itu juga sudah diberikan kepada
bupati dan walikota. Karena urusan perda RT RW
menjadi urusan kepala daerah, bukan pemerintah
pusat.
Dengan penetapan melalui perda itu akan ditentukan pula tata ruang pembangunan wilayahnya.
Termasuk infrastruktur seperti jalan dan sarana
prasarana umum lainnya. ”Bagaimana mau dibikin
jalan kalau tidak ditentukan oleh pemda bahwa “di
sini mau dibangun”,” jelas JK.
Selain itu, juga ada evaluasi ulang jumlah rumah
atau bangunan yang rusak. JK sendiri yakin data
yang beredar saat ini perlu diteliti lagi. ”Saya yakin
bahwa angka-angka itu masih perlu divalidasi yang
betul,” ungkap dia.
Gara-gara persoalan administrasi dan penataan ulang kota itu masa rehabilitasi dan
rekonstruksi di Sulteng butuk waktu lebih lama
daripada di Lombok. di Lombok diperkirakan
selesai dalam waktu enam bulan lagi. ”Sulteng
ini kira-kira butuh dua tahun,” jelas dia.
Sedangkan di Lombok, JK menyebutkan
sudah dimulai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dana yang disalurkan sudah mencapai
Rp 1 trilian dan sesuai perhitungan masih
butuh lagi.
Tapi, selain pendanaan, yang perlu dilakukan
adalah percepatan berkali-kali lipat. Dia mencontohkan saat ini pembuatan atau produksi
komponen rumah hanya bisa 40 unit perhari.
”Saya minta naikkan menjadi 300 (dalam) satu
hari. Swasta (juga) begitu. baru bisa mengejar
waktu selesai dalam waktu 6 bulan,” jelas dia.
(jun)

JAKARTA-Presiden Joko
Widodo mendorong kotakota di Indonesia untuk
mu l a i m e m p e r s i a p k a n
moda transportasi masal.
Sebagai pemantik, orang
nomor satu di Indonesia itu
menegaskan, pemerintah
pusat siap untuk menyokong pendanaannya.“Nanti
bareng-bareng antara
pusat dan APBD provinsi
atau kota,” ujarnya di Stasiun Depo MRT (Mass Rapid
Transit alias Moda Raya Terpadu) Lebak Bulus, Jakarta,
kemarin (6/11).
Di Jakarta, skemanya
pun demikian. Pemerintah pusat dan Pemerintah
Provinsi DKI bahu membahu dalam proyek MRT
tersebut. Dari Rp 15,1 triliun kebutuhan, pemerintah pusat menanggung 49
persen dan pemprov DKI
51 persen.
Jo k o w i m e n g a t a k a n ,
pemerintah kota harus
berani mengambil keputusan terkait pengadaan
transportasi masal. Pasalnya, cepat atau lambat,
moda seperti MRT atau
LRT akan jadi pilihan alternatif masa depan. “Untuk
menghindari kemacetan di
kota manapun,” imbuhnya.
Saat ini , lanjutnya, ada
sejumlah kota yang sudah mulai mewacanakan.
Di antaranya Bandung,
Surabaya dan Medan. Sementara itu, untuk proyek
MRT Jakarta fase 1 Lebak
Bulus - Bundaran Hotel
Indonesia diperkirakan
bisa beroperasi pada Maret tahun depan. Saat ini,
p roy e k y a n g d i b a n g u n
sejak 2013 lalu itu sudah
memasuki tahap akhir.
“Proyek ini telah selesai
97 persen. Kurang hanya
3 persen,” ujarnya.
Jokowi kemarin menyempatkan diri untuk menjajal
moda transportasi masa
depan itu. Dia memulainya
dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia hingga Lebak
Bulus. Jarak sekitar 16 kilometer itu dilalui dengan
waktu tempuh sekitar 30

FOTO: IST

SEGERA BEROPERASI: MRT Jakarta bakal beroperasi pada Maret 2019. Moda transportasi masal ini bakal dikenakan tarif sekitar Rp 8 ribu.

menit. Selama perjalanan,
Jokowi mengaku tidak ada
persoalan yang dialami.
Rangkaian yang berjalan
dengan kecepatan 60 km/
jam itu disebutnya berjalan
mulus. “Suaranya dapat
dikatakan tidak ada bisingnya,” imbuhnya.
Jokowi berharap, keberadaan MRT bisa mengalihkan transportasi pribadi
ke umum. Sehingga bisa
mengurai kemacetan dan
meningkatkan efisiensi
masyarakat dalam bertransportasi. Agar tidak
memberatkan, dia memastikan tarif MRT akan
terjangkau. “Tadi di kereta
sudah dibicarakan juga
mengenai kira-kira tarif
berapa. Kurang lebih 8 ribu
sampai 9 ribu,” tuturnya.
Mantan wali kota Solo
dan gubernur Jakarta itu
menambahkan, dengan
selesainya fase I, pembangunan fase II dengan
rute Bundaran HI – Kota

tua sudah bisa dimulai
tahun depan. Sementara
dalam proyek jangka panjang, MRT diharapkan bisa
menjangkau hingga daerah
penyangga ibukota seperti
ke arah Kota Tangerang.
Sementara itu, Gubern u r D K I Ja k a r t a A n i e s
Baswedan menuturkan,
PT Mass Rapid Transit (MRT ) Jakar ta akan
mengundang warga untuk merasakan kereta
MRT fase pertama. Meski
begitu, PT MRT harus
menyeleksi terlebih dahu lu wa r ga ya n g i n gi n
ikut menjajal kereta MRT.
‘’Jadi belum dibuka secara
umum, tapi by invitation,’’
ujarnya di tempat yang
sama.
Menurutnya, undangan
kepada warga tersebut
sekaligus untuk melakukan
simulasi kereta MRT dengan penumpang. Selama
ini, perusahaan baru menguji coba infrastruktur dan

kereta MRT. Namun, uji coba
belum sampai mengangkut
penumpang yang masif.
‘’Saat ini semua petugas
bekerja tanpa ada penumpang semata-mata untuk
aspek infrastruktur. JanuariFebruari nanti harapannya
sudah siap untuk dibuka
untuk semua,’’ katanya.
Direktur Utama PT MRT
Jakarta William Sabandar
mengatakan, penumpang
yang akan diajak untuk
uji coba nanti berjumlah
200 untuk sekali jalan.
‘’Mekanisme seleksinya
nanti akan diumumkan,’’
imbuhnya.
William menjelaskan, saat
ini perkembangan konstruksi MRT Jakarta fase pertama
Lebak Bulus-Bundaran HI
mencapai 97,08 persen.
MRT ditargetkan bakal
beroperasi secara penuh
pada Maret 2019.
Sebelumnya, William menuturkan bahwa sisa 3 persen pengerjaan merupakan

tahap finishing. Tahapan
tersebut diantaranya yakni
terkait dengan interior, entrance dan bagian-bagian
akhir lainnya.
Bagian-bagian tersebut, lanjutnya, memang
membutuhkan proses kehati-hatian dalam setiap
pengerjaanya. Sehingga,
pihaknya membutuhkan
waktu sekitar tiga hingga
empat bulan untuk merampungkan elemen tersebut.
Target opersional pun
diharapkan masih tetap
sesuai jadwal, yakni pada
akhir Maret 2019.
Saat ini MRT tengah
melakukan kegiatan intergrated testing and
commissioning. Sementara, pada Desember mendatang pihaknya akan
melakukan uji coba operasi.
Kemudian dilanjutkan
d e n g a n p ro s e s h i n g g a
operasional pada Maret
2019. (far/dee)

KPK Dalami Peran Nurhadi Terkait Kasus Lippo
J A K A R TA - P e n y i d i k
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa Mantan Sekretaris
Mahkamah Agung (MA)
Nurhadi, Selasa (6/11).
Pemeriksaan terkait kasus
yang membelit mantan
petinggi Lippo Group, Eddy

Sindoro.
Juru bicara KPK Febri
Diansyah mengatakan, ada
beberapa hal yang digali
penyidik dari Nurhadi. Di
antaranya perihal peranp e r a n Nu r h a d i d a l a m
pengurusan perkara yang
terkait Lippo Group di pen-

gadilan.
“Didalami juga pengetahuan saksi serta hubungan
saksi dengan tersangka ESI
dalam proses penanganan
perkara,” ucapnya di Gedung Merah Putih KPK,
Kuningan Persada, Jakarta
Selatan, kemarin (6/11).

Sekadar informasi, pemanggilan kali ini adalah
panggilan ulang terhadap
Nurhadi.
KPK sempat memanggil Nurhadi dan istrinya,
Tin Zuraida, sebagai saksi
pada 29 Oktober lalu. Tapi
keduanya tak hadir karena

surat tak sampai.
Tin kemudian dipanggil
ulang pada Jumat (2/11)
kemarin, namun dia tak
hadir. Diketahui, Tin tengah berada di luar negeri
karena melaksanakan tugas
dan minta dijadwalkan
ulang.

Sebelumnya, Eddy Sindoro ditetapkan sebagai
tersangka pada 21 November 2016.
ESI diduga telah memberi
hadiah atau janji kepada
pegawal negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan

perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan
maksud supaya pegawai
negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat
atau tidak berbuat, sesuai
dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajlbannya. (ipp/JPC)
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ϲ͘W
ϲ͘WĞŵĂĚĂŵ<ĞďĂŬĂƌĂŶ
ϳ͘W>E
ϳ͘
W
ϴ͘'ĂŶŐŐƵĂŶW:h
ϴ͘'
<ŽƚĂ^ƵŬĂďƵŵŝ
<
ϵϵ͘dĞůŬŽŵ
͘d
ϭϬ͘<K/DϬϲϬϳ
ϭϬ͘

ϭϭϯĂƚĂƵ;ϬϮϲϲͿϮϮϮϭϱϱ
ϭϮϯĂƚĂƵ;ϬϮϲϲͿϮϮϭϭϲϯ
;ϬϮϲϲͿϮϮϮϭϰϮ
ϭϰϳĂƚĂƵ;ϬϮϲϲͿϮϮϬϲϲϲ
;ϬϮϲϲͿϮϮϮϱϰϮ

WŽůƌĞƐ^ƵŬĂďƵŵŝ<ŽƚĂ;ϬϮϲϲͿϮϰϱϬϲϴ
ϭ͘WŽůƐĞŬŝŬŽůĞ
Ϯ͘WŽůƐĞŬ'ƵŶƵŶŐWƵǇƵŚ
͘WŽůƐĞŬ 'ƵŶƵŶŐWƵǇƵŚ
ϯ͘WŽůƐĞŬŝƚĂŵŝĂŶŐ
͘WŽůƐĞŬŝƚĂŵŝĂŶŐ
ϰ͘WŽůƐĞŬtĂƌƵĚŽǇŽŶŐ
͘WŽůƐĞŬtĂƌƵĚŽǇŽŶŐ
ϱ͘WŽůƐĞŬĂƌŽƐ
͘WŽůƐĞŬĂƌŽƐ
ϲ͘WŽůƐĞŬŝďĞƌĞƵŵ
͘WŽůƐĞŬŝďĞƌĞƵŵ
ϳ͘WŽůƐĞŬ>ĞŵďƵƌƐŝƚƵ
͘WŽůƐĞŬ>ĞŵďƵƌƐŝƚƵ
ϴ͘WŽůƐĞŬŝƐĂĂƚ
͘WŽůƐĞŬŝƐĂĂƚ

;ϬϮϲϲͿϮϭϱϳϴϱ
;ϬϮϲϲͿϮϭϴϭϴϮ
;ϬϮϲϲͿϮϭϲϭϭϬ
;ϬϮϲϲͿϮϭϲϭϭϬ
;ϬϮϲϲͿϮϰϭϳϭϮ
;ϬϮϲϲͿϮϮϭϴϯϰ
;ϬϮϲϲͿϮϮϭϴϯϰ
;ϬϮϲϲͿϮϯϰϵϭϵ
;ϬϮϲϲͿϮϯϭϮϭϬ
;ϬϮϲϲͿ
ϮϯϭϮϭϬ 

;ϬϮϲϲͿϮϮϮϯϱϮ


ϵ͘W
ϵ͘WŽůƐĞŬ^ƵŬĂďƵŵŝ
ϭϬ͘WŽůƐĞŬ^ƵŬĂƌĂũĂ
ϭϬ͘
͘WŽůƐĞŬ^ƵŬĂƌĂũĂ
ϭϭ͘WŽůƐĞŬ^ƵŬĂůĂƌĂŶŐ
ϭϭ͘
͘WŽůƐĞŬ^ƵŬĂůĂƌĂŶŐ
ϭϮ͘WŽůƐĞŬ<ĂĚƵĚĂŵƉŝƚ
ϭϮ͘
͘WŽůƐĞŬ<ĂĚƵĚĂŵƉŝƚ
ϭϯ͘WŽůƐĞŬ<ĞďŽŶWĞĚĞƐ
ϭϯ͘
͘WŽůƐĞŬ<ĞďŽŶWĞĚĞƐ
ϭϰ͘WŽůƐĞŬŝƌĞƵŶŐŚĂƐ
ϭϰ͘
͘WŽůƐĞŬŝƌĞƵŶŐŚĂƐ
ϭϱ͘WŽůƐĞŬ'E͘'ƵƌƵŚ
ϭϱ͘
͘WŽůƐĞŬ'E͘'ƵƌƵŚ

;ϬϮϲϲͿϮϮϯϮϵϴ
;ϬϮϲϲͿϮϮϭϳϰϱ
;ϬϮϲϲͿϮϲϭϯϰϵ
;ϬϮϲϲͿϮϭϰϲϰϯ
;ϬϮϲϲͿϮϰϱϵϴϯ
;ϬϮϲϲͿϮϰϯϯϳϲ
;ϬϮϲϲͿϲϯϮϱϯϱϰ
;ϬϮϲϲͿ
ϲϯϮϱϯϱϰ


WŽůƌĞƐ^ƵŬĂďƵŵŝ;ϬϮϲϲͲϰϯϰϭϭϬͿ



;ϬϮϲϲͿϱϯϭϭϯϲ
ϭ͘WŽůƐĞŬŝďĂĚĂŬ
;ϬϮϲϲͿϱϯϰϭϭϬ
Ϯ͘WŽůƐĞŬEĂŐƌĂŬ
͘WŽůƐĞŬEĂŐƌĂŬ
;ϬϮϲϲͿϲϮϭϮϭϬ
ϯ͘WŽůƐĞŬŝŬŝĚĂŶŐ
͘WŽůƐĞŬŝŬŝĚĂŶŐ
;ϬϮϲϲͿϯϮϭϭϭϬ
ϰ͘WŽůƐĞŬŝŬĞŵďĂƌ
͘WŽůƐĞŬŝŬĞŵďĂƌ
;ϬϮϲϲͿϳϯϭϮϭϬ
ϱ͘WŽůƐĞŬŝĐƵƌƵŐ
͘WŽůƐĞŬŝĐƵƌƵŐ
ϲ͘WŽůƐĞŬWĂƌƵŶŐ<ƵĚĂ
͘WŽůƐĞŬWĂƌƵŶŐ<ƵĚĂ ;ϬϮϲϲͿϱϯϭϴϱϯ

ϳ͘WŽůƐĞŬ<ĂůĂƉĂEƵŶŐŐĂů
͘WŽůƐĞŬ<ĂůĂƉĂEƵŶŐŐĂů ;ϬϮϲϲͿϲϮϬϭϭϬ
ϴ͘WŽůƐĞŬWĂůĂďƵŚĂŶƌĂƚƵ
͘WŽůƐĞŬWĂůĂďƵŚĂŶƌĂƚƵ ;ϬϮϲϲͿϰϯϭϭϭϬ

ϵ͘WŽůƐĞŬtĂƌƵŶŐ<ŝĂƌĂ
͘WŽůƐĞŬtĂƌƵŶŐ<ŝĂƌĂ ;ϬϮϲϲͿϯϮϭϴϮϯ
;ϬϮϲϲͿϰϯϭϬϯϰ
ϭϬ͘WŽůƐĞŬŝƐŽůŽŬ
Ϭ͘WŽůƐĞŬŝƐŽůŽŬ
ϭϭ͘WŽůƐĞŬ:ĂŵƉĂŶŐdĞŶŐĂŚ͗
ϭ͘WŽůƐĞŬ:ĂŵƉĂŶŐdĞŶŐĂŚ ͗ ;ϬϮϲϲͿϰϲϬϭϭϬ
ϭϮ͘WŽůƐĞŬ^ĂŐĂƌĂŶƚĞŶ
Ϯ͘WŽůƐĞŬ^ĂŐĂƌĂŶƚĞŶ ;ϬϮϲϲͿϯϰϭϭϮϱ
;ϬϮϲϲͿϲϰϲϭϱϲϳ
ϭϯ͘WŽůƐĞŬ>ĞŶŐŬŽŶŐ
ϯ͘WŽůƐĞŬ>ĞŶŐŬŽŶŐ
;ϬϮϲϲͿͲ
ϭϰ͘WŽůƐĞŬŝĞŵĂƐ
ϰ͘WŽůƐĞŬŝĞŵĂƐ
ϬϮϲϲͿϰϵϬϮϵϱ
ϭϱ͘WŽůƐĞŬ^ƵƌĂĚĞ
ϱ͘WŽůƐĞŬ ^ƵƌĂĚĞ

ϭϲ
ϭϲ͘WŽůƐĞŬŝĚĂŚƵ
ϭϳ͘WŽůƐĞŬWĂƌĂŬĂŶ^ĂůĂŬ
ϭϳ
ϳ͘WŽůƐĞŬWĂƌĂŬĂŶ^ĂůĂŬ
ϭϴ͘WŽůƐĞŬ^ŝŵƉĞŶĂŶ
ϭϴ
ϴ͘WŽůƐĞŬ^ŝŵƉĞŶĂŶ
ϭϵ͘WŽůƐĞŬŝŬĂŬĂŬ
ϭϵ
ϵ͘WŽůƐĞŬŝŬĂŬĂŬ
ϮϬ͘WŽůƐĞŬWƵƌĂďĂǇĂ
ϮϬ
Ϭ͘WŽůƐĞŬWƵƌĂďĂǇĂ 
Ϯϭ͘WŽůƐĞŬdĞŐĂůƵůĞƵĚ
Ϯϭ
ϭ͘WŽůƐĞŬdĞŐĂůƵůĞƵĚ
ϮϮ͘WŽůƐĞŬ<ĂůŝƵŶĚĞƵƌ
ϮϮ
Ϯ͘WŽůƐĞŬ <ĂůŝƵŶĚĞƵƌ
Ϯϯ͘WŽůƐĞŬŝƌĂĐĂƉ
Ϯϯ
ϯ͘WŽůƐĞŬŝƌĂĐĂƉ
Ϯϰ͘WŽůƐĞŬ:ĂŵƉĂŶŐ<ƵůŽŶ
Ϯϰ
ϰ͘WŽůƐĞŬ:ĂŵƉĂŶŐ<ƵůŽŶ
Ϯϱ͘WŽůƐĞŬŽũŽŶŐ'ĞŶƚĞŶŐ
Ϯϱ
ϱ͘WŽůƐĞŬŽũŽŶŐ'ĞŶƚĞŶŐ
Ϯϲ͘WŽůƐĞŬĂƌŝŶŐŝŶ
Ϯϲ
ϲ͘WŽůƐĞŬĂƌŝŶŐŝŶ
Ϯϳ͘WŽůƐĞŬEǇĂůŝŶĚƵŶŐ
Ϯϳ
ϳ͘WŽůƐĞŬEǇĂůŝŶĚƵŶŐ
Ϯϴ͘WŽůƐĞŬ'ĞŐĞƌďŝƚƵŶŐ
Ϯϴ
ϴ͘WŽůƐĞŬ'ĞŐĞƌďŝƚƵŶŐ
Ϯϵ͘WŽůƐĞŬƵƌƵŐ<ĞŵďĂƌ
Ϯϵ
ϵ͘WŽůƐĞŬƵƌƵŐ<ĞŵďĂƌ

;ϬϮϲϲͿϳϯϯϱϵϴ
;ϬϮϲϲͿϳϯϱϭϭϳ
;ϬϮϲϲͿϰϵϬϱϵϵ
;ϬϮϲϲͿϲϰϰϬϯϲϭ
;ϬϮϲϲͿϯϰϬϬϵϵ
;ϬϮϲϲͿ
ϯϰϬϬϵϵ
;ϬϮϲϲͿͲ
;ϬϮϲϲͿͲ
;ϬϮϲϲͿϰϵϬϰϴϳ

;ϬϮϲϲͿϰϵϬϭϭϬ
;ϬϮϲϲͿϲϮϬϱϴϬ
;ϬϮϲϲͿϮϯϴϯϬϳ
;ϬϮϲϲͿϰϴϬϭϭϬ
;ϬϮϲϲͿϮϰϭϱϵϮ
;ϬϮϲϲͿͲ


ZhD,^</d
ϭ͘Z^hZ͘^ǇĂŵƐƵĚŝŶ^͘,
Ϯ͘Z^hWĂůĂďƵŚĂŶZĂƚƵ
͘Z^hWĂůĂďƵŚĂŶZĂƚƵ
ϯ͘Z^h^ĞŬĂƌtĂŶŐŝ
͘Z^h^ĞŬĂƌtĂŶŐŝ
ϰ͘Z^ĞƚŚĂDĞĚŝŬĂ

;ϬϮϲϲͿϮϮϮϲϲϯ
ϱ͘
ϱ͘Z^/͘ƐƐǇŝĨĂ
ϲ͘Z^͘,ĞƌŵŝŶĂ
ϲ͘
Z^͘,ĞƌŵŝŶĂ ;ϬϮϲϲͿϲϮϱϮϱϮϱ
ϳ͘Z^͘<Ăƌ
ϳ͘
Z^͘<Ăƌ ŬĂ
ŬĂ ;ϬϮϲϲͿϲϮϱϬϵϬϱ
D
DĞĚŝŬĂůĞŶƚĞƌ

;ϬϮϲϲͿϮϮϱϭϴϬ
;ϬϮϲϲͿϰϯϮϬϴϭ
;ϬϮϲϲͿϰϯϮϬϴϭ
;ϬϮϲϲͿϱϯϭϮϲϭ
;ϬϮϲϲͿϱϯϭϮϲϭ
;ϬϮϲϲͿϮϰϴϬϮϮ

W>E'DZ,/EKE^/;WD/Ϳ
ϭ͘WD/<Ăď͘^ƵŬĂďƵŵŝ
Ϯ͘hŶŝƚdƌĂŶĨƵƐŝĂƌĂŚWD/<Ăď͘^ƵŬĂďƵŵŝ
ϯ͘WD/<ŽƚĂ^ƵŬĂďƵŵŝ
ϰ͘hŶŝƚŽŶŽƌĂƌĂŚ;hͿ<ŽƚĂ^ƵŬĂďƵŵŝ

;ϬϮϲϲͿϮϯϲϰϰϳ
;ϬϮϲϲͿϮϯϲϵϳϰ
;ϬϮϲϲͿϮϭϯϭϭϵ




-DGZDO3HUMDODQDQ.HUHWD$SL
(NVHNXWLI(NR$&

,"1"/(3"/(0

4VLBCVNJ#PHPS
6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŽŐŽƌ

6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŽŐŽƌ

6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŽŐŽƌ
(NVHNXWLI(NR$&

.$
'WJ %UNW
Ͳ
Ϭϳ͘Ϭϯ

Ϭϱ͘ϬϬ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϮ͘Ϭϴ

ϭϬ͘Ϭϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϳ͘ϰϴ

ϭϱ͘ϰϱ
Ͳ

^ƵŬĂďƵŵŝ
ŝĂŶũƵƌ

6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŝĂŶũƵƌ

6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŝĂŶũƵƌ

6WDVLXQ
ŽŐŽƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

6WDVLXQ
ŽŐŽƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

6WDVLXQ
ŽŐŽƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
Ϭϵ͘ϱϵ

Ϭϳ͘ϱϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϱ͘Ϯϵ

ϭϯ͘Ϯϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϮϬ͘ϰϭ

ϭϴ͘ϯϬ
Ͳ

,"4*-*8"/(*1"/(3"/(0

4VLBCVNJ$JBOKVS
6WDVLXQ

#PHPS4VLBCVNJ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
Ϭϳ͘Ϭϱ

Ϭϱ͘ϰϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϭ͘ϰϭ

ϭϬ͘ϮϬ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϳ͘ϭϬ

ϭϱ͘ϱϬ
Ͳ

$JBOKVS4VLBCVNJ
6WDVLXQ
ŝĂŶũƵƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

6WDVLXQ
ŝĂŶũƵƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

6WDVLXQ
ŝĂŶũƵƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
Ϭϵ͘ϯϲ

Ϭϴ͘ϭϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϱ͘ϭϬ

ϭϯ͘ϱϬ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϵ͘ϯϱ

ϭϴ͘ϭϱ
Ͳ

FOTO:DENDI/RADARSUKABUMI

BANGUNKAN IRIGASI: Sejumlah warga di Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah sedang melakukan normalisasi air di saluran irigasi jentreng. Masyarakat ingin
sekali ada pembangunan saluran irigasi yang layak.

Butuh Saluran Irigasi
KAMI warga Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah sangat mendambakan normalisasi pembangunan irigasi. Soalnya
sampai saat ini saluran irigasi jentreng yang mengairi

lahan pertanian padi di Kedusunan Padabeunghar dan
Kedusunan Leuwipendeuy,
sudah tidak layak. Kalau
musim hujan besar kami
sangat was-was takut jebol.
Kalau irigasi ini tidak berja-

lan nanti bagaimana dengan
sawah -sawah kami. Mohon
kepada intansi terkait untuk
bisa memperhatikan kami
sebagai petani.
Edo
08572146xxxx

Sampah Numpuk Dekat Kantor Pol PP
KEPADA Dinas Lingkungan Hidup tolong sediakan
tempat pemungutan sampah di dekat kantor Sat Pol

PP. Sampah disitu selalu
numpuk sampai ke pinggir
jalan, warga suka seenaknya
saja membuang sampah,

sementara tidak difasilitasi.
Dewi Sundari
08156541xxxx

Setiap Sore Depan Terminal
Lembursitu Macet
PAK Dishub dan pak polisi
setiap sore hari di depan
Terminal Lembursitu selalu
saja macet.

Apalagi didaerah itu tidak
ada satupun petugas Dishub
dan polisi, mohon untuk
kelancaran lalu lintas bisa

untuk diarahkan pak.
Widodo
081256958xxxx

Macet Jalan Pelabuhan
GSI Terus Berlanjut
KEMACETAN yang terjadi
di jalan Pelabuhan II tepatnya di depan Pabrik GSI
masih saja belum ada solusi.
Apalagi ketika musim pedagang kaki lima berjualan di
pinggir jalan. Kami sebagai

pengendara lalu lintas sangat kecewa tidak ada solusi
sampai sekarang.
Hermansyah
08574125xxxx

Kok, Trafic Light
Perempatan Dicabut
ANEH, trafic light di perempatan jalur Lingkar Selatan
- Mangkalaya di cabut. Otomatis lalu lintas dijalur tersebut macet dan sangat rawan
kecelakaan. Kendaraan yang

melintas pun saling ingin
mendahului,sangat bahaya.
Rudiansyah
08569741xxxx

OPINI

Sumpah Pemuda, Semangat Kebangkitan Bangsa
BARA semangat Sumpah
pemuda tidak Tak terasa sudah 90 tahun tahun ini kembali kita peringati sebuah
sejarah tentang semangat
nasionalisme Indonesia.
Ia menjadi penanda kuat
kesadaran tentang nation
jauh sebelum Indonesia
merdeka. Sejarah mencatat
bahwa padatahun 1928
Kaum muda dari berbagai
daerah berkumpul lalu menyatakan ikrar setia, untuksebuah masa depan yang
diimajinasikan bersama.
Ia menjadi tonggak sejarah
kemerdekaanIndonesia. Semangat para pemuda dalam
memerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaanIndonesia telah menjadi
jiwa dalam hati sanubari
para pemuda Indonesia.
Di era millenial ini tantangan seorang pemuda
sangatlah besar didalam
arus globalisasimodern
ditambah kesenjangan sosial yang semakin neninggi menuntut kepiawaian
seorangpemuda dalam
berkontribusi untuk bangasa indonesia jika kita
mennengok kebelakang
makaada sebuah akar sejarah yang harus kita fahami
bersama dimana pada tanggal 28 oktober1928 dalam
sebuah kongres pemuda
kedua dihadiri oeh sekitar
71 organisasi yang berasaldari berbagai organisasi

dan beragam latar belakang
di nusantara disepakati
sebuah Ikraryang dianggap
sebagai kristalisasi semangat
untuk menegaskan cita-cita
berdirinya negaraIndonesia.
Ikrarnya begitu sarat
makna, pun pilihan kalimat begitu sesuai dengan ukuran dankebutuha n z a ma n n ya s e b u a h
sikap yang menegaskan
cita-cita lahirnya “tanah
air Indonesia”,”bangsa Indonesia”, dan “bahasa Indonesia”. Berkat semangat,
usaha dan cita-cita yang
samadapat menggerakkan
para pemuda untuk meraih
kemerdekaan. Karena sejarah membukytikanbahwa
di tangan mereka banyak sekali arus perubahan
yang terjadi di dunia ini
dan salahsatunya adalah
sejarah bahwa Negara
kesatuan dapat lahir dan
berdiri tegak karena sikapketegasan dan komitmen
para pemuda bangsa
Indonesia.
Suatu semangat yang
memiliki nasib dan sepena n g g u n g a n t e ra n g ku m
dalam sebuah komitmen
sebagai satu bangsa, satutanah air dan satu bahasa
yang telah disepakati
sebagai bahasa universal
yaitu bahasaIndonesia.Perjuangan yang penuh dengan
semangat sumpah pemuda
yang luar biasa tersebut

Oleh:

tengah melanda negara ini
merupakan sebuah ujian
bagi kita para pemuda yang
merupakan bagian dari
rakyat Indonesia, disamping itu krisis multi dimensi
merupakan sebuah peluang untuk generasi muda
untuk kembali tampil
memberikan kontribusi
positif bagi kebangkitan bangsa seperti para
pemuda yang hadir di
kongrespemuda kedua pada
tahun 1928, momentum

Sumpah Pemuda ini merupakan sebuah titik kawal
bagi kebangkitan bangsa
sebagai sebuah gerakan
kebangsaan oleh karena
itumomentum sumpah
pemuda merupakan sebuah jalan untuk sebuah
ikhtiar dalammembangun
kebangkitan bangsa. Selamat Hari Sumpah Pemuda, Maju Pemuda, Maju
Indonesia, Bangun Pemuda
Satukan Indonesia, Salam
KNPI. (*)

Rizal Adityanto
(Wakil Ketua III Bidang Kajian Strategis Dan
Pengawasan Dana APBD DPD KNPI Kota
Sukabumi)

tidak sia-sia.
Akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 17
Agustus 1945 yangdiproklamasikan SoekarnoHatta atas nama bangsa Indonesia. Bayangkan, tanpa
semangatsumpah pemuda
persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia akan
hancur. Untuk itu, meskipunkemerdekaan telah
diraih semangat sumpah
pemuda harus selalu ada
di dada dada para pemuda dan pemudi Indonesia sebagai pematik untuk
menyalakan api semangat
agar kaummuda senantiasa
bangkit memberikan kontribusi positif bagi bangsa.
Krisis Multidemnsi yang

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat 7 dan 8 juncto
Pasal 127 ayat 8 undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UUPT”), dengan ini Direksi PT OSOS
ALMASARAT INTERNATIONAL (“Perseroan”), berkedudukan
di Sukabumi memberitahukan bahwa pemegang saham
mengalihkan sebagian besar saham langsung dari pemegang
saham.
Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditor
Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang ingin mengajukan
keberatan atas pengambilalihan saham tersebut agar
disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini.

PT OSOS ALMASARAT INTERNATIONAL
Jl. Raya Gentong RT 01 RW 07 Desa Pasirhalang,
Kecamatan Sukaraja , Kabupaten Sukabumi 43152
Sukabumi, 5 Nopember 2018
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Warga Sukabumi Belum Teridentifikasi Kejagung Tersangkakan Jaksanya Sendiri
sambungan dari Hal 1

Salabi, 55; Imam Riyanto, 44;
Mawar Sariati,39; Tesa Kausar,
37; Cosa Rianda Sahab, 39; Dny,
45; Daniel Suharja Wijaya, 30;
Herjuna Darpito, 47; Nurul
Dyah Sitharesmi, 54; Paul Ferdinand Ayrbaba, 43; Rabagus
Noerwito Desi Putra, 26; Martono, 35; Ariawan Komardy,
37; Ibnu Fajar Riyadi Hantoro,
33; Matthew Bongkal, 13; dan
Mack Stanley, 31.
Kepala Operasi DVI Polri
Kombespol Lisda Cancer menuturkan bahwa dari 17 korban,
lima diantaranya teridentifikasi
dari metode sidik jari dan 12 sisanya teridentifikasi dengan
metode tes DNA. ”Keluarga
sudah diberitahukan semua,”
paparnya.

Yang pasti, masih ada sejumlah sampel body part dan DNA
yang terus dicocokkan dengan
sampel antemortem. Dengan
begitukedepanakanmasihbanyak korban yang teridentifikasi.
”Kalau tidak salah, masih ada
tambahan body part untuk hari
ini (kemarin),” ujarnya.
Basarnasmenargetkanbahwa
hari ini Rabu merupakan hari
terakhir evakuasi. Apakah ini
akan mempengaruhi proses
identifikasi? Dia menuturkan
kendati evakuasi selesai, proses
identifikasiterusberjalansampai
tidak ada lagi kantong jenasah.
”Kami tidak berhenti sampai
tuntas semua,” tegasnya.
Namun begitu, tidak bisa
dijamin semua penumpang
Lion Air JT 610 akan teridentifikasi. Menurutnya, bila memang

hingga sample postmortem
dan antemortem sudah habis
dicocokkan. Namun, ada penumpang yang belum teridentifikasi, maka dapat diartikan tidak
ditemukanbodypart-nyadalam
proses evakuasi. ”Kemungkinan
ini ada,” tuturnya.
Bila hal tersebut yang terjadi,
makatimDVItidakakanmengeluarkan surat kematiannya. Sebab, tim DVI bekerja berdasar
bukti fisik. ”Jalannya hanya lewat
pengadilan, penetapan kematiannya,” paparnya.
Perlu diketahui ada 429 sample DNA atau postmortem yang
diambil dari 163 kantong jenasah. Lalu, ada 256 data antemortem yang telah dikumpulkan
dari keluarga. Hingga saat ini
ada145korbanjatuhnyaLionAir
yang belum teridentifikasi. (idr)

Tempe Setelah Belajar Dorayaki
sambungan dari Hal 1

Misalnya masih pakai kata
‘Anda dipersilakan…’. Atau
pakai kata ‘menghaturkan’.
Formal sekali. Selama di Jogja
dulu keduanya bicara dalam
bahasa Inggris. Cinta membuat
Tsuruko ingin bisa bahasa
pacarnya.
Enam bulan setelah kata
cinta di Parangtritis, Tsuruko
benar-benar datang ke Jogja
lagi. Menunjukkan dua komitmen cintanya: menepati janjinya untuk datang. Dan sudah
bisa berbahasa Indonesia.
Tsuruko tidak lagi jadi tamu di
Hotel Sahid. Ia jadi tamunya
Rustono. Tinggal di rumah kos
sang pacar.
Dua minggu kemudian Tsuruko bikin kejutan: mengajak
Rustono kawin. Dan tinggal di
Jepang. Rustono benar-benar
sudah dekat dengan impiannya: kawin dengan salah
satu tamu hotel tempatnya
bekerja. Hanya saja kok harus
tinggal di negeri tamunya.
Kian nyata ternyata mimpinya. Tapi juga kian menakutkannya. Setidaknya mengkhawatirkannya. Bagaimana bisa:
hidup dengan wanita asing. Di
negara asing. Semimpi-mimpinya kawin dengan tamu hotel
tidak ia bayangkan sejauh itu.
Rustono minta waktu dua
minggu. Ia belum berani juga
memberitahu ibunya di desa,
di Grobogan. Ia hubungi dulu
teman-temannya: siapa tahu
kenal laki-laki yang kawin dengan wanita Jepang. Dan tinggal
di Jepang. Ia akan minta nasehat. Bagaimana rasanya. Apa
saja problemnya.
Ketemu. Satu orang Bandung. Ia cari nomor telponnya. Ia
hubungi. ”Jangan seperti saya,”
kata orang itu. ”Harus kerja dari
subuh sampai malam. Tidak
bisa ketemu anak. Waktu berangkat anak belum bangun.
Waktu pulang anak sudah
tidur,” tambahnya.
Orang itu lantas memberi
saran. Jadi pengusaha saja.
Kecil-kecilan tidak apa. Nasehat itu yang terus terngiang
di telinganya: jadi pengusaha.
Lantas ia ajak Tsuruko bicara.
Ia ceritakan nasehat tersebut. ”Saya akan tetap bertang-

gungjawab sebagai suami.
Tapi dukung saya. Untuk jadi
pengusaha,” ujar Rustono pada
calon istrinya itu.
”Saya tidak akan ngrepoti istri.
Tapi kalau di awal-awal hidup
nanti sulit apakah bisa menerima. Tidak marah-marah. Tidak
rewel,” katanya.
Sang calon setuju saja. Pada
apa yang diminta maling hatinya itu. Dasar cinta. Maka
berangkatlah keduanya: ke
Grobogan. Ke desa kelahiran
Rustono. Ke rumah ibunya
di desa. Yang lantainya anyaman bambu. Yang dindingnya
kayu. Yang dinding dapurnya
gedhek. Yang halamannya
dipenuhi mangga. Juwet. Dan
tanaman singkong.
Rustono berpesan pada ibunya. Agar ada yang bersihkan
WC. Yang akan datang ini calon
menantu. Dari Jepang pula.
Yang begitu tinggi kebersihannya. Rustono minta restu
ibunya. Minta restu ayahnya:
ke kuburannya. Lantas berangkatlah si calon pengantin ke
Kyoto. Kawin di Kyoto. Tidak
ada acara apa pun. Tidak pakai
cara apa pun. Hanya ke catatan
sipil. Berdua.
Nikah tanpa ada biaya. Sedikit pun. Hanya sebulan Rustono tinggal di rumah mertua.
Lalu mengontrak rumah. Saat
empat hari di rumah mertua,
Rustono pinjam sepeda adik
iparnya. Ia keliling kota Kyoto.
Lihat-lihat. Ada peluang bisnis
apa.
Kesimpulannya: banyak
makanan Jepang yang basisnya kedelai. Berarti lidah
Jepang akan bisa menerima
tempe. Tempe! Membuat
tempe! Bisnis tempe! Itulah
tekadnya. Bulat. Tapi Rustono
belum bisa membuatnya. Ia
suka tempe. Waktu di desa.
Tapi tidak pernah melihat
orang membuat tempe.
Dalam hal ini saya bisa
bangga: bisa bikin tempe.
Dulu. Suka membantu ibu
membuat tempe. Rustono
telpon ibunya. Minta diajari
cara bikin tempe. Juga minta
dikirimi ragi. Bahan kimia
alami. Yang bisa membuat
kedelai menjadi tempe.
Hambatannya jelas: tidak
ada daun. Tapi di Jawa pun

tempe sudah bisa dibuat dengan bungkus plastik. Ia coba
bikin tempe yang pertama.
Ia beli kedelai 2 Kg. Ia rebus.
Ia injak-injak. Seperti di desa.
Untuk menghilangkan kulit
arinya. Dua hari kemudian ia
lihat hasilnya: gagal total.
Tak terhitung petunjuk ibunya. Lewat telepon. Tapi tetap
saja gagal. Ibunya lantas ingat
tetangganya. Pak Sidik. Yang
penghidupannya membuat
tempe. ” Pak Sidik itu kok
menyelimuti tempenya dengan kain ya?,” ujar sang ibu.
Sambil memberikan nomor
telepon Pak Sidik.
”Apa fungsi kain penutup
itu?,” tanya Rustono pada ahlinya itu.
”Agar bakal tempenya dalam
suhu yang hangat,” jawab sang
ahli.
Pantesan, kata Rustono
dalam hati, ini kan bulan Oktober. Udara mulai dingin. Mana
bisa hangat. Apalagi bulanbulan berikutnya lebih dingin.
Lalu bersalju. Di kampungnya
itu bisa minus 15 derajat. Di
bulan Januari. Rustono pun
berangkat ke toko. Beli selimut
listrik. Untuk menyelimuti
tempenya.
Hasilnya? Membaik. Tapi
tetap saja tidak sempurna.
Ia terus membuang tempenya. Sehari 2 kg. Rustono
terpaksa mencari pekerjaan
paro waktu. Untuk bisa dapat
penghasilan. Mertuanya tahu
di mana Rustono bisa bekerja
seperti itu: di tempat pemasok
toko kuenya. Sang mertua
memang punya toko kue. Ada
pabrik kue yang selalu memasok tokonya. Khususnya
kue dorayaki. Yang seperti serabi. Yang ada kacang merah
lembut di dalamnya.
Rustono bekerja serius di situ.
Sambil belajar bikin usaha. Juragannya senang sekali. Seperti
juga bos lamanya. Saat ia masih
bekerja di hotel Sahid Jogja. Bos
kue dorayaki itu mau mengajarinya. Setidaknya Rustono akan
bisa produksi dorayaki. Kalau
tempenya terus saja gagal. Tapi
Rustono bukan orang yang
mudah menyerah. Tsuruko
menepati janji: ini masa awal
yang sulit bagi suaminya.(dahlan iskan / bersambung)

JAKARTA – Kontroversi di
dunia penegakan hukum kembali terjadi. Kali ini terjadi di
lingkungan Kejaksaan Agung
(Kejagung). Jaksa senior di korps adhyaksa tersebut, Chuck
Suryosumpeno, ditetapkan
sebagai tersangka oleh lembaganya sendiri. Chuck disangka
melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan penyelesaian barang rampasan dan
barang eksekusi.
Direktur Penyidikan pada
Jaksa Agung Muda Bidang
Pidana Khusus (Jampidsus)
Kejagung Warih Sadono membenarkan penetapan tersangka
tersebut. Namun, Warih enggan menjelaskan secara detail
kronologi penetapan tersangka
dan latar belakang kasus yang
dituduhkan kepada mantan
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku tersebut. ”Benar
(tersangka, Red),” ujara Warih,
singkat. Warih pun mengarahkan Jawa Pos untuk bertanya lebih jauh perihal kasus
tersebut kepada Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri.
Namun, hingga tadi malam,
Mukri belum membalas pesan
konfirmasi yang dilayangkan
Jawa Pos. Begitu pula saat
wartawan koran ini mencoba
untuk menghubunginya me-

lalui nomor pribadi.
Disisi lain, kuasa hukum
Chuck, Sandra Nangoy menduga penetapan tersangka
kliennya merupakan efek dari
keluarnya putusan Mahkamah
Agung (MA) Nomor 63 PK/
TUN/2018 yang dirilis MA 23
Oktober lalu. Putusan itu mengabulkan Peninjauan Kembali
(PK) yang dimohonkan Chuck
atas Surat Keputusan Jaksa
Agung Nomor KEP-186/A/
JA/11/2015, tertanggal 18 November 2015. ”Penetapan tersangka Pak Chuck merupakan
efek dari kemenangan Pak
Chuck di tingkat MA,” ujarnya
saat dikonfirmasi Jawa Pos,
kemarin (6/11). Dalam putusan itu, Chuck selaku pemohon menggugat Jaksa Agung
H.M Prasetyo yang mencopot
Chuck dari jabatan Kajati Maluku. Lewat putusan MA itu, surat
pencopotan itu pun dianggap
tidak sah alias batal.
Sandra menduga, ada upaya
kriminalisasi terhadap Chuck.
Hal itu merujuk pada penetapan tersangka yang dilakukan
tidak lama setelah putusan MA
tersebut keluar. Dugaan kriminalisasi itu juga mengacu pada
prosedur penetapan tersangka
yang tidak biasa. Sampai kemarin, pihaknya belum menerima
surat pemberitahuan dimulai-

PEDULI PALU DAN DONGGALA
1. Heri Gunawan,
Anggota DPR RI / Ketua DPP Gerindra
2. Abdurrazzaq Akram,
SMKN 2 Kota Sukabumi
3. A.Amran Zabran,
SDN 2 Parakanlima

Rp 5.000.000
Rp 250.000
Rp 250.000

4. Hamba Allah

Rp 150.000

5. Shafa Mumtaz
SDN Cipanas Kota Sukabumi

Rp 100.000

6. Revalina Chairunnisa
Cibatu, Kab Sukabumi

Rp 100.000

7. Azkia Hana Fauzia
Panjalu, Kab Sukabumi

Rp 100.000

8. Udin Jekrem
Sukabumi

Rp.100.000

9. Niki,

Rp 200.000

10. Ade Dasep,

Rp 600.000

Anggota DPRD Kab. Sukabumi

nya penyidikan (SPDP) sebagaimana lazimnya penetapan
tersangka.
Menurut Sandra, kliennya
merupakan jaksa berprestasi. Sebelum menjabat Kajati
Maluku, Chuck merupakan
Ketua Satuan Tugas Khusus
(Satgassus) dan ketua Pusat
Pemulihan Aset (PPA) periode
2014-2015.
Saat menjabat PPA, Chuck

berhasil memulihkan aset senilai lebih dari Rp 3,5 triliun. Duit
itu lalu disetorkan ke dalam
kas negara. Meski demikian,
pihaknya akan tetap menghormati proses hukum yang
sedang berjalan. Upaya hukum
lain akan ditempuh sejalan
perkembangan penyidikan.
”Untuk langkah berikutnya,
kita lihat nanti ya,” imbuh Sandra. (tyo/idr)

Sebaiknya Tak Sekadar Mengedril Siswa
JAKARTA – Siswa tingkat
akhir jenjang SMP dan SMA/
sederajat sudah di pengujung
semester ganjil. Artinya, mereka kian dekat menghadapi
ujian nasional (unas). Biasanya, guru mulai menerapkan
sistem latihan (drilling) untuk
menyiapkan siswa menghadapi ujian tahunan itu.
Rektor sekaligus guru besar FKIP Universitas Terbuka
(UT) Ojat Darojat menyatakan,
metode drilling kepada siswa

dalam menghadapi unas sudah menjadi tradisi. ’’Ketika
anak-anak bersiap menghadapi unas, para guru sibuk sekali
mempersiapkan latihan untuk
mereka,’’ katanya di kampus UT
kemarin (6/11).
Pakar kurikulum itu mengingatkan guru supaya tidak
menjadikan metode drilling
sebagai satu-satunya cara menyiapkan siswa menghadapi
unas. Menurut dia, mengerjakan contoh soal atau drill-

ing hanya memenuhi aspek
menghafal. Padahal, siswa
dituntut mampu berpikir kritis
dan bisa menggunakan nalar
serta logika mereka. ’’Guru
sebaiknya membangkitkan
reasoning (penalaran, Red)
siswa dalam setiap menghadapi soal,’’ tuturnya.
Untuk membangkitkan nalar
mereka, siswa akan dirangsang
untuk selalu berpikir kritis dan
menggunakan logika. Dengan
demikian, mereka tidak semata

mengandalkan daya hafalan.
Ojat juga menyatakan, tahun
depan pemerintah tetap mempertahankan butir soal yang
bersifat higher order thinking
skills (HOTS). Dia menegaskan,
soal berkategori HOTS tersebut
bisa dipecahkan jika siswa memiliki kemampuan nalar yang
baik. Dia mengakui, masih ada
sebagian guru yang kurang terbiasa dalam mengembangkan
contoh soal yang merangsang
logikasiswa.(wan/lyn/c5/agm)

Star Jangan Lambat
sambungan dari Hal 1

Bahkan, Manchester United masih bisa mengakhiri
musim impresif Juve tersebut ketika bertandang ke
Allianz Stadium, Turin, pada
matchday 4 fase grup H Liga
Champions, dini hari nanti
WIB (siaran langsung RCTI
pukul 03.00 WIB). ‘’Kami
butuh start yang lebih baik,’’
ucap gelandang United Ander
Herrera, kepada BT Sport.
Ya, awalan laga jadi kunci
lolos cepatnya Juve ke 16 Besar Liga Champions. Lihatlah
di pertemuan pertama pada
matchday 3 di Old Trafford,
Manchester (24/10). United
terjungkal di kandang sendiri
untuk kali pertama sejak 6 Desember 2012 karena gol pada
menit ke-17 Paulo Dybala.
‘’Kami sering tak mampu
melakukan apa-apa dalam
25 menit pertama. Itu yang
bisa jadi kunci kesulitan kami
memenangi tiap laga,’’ tambah Herrera. Dari dua kali

kemenangan United misalnya. Antonio Valencia dkk
baru mampu memastikan
keunggulan dari lawan saat
masuk di babak kedua. Itu
berkebalikan dengan Juve
musim ini.
Apalagi ketika main di depan pendukungnya sendiri. Dari 16 gol Juve ketika
bermain di Allianz Stadium
musim ini tujuh gol atau 43,75
persen di antaranya tercipta
saat 30 menit awal laga. Lalu,
lima gol (31,25 persen) pada
30 menit terakhir. Nah di
sinilah United bergantung
ke sosok Herrera. Saat duel
di Old Trafford, gelandang
29 tahun itu duduk manis di
bench.
Pelatih Jose Mourinho lebih
memilih duet Paul Pogba-Nemanja Matic jadi double pivot.
Herrera lebih kuat dari Pogba
saat skema-skema serangan
balik. ‘’Dia (Herrera) bisa mengubah laga dengan memberi
keseimbangan, tekanan tinggi,
dan organisasi permainan. An-

der memang bukanlah kreator
yang hebat atau pencetak gol
tangguh. Tapi dia yang kami
butuhkan,’’ ungkap The Special One, dikutip Sky Sports.
Bagi Mourinho, ini bakal jadi
kali pertama dia bermain di
Allianz Stadium atau Juventus
Stadium. Semasa dia jadi allenatore Inter Milan, dia main
lawan Juve di Olimpico Grande
Torino.
Kesalahan United di Old
Trafford lalu adalah bertahan
terlalu dalam, tapi lambat di
fase-fase counter attack.
Herrera bisa jadi pelengkap
middle three United bersama Pogba-Matic. Itu bisa saja
memenangi persaingan lini
tengah apabila melihat kondisi
di kuartet Juve. Gelandang
Blaise Matuidi masuk di daftar cedera Juve. Matuidi masih
memulihkan memar di punggung.
Baru Juan Cuadrado, Rodrigo Bentacur, plus Miralem
Pjanic ada di starting eleven
Juve. Bersama Matuidi, ke-

tiga gelandang itu yang sukses
memenangi 90 menit di Old
Trafford. ‘’Kali ini kami takkan jauh berbeda seperti di
Old Trafford. Kami akan coba
menuntaskan perlawanan
mereka lebih awal,’’ ungkap
Mire -panggilan akrab Pjanic,
seperti dikutip Calciomercato.
Pjanic mengakui bahwa lini
tengah yang akan jadi kunci.
Terlepas dengan Pogba yang
di Old Trafford lalu bermain
buruk, Il Polpo Paul -julukan
Pogba- akan pulang ke Turin
untuk kali pertama dan itu
jadi motivasinya. ‘’Yakinlah,
ini akan jadi pertarungan yang
menghibur,’’ imbuh Pjanic.
Bagi anak buah Massimiliano Allegri, menang berarti
menyegel tiket lolos 16 Besar,
Ini bakal jadi lolos fase grup
Liga Champions tercepat Juve
dalam satu dekade terakhir.
‘’Di musim ini, kami masih
punya banyak laga. Dengan
lolos lebih awal, maka ini
akan menguntungkan di tim
kami,’’ klaim Pjanic. (ren)

Manajemen Persela Tetap Mengirimnya ke Jakarta
sambungan dari Hal 1

Bersama sang anak Anugerah
Sekar Rukmi dan ibunda Saddil, Waode, keduanya tengah
menggelar jumpa pers di sebuah hotel di Lamongan, Jawa
Timur, Senin (5/11). Yang terkait dengan pencabutan berkas
laporan dugaan penganiayaan
oleh Saddil terhadap Sekar.
Sekar melaporkan sang kekasih itu ke Polres Lamongan
pada Kamis lalu (1/11) yang
berbuntut penahanan Saddil
sehari kemudian (2/11). Akibat
penahanan tersebut, Saddil
pun akhirnya tercoret dari timnas Piala AFF 2018 yang akan
bergulir November ini.
Penyebab Mawar muntap
adalah Saddil “keseleo lidah”
terkait hubungannya dengan
Sekar. Buntutnya, jumpa pers
yang semestinya menandai
perdamaian kedua pihak itu
pun berakhir lebih cepat dari
yang direncanakan.

Padahal, tanda-tanda berakhirnya perseteruan tersebut
sudah terlihat sejak Mawar,
Sekar, Saddil, dan Waode
datang ke tempat jumpa pers.
Mereka datang satu mobil.
Mawar dan Sekar duduk di
kursi baris kedua, sedangkan
Saddil dan ibunya di baris kursi
belakang mereka.
Saddil adalah pemain sayap
langganan timnas. Di sepanjang tahun ini, pemain kelahiran Raha, Sulawesi Tenggara, 2 Januari 1999, itu sudah
membela timnas U-23 di Asian
Games dan timnas U-19 di
Piala AFC. Seandainya tidak
tercoret dari skuad Piala AFF,
dia akan mencatat “hat-trick”
bersejarah: tampil bersama
tiga timnas berbeda di tiga
ajang resmi dalam satu tahun
kalender.
Berselang satu jam setelah
jumpa pers pertama berakhir,
seperti dilansir Jawa Pos Radar Lamongan, awak media
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kembali dihubungi. Ternyata
akan kembali diadakan jumpa
pers kedua.
Kali ini terjadi perubahan sikap Saddil dan Sekar. Keduanya terlihat harmonis. Bahkan,
Saddil sempat mendaratkan
kecupan pada perempuan
berjilbab tersebut. Saddil mengakui kesalahannya terhadap
perempuan yang telah dua
tahun dia pacari itu. “Saya
juga meminta maaf kepada
PSSI, manajemen Persela,
dan masyarakat Indonesia. Ini
pelajaran bagi saya untuk ke
depan,” ujarnya seperti dilansir
Jawa Pos Radar Lamongan.
Pemain yang bisa bermain
di dua sisi sayap itu menegaskan, tidak ada keluarga Sekar
yang memaksanya agar menikahi perempuan 19 tahun
tersebut. “Mudah-mudahan
kejadian ini bisa membuat
saya lebih dewasa ke depannya,” harap dia.
Memang sempat beredar

kabar, Saddil dilaporkan ke
polisi karena pemain kidal
itu menolak permintaan keluarga Sekar untuk menikahi
perempuan asal Jombang,
Jawa Timur, itu. Sekar lewat Instagram sudah sempat
membantah keras kabar itu.
Lewat akun Instagram miliknya pula, Sekar sempat mengunggah foto dirinya dengan
darah mengalir di pipi kanan.
Saddil mengakui tindakannya
yang mengakibatkan sang
kekasih terluka itu. Terjadi pada
31 Oktober lalu sekitar pukul
20.30 di belakang mes Persela.
Mawar dalam jumpa pers
kedua kemarin juga menegaskan, sama sekali tak pernah
ada permintaan kepada Saddil agar menikahi anaknya.
Namun, dia mengakui, ada
hubungan anaknya dengan
Saddil. Hubungan itu pun baikbaik saja. Tidak ada kata-kata
mantan, putus, atau lainnya.
“Kejadian ini sebagai pelajaran

bagi anak-anak kami. Saya
perjelas lagi, tidak pernah meminta Saddil menikahi anak
saya,” ujarnya.
Menurut Mawar, berkas
laporan dicabut karena Saddil
sudah meminta maaf atas kejadian yang dialami anaknya.
Waode, ibunda Saddil, juga
menjelaskan, dirinya mengetahui anaknya berhubungan
dengan Sekar mulai setahun
lalu. “Setahu saya hubungan
itu berjalan baik-baik saja.
Mudah-mudahan tidak ada
kendala apa pun,” harapnya.
Mawar tak menyinggung
pernyataan sang anak di Instagram bahwa kekerasan
yang sekarang bukanlah yang
pertama. Sekar pun berharap
hubungannya dengan Saddil
ke depan bisa lebih baik. “Bisa
saling menjaga,” katanya.
Meski laporan sudah dicabut, Kasatreskrim Polres
Lamongan AKP Norman Wahyu Hidayat menyatakan,

yang terjadi antara Saddil dan
Sekar itu murni tindak pidana
penganiayaan. “Sudah resmi
permintaan penangguhan
tahanan pihak keluarga dan
manajemen Persela Lamongan dikabulkan. Namun, status (Saddil) tetap tersangka,”
ujarnya.
Penangguhan penahanan
tersebut dikabulkan dengan
sejumlah pertimbangan. Di
antaranya, Saddil sangat kooperatif, tidak mungkin melarikan
diri, dan tak mungkin pula
menghilangkan barang bukti.
Apalagi, semua barang bukti
sudah diamankan petugas.
“Untuk pencabutan berkas
yang sudah dilakukan pihak
korban, masih dilakukan gelar
perkara lagi,” imbuhnya.
Pencabutan berkas itu, jelas
Norman, akan meringankan
hukuman di persidangan.
Menurut dia, anggotanya masih melakukan pemeriksaan
lebih lanjut. Jika sudah lengkap,
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berkas akan dilimpahkan ke
kejaksaan. “Sekarang Saddil
menjalani tahanan luar. Jangan sampai melakukan tindak
pidana lagi. Sebab, kalau itu
terjadi, langsung dilakukan
penahanan,” tegasnya.
Selepas dari tahanan, manajemen Persela akan tetap mengirim Saddil ke Jakarta. Untuk
memenuhi panggilan PSSI
bergabung dengan timnas
Piala AFF. Padahal, Sabtu lalu
asisten pelatih timnas Kurniawan Dwi Yulianto sudah
mengumumkan bahwa Saddil dicoret. Andik Vermansah
ditunjuk sebagai pengganti.
Menurut Manajer Persela
Lamongan Edy Yunan Akhmadi, pihaknya belum menerima
surat pencoretan Saddil. “Yang
penting datang dulu. Jika nanti
di Jakarta ternyata tidak bisa
diterima, ya kami persiapkan untuk bergabung dengan
Persela di laga selanjutnya,”
jelas dia. (*/c9/ttg)
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Dapat Jatah Menteri?
JAKARTA-- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma’ruf Amin (TKN Jokowi
- Ma’ruf) Arya Sinulingga menyebut bisa saja
Yusril Ihza Mahendra mendapat kursi
menteri jika petahana menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun,
Arya menekankan
bahwa keputusan
Yusril menjadi menteri merupakan hak
seorang presiden
dan wakilnya.
“Soal kapasitas
dan kapabilitas Pak
Yusril itu, memang
Yusril Ihza Mahendra
kapasitasnya kalau
menteri dulu juga
pernah jadi menteri.
Jadi wajar dia punya kapasitas untuk jadi
menteri. Soal apakah dia bakal jadi menteri
apa enggak, kan masih jauh itu,” kata Arya
saat dikonfirmasi, Selasa (6/11).
Arya menambahkan, pemilihan menteri
juga memiliki hitung-hitungan tersendiri.
Bahkan ada hubungannya dengan gambaran
partai politik pendukung. “Karena banyak
hitungan-hitungannya kan dan pertimbangan yang tidak bisa kami prediksi. Apalagi
masih lama,” kata Arya.
Mengenai sikap Yusril yang juga membela
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menurut Arya
hal itu merupakan kewajaran. Arya mengaku
pihaknya memberikan ruang kepada Yusril
untuk berdiri dengan keyakinannya. “Kami
anggap Bang Yusril profesional saja pastinya.
Bukan berarti misalnya, dia bela sesuatu bukan berarti dia sepaham sama itu,” pungkas
dia. (tan/jpnn)

Pernyataan Tolak
Impor Diplesetkan
JAKARTA-- Calon Presiden nomor urut 02,
Prabowo Subianto sering berkoar-koar untuk
memerangi impor. Praktis pernyataan ini
sering diplesetkan
dan menjadi bulanbulanan karena terkesan ambigu. “Ini
banyak diplesetkan
karena kalimat tidak diambil utuh.
Yang dimaksud Pak
Prabow o bukan
semuanya. Karena
enggak semua itu
bisa diproduksi di
Indonesia,” ujar
Wakil Ketua Umum
Gerindra, Fadli Zon
Wa k i l Ke t u a U m u m di gedung ParleGerindra, Fadli Zon
men, Jakarta, Selasa
(6/11).
Pernyaaan itu oleh sebagian orang kerap
dijadikan bancakan karena tidak ada negara
di dunia yang tidak mengimpor saat ini. Namun Fadli menegaskan bahwa yang dimaksud menolak impor dari Prabowo adalah
komoditi yang seharusnya bisa diproduksi
di Indonesia. “Beras bisa diproduksi di Indonesia kenapa harus impor, gula juga. Kita
bisa produksi barang-barang lain yang bisa
diproduksi di Indonesia, ya tentu jangan
impor,” imbuhnya.
Terutama soal impor beras, Fadli menilai sangat tidak tepat dilakukan di tengah
petani sedang panen raya di hampir setiap
daerah. “Apalagi impor itu dilakukan secara
masif menjelang musim panen, itu yang
sebenarnya jadi konteks pembicaraan Pak
Prabowo,” tandas wakil ketua DPR. (rus)

Jokowi Terancam
Gugur Di Pilpres
JAKARTA-- Polemik pernyataan Presiden
Joko Widodo menimbulkan indikasi keterangan palsu. Jokowi pernah menyatakan bahwa
ayahnya berasal dari Karanganyar, namun
dilain kesempatan dia menyebut orang tuanya
dari Boyolali. Perbedaan keterangan tersebut
membuat Jokowi terancam hukuman pidana.
Begitu yang disampaikan aktivis politik yang
juga pengacara senior, Eggi Sudjana. “Jokowi
membuat keterangan palsu itu sanksinya
pidana tujuh tahun. Dan selama jadi presiden
bisa dilakukan impeachment karena melanggar
hukum dan melakukan perbuatan tercela,” bebernya seperti dilansir dari Kantor Berita Politik
RMOL, Senin (5/11).
Menurut Eggi, keterangan palsu tergolong
perbuatan tercela yang bisa dikenakan sanksi
kepada siapapun. Sementara, soal impeachment atau pemakzulan berlandaskan pada pasal 7A UUD 1945 amandemen. “Sekarang yang
jadi masalahnya, berani tidak DPR mengajukan
usul ke Mahkamah Konstitusi kemudian Mahkamah Konstitusi yang memutuskan,” katanya.
Dalam mekanisme seperti itu, sejatinya tidak
perlu voting karena menyangkut hukum. Meski
prosedur di DPR RI yang penuh nuansa politik
tentu akan menerapkan mekanisme voting.
Kemudian soal pencapresan Jokowi sebagai
petahana akan otomatis gugur jika terbukti
melanggar hukum. “Kalau dalam pemilu sudah pasti Jokowi harus batal nyapres karena
melanggar hukum. Saya kira KPU dan Bawaslu
juga harus bertindak,” tegas Eggi yang juga caleg
Partai Amanat Nasional (PAN). (aga)

33 Persen Pemilih Belum Menentukan Pilihan
JAKARTA--Relawan pasangan calon presiden dan calon
wakil presiden nomor urut 02,
Prabowo Subianto-Sandiaga
Uno dituntut bekerja keras.
Pasalnya, dalam survei internal tim Prabowo-Sandi
sebanyak 33 persen pemilih
belum mantap menentukan

pilihannya dalam pilpres 2019
mendatang. “Tinggal 163
hari lagi menuju 17 April 2019,
hari pencoblosan. Saya ajak
relawan Roemah Djoeang
untuk bekerja dengan 4 AS.
Yakni kerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas. Karena menurut data internal yang tidak

pernah kami rilis, 33 persen
pemilih belum menentukan
pilihannya. Ini yang harus
kita dekati, dengan fokus ekonomi, lapangan kerja dan
harga harga bahan pokok
yang terjangkau dan stabil,”
ungkap calon wakil presiden
nomor urut 02, Sandiaga Uno

saat meresmikan Roemah
Djoeang Sulawesi Utara di
Manado, Senin (5/11).
Dalam siaran persnya,
Sandi meminta relawan
mengetuk pemilih tersebut
dengan cara hati, menyapa,
senyum dan memberikan
solusi. “Berikan solusi ke-

pada mereka di kondisi ekonomi Indonesia yang tengah
lesu ini. Sampaikan Prabowo
dan Sandi fokus pada bidang
ekonomi. Kami akan menciptakan dan menyediakan
lapangan kerja, juga hargaharga yang terjangkau,” kata
Sandi. (lov)

Bawaslu Kota
Dituding Pilih Kasih
Ending: Semua -XPODK$3.\DQJ 
APK yang
GLDPDQNDQ 

Melanggar Pasti ROHK%DZDVOX
.RWD6XNDEXPL 
Dibersihkan
SUKABUMI-- Ketua Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Kota Sukabumi Ending Muhidin membantah jika lembaga
yang dipimpinnya tebang pilih dalam pembersihan APK.
Menurutnya, semua APK
yang ditertibkan ialah yang
menyalahi aturan. “Semua
APK yang kami bersihkan
menyalahi aturan. Makanya
dibersihkan. Namun, kami
tidak tebang pilih. Semua
yang melanggar dari segi
penempatan, kami bersihkan,” ujarnya saat ditemui
RMOLJabar (grup koran ini),
Selasa (6/11).
Menurutnya, APK yang
dipasang partai pemberi somasi ke Bawaslu mungkin
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saja banyak di area terlarang.
Sehingga dibersihkan oleh
petugas Bawaslu dan Panwascam. “Kita menertibkan
APK yang pemasangannya
melanggar. Seperti di pohon,
tiang listrik, ataupun tempat
lainnya yang dianggap melanggar,” ucapnya
Terkait permasalahan terse-

but, KPU Kota Sukabumi telah
mengundang Bawaslu dan
Liaison Officer (LO) setiap
partai untuk membahas APK.
Namun dalam pembahasan
tersebut, tidak ada kesepakatan secara tertulis. “Kesepakatannya hanya berupa
lisan. LO waktu itu tidak mau
menandatangi kesepakan

mengosongkan APK di Kota
Sukabumi. Makanya kita
beri surat himbauan sampai
terakhir ke pembersihan
APK yang melanggar dari
segi penempatan,”jelasnya.
Sementara hasil dari penertiban APK, bawaslu berhasil sudah menurunkan
ratusan APK yang melanggar. “Hasil pembersihan
APK yang melanggar, kita
mendapati sebanyak 932.
Jumlah itu terdiri dari spanduk, umbul-umbul, dan
baliho,” ujarnya
Menurutnya, sebagian
besar partai politik penempatan APKnya melanggar.
Hal itu terlihat dari APK yang
diamankan Bawaslu Kota
Sukabumi. “Semua partai
terdapat APK yang kami bersihkan dari mulai spanduk,
umbul umbul, dan baliho.
Kecuali Berkarya yang tidak
ada pelanggaran dari ketiga
kategori APK tersebut,” ucapnya. Partai pelanggar APK
terbanyak ialah Perindo. Hal

itu terlihat dari jumlah APK
yang disita Bawaslu Kota Sukabumi. “Ada 202 APK milik
Perindo yang kita bersihkan.
Selain itu ada Golkar juga
sebanyak 212 , dan Demokrat
berjumlah 101. Selebihnya di
bawah seratus,” ungkapnya.
“Ini sudah memasuki masa
kampanye, makanya kami
beri kelonggaran bila parpol
ingin mengambil APK yang
diamankan oleh Bawaslu.
Sebab, APK yang resmi nanti
sesuai dengan desain yang
disetujui KPU. Sejauh ini,
APK dari KPU tersebut belum
beres. Selain itu, penempatannya tidak boleh di tempat
terlarang lagi,” paparnya
Sekadar diketahui, jumlah
APK yang diamankan oleh
Bawaslu Kota Sukabumi ialah
sebanyak 23 jenis milik PKB,
63 Gerindra, 100 PDI Perjuangan,121 Golkar, 29 Nasdem,
Berkarya nol Garuda 90, PKS
72, Perindo 202, PPP 56, PSI 3,
PAN 45, Hanura 10, Demokrat
101, PBB 15, dan PKPI 2. (gan)

Demokrat: Keputusan Yusril
Mengejutkan
JAKARTA-- Kubu oposisi
terkejut dengan keputusan Yusril Ihza Mahendra
menjadi penasehat hukum
Joko Widodo-Ma’ruf Amin
di Pemilihan Presiden 2019.
Sebab santer beredar Yusril
yang ketua umum Partai
Bulan Bintang mendukung
pasangan nomor urut 02,
Prabowo Subianto-Sandiaga
Uno. “Tentu saja itu (keputu-

san Yusril) memang mengejutkan kita juga,” ujar Wakil
Sekjen Partai Demokrat,
Renanda Bachtar kepada
Kantor Berita Politik RMOL
(grup koran ini), Selasa
(6/11).
Renanda menilai dalil
Yusril bahwa keputusannya
itu profesionalitas seorang
pengacara pun tidak dapat
diterima. “Pak Yusril tidak

bisa bilang saya kan lawyer
secara pribadi, ya memang
lawyer tetapi yang melekat
ke dia kan juga ketua umum
PBB,” jelasnya.
Ia yang jelas sangat menyayangkan keputusan Yusril tersebut. “Itu menunjukkan kita belakangan ini
seperti kehilangan integritas
seorang politis,” demikian
Renanda. (wid)

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar

Tjahjo: Ormas Harus Tahu Siapa Kawan Siapa Lawan
PENGHARGAAN:
Menteri Dalam
Negeri Tjahjo
Kumolo saat
memberi
penghargaan
kepada
beberapa
ormas dalam
acara Anugerah
Ormas Award

JAKARTA-- Menteri Dalam
Na g e r i , Tj a h j o Ku m o l o
mengimbau seluruh ormas
di Indonesia untuk bersinergi
dengan pemerintah mencegah radikalisme dan terorisme. “Tantangan bangsa hari
ini radikalisme, terorisme. Ormas harus tahu siapa kawan
siapa lawan yang mengacau
NKRI yang memecah belah,”
kata Tjahjo.
Politisi PDI Perjuangan itu

menghadiri dan memberi
sambutan pada acara Forum
Kordinasi Nasional Ormas
(FKNO) dan Anugerah Ormas Award Tahun 2018 di
Pecenongan, Jakarta Pusat,
Selasa (6/11). Ditegaskan
Tjahjo, peran ormas sangat
penting dalam sebuah bangsa
dan negara termasuk menjaga keberlangsungan hidup
bernegara. “Peran seluruh
ormas itu diantaranya, sosial,

keagamaan, profesi. Ormas
itu penting,” tandasnya.
Bahkan, Tjaho juga sempat
menyinggung bahwa dulunya
dia pernah menjadi bagian dan
terlibat langsung dalam sebuah
ormas. “Saya sendiri sebelum
terjun ke politik, sebagai anggota DPR hampir 30 tahun,
saya mengawali dengan sebuah ormas KNPI di Semarang
sampai Ketum KNPI di Jateng,”
pungkasnya. (rus)
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Bupati Indramayu Mengundurkan Diri
INDRAMAYU-- Anna Sophanah dikabarkan telah
mengundurkan diri dari
kursi bupati Indramayu. Surat pengunduran diri tersebut sudah masuk ke DPRD
Indramayu.
Meski belum diumumkan secara resmi tapi kabar
ini langsung beredar luas.
Alasan pasti pengunduran
diri Ana juga belum bisa
diketahui.
Namun, data yang dihimpun, surat pengunduran diri
Bupati Anna masuk ke Sekretariat DPRD Kabupaten
Indramayu pada Selasa 30
Oktober lalu. Alasan pengunduran diri adalah karena
ingin fokus mengurus keluarga.
Wakil Ketua DPRD Indramayu dari Fraksi Partai Gerindra, Kasan Basari
membenarkan ada surat
pengunduran diri dari Bupa-

ti Anna. Surat telah diterima
pimpinan DPRD. “Memang
benar. Surat pengunduran
diri bupati sudah diterima
DPRD. Tinggal menunggu
diumumkan lewat paripurna DPRD, sesuai jadwal badan musyawarah (bamus),” terang Kasan Basari.
Wakil Ketua DPRD Indramayu dari Fraksi PDI
Perjuangan, Ruslandi, juga
membenarkan tentang adanya surat pengunduran
diri tersebut. Meski begitu,
ia enggan berkomentar banyak. Ia beralasan masih harus menunggu pengumuman
resmi di DPRD. “Nantilah,
kita tunggu pengumuman
resmi saat paripurna DPRD
sesuai jadwal dari bamus,”
ujarnya.
Terpisah, Sekretaris DPRD
(Sekwan) Indramayu Iding
Syafrudin saat dikonfirmasi,
mengarahkan wartawan

Anna Sophanah

untuk menanyakan langsung ke pimpinan DPRD.
Sayangnya, Ketua DPRD
Indramayu Taufik Hidayat
tidak bisa ditemui. Masih
dari data di DPRD, Bupati
Anna dijadwalkan akan
m e n y a m p a i k a n s e c a ra
resmi pengunduran diri

itu dalam rapat paripurna
pada Rabu (7/11). Dan
selanjutnya dibahas DPRD
Indramayu.
Rencana Bupati Indramayu Anna Sophanah
mengundurkan diri dari
jabatannya, telah diketahui
oleh Gubernur Jawa Barat

Ridwan Kamil. Ia juga sudah
menerima surat pengundurkan diri tersebut beberapa
waktu lalu. “Saya sudah terima (surat) memang namanya orang mengundurkan diri
artinya sudah merasa tidak
memungkinkan berada di
posisi itu,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Selasa (6/11).
Menurut pemimpin yang
akrab disapa Kang Emil ini,
pihaknya akan menindaklanjuti surat tersebut yakni
dengan melayangkan atau
meneruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena selaku
gubernur, dirinya tidak
berwenang menentukan
terima atau tidaknya pengunduran diri itu. “Nanti
surat (pengunduran diri)
di-forward ke Kemendagri
jadi harap diingat gubernur itu tidak mengambil

keputusan, yang pengambil
keputusan itu Mendagri,”
ungkapnya.
Sebagai pemimpin Jabar,
dirinya akan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu perihal pengganti
dari Anna. Dalam hal ini
secara otomatis jika terjadi
pengunduran diri maka
wakil yang akan mengisi
posisi tersebut. “Saya kira
nanti di-follow up wakilnya
yang akan menggantikan
(Bupati) dan meminta koalisi sebelumnya untuk memilihkan pendampingnya
yang akan menjadi Bupati
definitif,” tuturnya.
Me nu r u t Ka n g Em i l ,
Anna mengundurkan diri
karena alasan keluarga.
Anna sendiri sudah bekerja
sebagai pemimpin masyarakat Indramayu sejak
2010. Kali ini merupakan

periode kedua Anna menjabat sebagai Bupati. “Alasan keluarga, jadi bukan
urusan kedinasan jadi lebih
mau mengurusi keluarganya di sisa waktunya yang
selama ini agak terkendala
karena kedinasan yang luar
biasa,” ujarnya.
Terkait dinamika pemerintahan dan masyarakat
Kabupaten Indramayu,
untuk tetap menyesuaikan. Siapa pun yang akan
menggantikan posisi Bupati roda pemerintahan
dan pembangunan akan
terus berjalan. “Mohon
menyesuaikan, namanya
pembangunan pastinya
akan terus berjalan siapapun pemimpinnya situasinya memang berbedabeda setiap masyarakat
nanti kita upayakan yang
terbaik,” pungkasnya.
(net)

ANGGARAN
Penggunaan Dana Desa
Dituntut Lebih Inovatif
KBB-- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
(PMD) Kabupaten Bandung Barat berharap para
kepala desa bisa menggunakan Dana Desa lebih
inovatif. Selain itu, dana yang digunakan diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
yang ada di desa-desa tersebut. “Di Bandung Barat
(Dana Desa) diarahkan sesuai potensi desa yang
berbeda-beda,” ujar Kepala DPMD Bandung Barat,
Wandiana, Selasa (6/11). Ia mencontohkan di
Kecamatan Lembang yang banyak dengan air maka
Dana Desa tidak digunakan untuk pembangunan
irigasi. Menurutnya, berbeda dengan Kecamatan
Cihampelas di mana Dana Desa yang digunakan
fokus untuk pengadaan air. Serta di Kecamatan
Rongga Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Ia menuturkan,
prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
kegiatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat dan inovasi desa termasuk penyediaan sarana
olah raga. Di antaranya bisa membangun embung,
saluran irigasi serta Badan Usaha Desa (Bumdes).
Dirinya menambahkan, saat ini tengah melakukan
pendataan mengenai pemanfaatan Dana Desa yang
dilakukan oleh para kepala desa. Pendataan dilakukan oleh Bidang Penataan, Pengelolaan keuangan,
dan Aset Desa. Wandiana menuturkan, setiap desa
wajib melaporkan pertanggungjawaban program
di desa yang mengunakan Dana Desa. Menurutnya
terdapat empat indikator yaitu program berkaitan
dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pemberdayaan. “Tiap
desa melaporkan pertanggungjawaban dalam
laporan statistik. Indikator-indikator itu wajib dilaporkan,” katanya. (net)

SEMENTARA ITU
Bupati Bandung Imbau
Pemilu 2019 Kondusif
BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang M Naser
meminta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bandung untuk tetap kondusif dan menjaga
keamanan selama proses penyelenggaraan pemilu
2019. Tidak hanya itu diperlukan koordinasi yang
lebih baik sehingga diharapkan pelaksanaan
pemilu bisa berjalan dengan tertib, aman dan
damai. “Sinergitas pemerintah, TNI, Polri dan
seluruh masyarakat dibangun untuk mewujudkan
kondisi yang kondusif. Saya harap sinergitas ini bisa
terbangun mulai dari tingkat desa, unsur pelaksana
Koramil, Bhabinkamtibmas, hingga ke masyarakat,”
ujarnya saat melakukan rapat koordinasi, Soreang,
Kabupaten Bandung, Selasa (6/11).
Menurutnya, pihaknya mendorong agar para
camat, danramil dan kapolsek memberikan
pembinaan dan sosialisasi tentang pemilu kepada
masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah, TNI dan
Polri harus bisa melakukan deteksi dini terhadap
berbagai potensi masalah-masalah yang akan
mengganggu pelaksanaan pemilu mendatang.
Ia menuturkan, pemilih di Kabupaten Bandung sangat tinggi dan dinamis. Diperlukan
kepekaan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi
masalah di wilayah Kabupaten Bandung saat
pemilu mendatang. Kepala Badan Kesbangpol,
Iman Irianto mengatakan rapat koordinasi yang
dilakukan antara pemerintah, TNI dan polri
bertujuan untuk mengantisipasi deteksi terhadap potensi permasalahan yang kemungkinan
terjadi.
“Kita kumpul, kita samakan persepsi, aturan
mainnya seperti apa (untuk pemilu),” ungkapnya. Pemilih di Kabupaten Bandung terbesar
kedua di Indonesia setelah Kabupaten Bogor,
yaitu sebanyak 2,3 juta jiwa.
Bandung memiliki tempat pemungutan suara
(TPS) terbanyak di Indonesia untuk tingkat
kabupaten sebanyak 10.338 TPS. Pihaknya terus
menyosialisasikan tentang pemilu yang akan
dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang
ke tujuh daerah pemilihan (dapil). Termasuk,
memberitahukan tentang lima surat suara
yang harus dipahami masyarakat saat menggunakan hak pilihnya. Dirinya mengatakan saat
pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013, partisipasi
masyarakat Kabupaten Bandung mencapai 68
persen. Pada 2018, partisipasinya naik menjadi
76 persen. Diharapkan pada pemilu 2019 mendatang angka partisipasi memilih tersebut bisa
terus meningkat. (net)
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BARANG BUKTI: BNNP Jawa Barat memusnahkan narkotika jenis sabu, ganja, dan ekstasi senilai Rp 2,5 miliar. Barang sitaan tersebut dikumpulkan dalam periode
Agustus-Oktober 2018 lalu.

Narkotika Senilai Rp 2,5 Miliar Dimusnahkan
BANDUNG-- Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) Jawa Barat memusnahkan narkotika jenis sabu, ganja, dan ekstasi
senilai Rp 2,5 miliar. Barang sitaan tersebut dikumpulkan dalam periode
Agustus-Oktober 2018 lalu.
Pemusnahan barang haram itu terdiri dari ekstasi
2.003 butir, sabu 461,74
gram dari L161 09 BNNP
Jabar, dan ganja 13,7 kilogram dari LKN temuan 06
BNNK Bogor.
K e p a l a B N N P Ja b a r

Brigjen Sufyan Syarif
menjelaskan narkotika berasal dari LKN 09 yang berhasil diungkap pihak BNNP
Jabar dan bekerja sama
dengan Ditjen Bea Cukai
dan PT Pos Indonesia.
Disebutkan barang haram tersebut milik tersangka FH yang merupakan
jaringan peredaran gelap
narkotika jenis ekstasi dan
sabu. Tersangka merupakan jaringan internasional
yang melakukan peredaran
di wilayah Karawang dan
Bogor “Ekstasi tersebut

berasal dari Negara Belgia
dengan modus menyimpan di sol sendal dikirim
dengan ekspedisi Pos Indonesia dan sabunya berasal
dari Warga Negara Nigeria
yang DPO,” kata Sufyan di
Kantor BNNP Jabar, Bandung, Selasa (6/11).
Kasus ini terungkap dari
hasil kerjasama dengan
POM TNl AU Lanud, Atang
Sandjaja yang menemukan orang mencurigakan
saat berpatroli. Akhirnya
ditemukan barang bukti ganja seberat 13,7 ki-

logram. “Saat didekati,
orang tersebut kabur
menggunakan sepeda motor. Di lokasi ditemukan
kardus yang berisi paket
berukuran batu bata yang
dilakban warna cokelat sebanyak 16 paket,” ujarnya.
Dalam proses pemusnahan dilakukan dengan
cara diblender untuk
sabu dan ektasi yang dicampur zat kimia. Pengh a n c u r a n e k s t a s i p e rtama kali dilakukan langsung oleh tersangka dan
kedua sabu dihancurkan

oleh Sufyan. Sedangkan ganja dihancurkan
dengan cara dibakar. Diharapkan dengan adanya
pengungkapan kasus ini
bisa memberikan efek
jera bagi pelaku dan memutus rantai pengedaran
narkotika dari sindikat
Nigeria. “Selain itu ruang
gerak sindikat semakin
sempit karena peredaran
narkotika tidak hanya diawasi oleh BNN saja, tetapi
juga Aparat Kepolisian,
T N I , d a n m a s y a ra k at ,”
pungkasnya. (net)

Banjir Tasik Memakan Korban
Jembatan
Penghubung
Lima Desa
Terputus
TASIKMALAYA-- Bencana
banjir bandang kembali terjadi
di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kemarin (6/11). Selain
memutuskan jembatan yang
menghubungkan lima desa
di Cipatujah, banjir tersebut
memakan korban jiwa. Dari informasi yang diperoleh, empat
dari lima orang yang dikabarkan tersapu banjir ditemukan
meninggal dunia. “Berdasarkan laporan, Basarnas sejauh
ini sudah menemukan dua
jenazah, titiknya di Kecamatan
Culamega, dan dua jenazah
di Cipatujah. Sedangkan satu
warga belum ditemukan,” ujar
Kepala Bidang Kedaruratan
dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kabupaten Tasikmalaya, Ria
Supriana.
Dari empat jenazah yang
ditemukan, dua jenazah yang
ditemukan di Cipatujah belum
dapat diidentifikasi, dan saat
ini telah dibawa ke Puskesmas
setempat. “Yang dua orang
di Cumalega katanya sudah
teridentifikasi, sedangkan yang
dua lagi yang di Cipatujah saat
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TERPUTUS: Jembatan yang menghubungkan lima desa di Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya terputus.

ini sedang diidentifikasi di
Puskesmas. Menurut camat
bukan warga Cipatujah,” ungkap Ria.
Ditempat terpisah, Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa
Barat, Dicky Saromi, menyampaikan informasi telah terjadi
banjir bandang di wilayah
Kabupaten Tasikmalaya, Selasa
(6/11). Pasalnya hujan dengan
intensitas sedang hingga tinggi
ini telah mengguyur Tasikmalaya sejak pukul 20.00 hingga

04.00 WIB.
Dengan intensitas hujan
ringan dan lebat ini mengakibatkan terjadinya luapan
aliran sungai Cipatujah di
Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya. Hal ini menyebabkan
sedikitnya tiga Kecamatan
terendam banjir. Berdasarkan
informasi, tiga Kecamatan
yang terdampak diantaranya
Cipatujah, Karang Nunggal, dan Culamega. “Tiga
kecamatan dan tercatat sedikitnya 50 KK di Kecamatan

Cipatujah terendam banjir,
sementara untuk Kecamatan
Karang Nunggal dan Cumaluga masih dalam tahap
verifikasi,” kata Dicky.
Adapun ketinggian air di tiga
Kecamatan bervariasi yakni
Cipatujah antara 50 cm - 1,8
meter pada pukul 01.00 WIB.
Sedangkan di Kecamatan Karang Nunggal pada pukul 03.00
WIB antara 30 cm, hingga 200
cm.
Bahkan berdasarkan laporan,
ditemukan empat orang kor-

ban jiwa dengan jenis kelamin
dua laki-laki dan dua perempuan. Namjn perihal data korban masih dalam proses identifikasi pihak terkait, karena tidak
ditemukan identitas apapun
yang dibawa korban.
Saat ini proses evakuasi masih berlangsung, dan BPBD
Provinsi Jawa Barat tengah
mengirimkam tim untuk perbantuan dan pendampingan
penanganan bencana di Kabupaten Tasikmalaya tersebut.
(net)
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ARAHAN: Pelatih Persib, Mario Gomez saat memberikan arahan anak asuhnya.

Gomez Minta Pemain Hati-hati
PERSIB Bandung dipastikan tanpa
Oh In-kyun dan Jonathan Bauman saat melawan PSMS Medan
di Stadion Kapten I Wayan Dipta,
Gianyar, pada pekan ke 30 Gojek Liga
1 bersama Bukalapak, Jumat (9/11).
Oh In-kyun absen lantaran
mendapat hukuman kartu merah
saat melawan Bhayangkara FC
sedangkan Bauman mengalami
cedera pada bahunya. Meski

demikian, pelatih Persib, Mario
Gomez, tidak terlalu khawatir
karena pemain lainnya dalam
keadaan siap. “Kami semua oke.
Kami bermain sepak bola seperti
biasa, karena besok kami akan
berlatih pagi hari sebelum berangkat ke Bali pada sore hari,”
ujar Gomez seusai memimpin
sesi latihan Persib di Stadion Si
Jalak Harupat, Soreang, Selasa

POJOK LAPANGAN

Banyak Belajar di Timnas
PEMAIN muda Persib Bandung Indra Mustafa
telah kembali berlatih bersama klubnya. Indra baru
saja membela timnas U-19 di ajang Piala AFF 2018.
Indra mengakui banyak pelajaran yang dapat ia
ambil. Ini merupakan ajang internasional pertama
Indra sebagai pesepak bola profesional. “Kami
dapat ilmu baru dari coach Indra Sjafri dan diterapin, yang lebih baik di timnas dibawa ke sini,” kata
Indra di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, belum lama ini.
Menurut Indra, berada di timnas menjadi pengalaman berharga. Karena ia bisa membela negara
di kancah internasional. “Saya juga berterima kasih
pada coach Mario Gomez dan senior atas dukungannya sehingga saya dipanggil timnas dan bertahan di sana, meski secara hasil kurang memuaskan,”
jelasnya.
Indra mengingat betul bagaimana perjuangannya
dari mulai seleksi hingga dapat lolos untuk membela timnas U-19. “Kuncinya kerja keras, ya karena
situasi semua pelatih yang nentuin, yang penting
kerja keras,” ujar dia.
Kini pemain kelahiran Bogor ini sudah bersiap
untuk kembali membela Persib. Skuat Maung Bandung akan menjamu PSMS Medan di Stadion Kapten
I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu (9/11).(net)

AFF 2018
Timnas Dapat
Suntikan Dukungan
INDONESIA dipastikan mendapatkan dukungan
1.000 lebih penonton saat pertandingan perdana
AFF 2018 di National Stadium, Kallang, Singapura,
pada 9 November nanti.
Dari data yang didapatkan melalui admin Info
Suporter, Arista Budiono, ratusan lembar tiket sudah
dibeli oleh suporter yang akan terbang langsung dari
Indonesia menuju Singapura. “Dari Indonesia ada 100
lebih suporter yang berangkat Kamis (8/11). Kemudian ada juga yang 100 lebih suporter berangkatnya hari
Jumat (9/11) pagi. Dari Indonesia saya yakin bisa lebih
dari 300-an suporter,” katanya, saat dihubungi.
Dia juga sudah mendapatkan informasi dari rekan
suporter di Malaysia, sejauh ini ada delapan bus
yang siap berangkat langsung ke Singapura. “Sampai hari ini, info yang saya dapat ada delapan bus
dari Malaysia, itu sekitar 500-an orang, belum yang
berangkat perorangan,” ungkapnya.
Dengan jatah tiket away sebesar 5.000 lembar tiket, dia yakin sepertiga jatah tiket itu akan dibeli oleh
suporter Indonesia. Dia pun yakin, saat Indonesia
tampil jumlah suporternya tak akan berbeda jauh
dengan suporter Singapura. “Saya pikir ada 20.000an lembar tiket yang dijual. Kami yakin jumlah
suporter Indonesia sama dengan Singapura, atau
mungkin lebih sedikit. Tapi kami pastikan teriakannya nggak akan kalah dnegan tuan rumah untuk
mendukung Timnas Indonesia,” tegasnya. (net)

(6/11). “Sekarang kami ada Indra
Mustafa, tapi Bauman absen karena dia tidak bisa bermain. Saya
tidak tahu sampai kapan dia tidak
bisa main karena tergantung pada
pemeriksaan lanjutan, setelah itu
akan tahu berapa lama Bauman
harus istirahat,” lanjut Gomez.
Dalam sisa lima laga di Liga 1
2018, pelatih asal Argentina ini
memperingatkan kepada pasu-

kannya untuk bermain lebih hatihati agar Persib tidak kehilangan
pemain, apalagi cukup rentan
akumulasi kartu. “Kami tahu
sangat rentan kartu, tapi dalam
momen ini kami tidak pikirkan
soal kartu kuning, karena sisa pertandingan yang sedikit lagi. Yang
penting adalah jangan sampai
kehilangan pemain lagi karena
mereka sangat mudah mendapat-

kan kartu kuning,” jelas Gomez.
Namun yang jelas, kata Gomez,
setiap jelang pertandingan ia
selalu mengintruksikan pemainpemainnya agar tidak terkena
kartu kuning. “Kami tidak terpikir
bermain karena khawatir pelanggaran atau kartu kuning, tidak.
Tapi, jangan berkelahi sama wasit
atau yang lain, hanya itu, dan jangan kontak badan terlalu keras,”

pinta pelatih berusia 61 tahun ini.
Beberapa pemain Persib saat ini
sudah mengantongi empat kartu
kuning seperti Bojan Malisic,
Ardi Idrus, Supardi Nasir, dan
Ghozali Siregar, sedang Ezechiel
N’douassel sudah mengantongi
enam kartu kuning, sementara
Febri Hariyadi, Sabil dan Hariono
sudah mengantongi dua kartu
kuning. (net)

Terbiasa Laga Usiran
PERSIB Bandung menjalani sisa kompetisi dengan menjalani laga usiran
di luar pulau Jawa. Sanksi
laga kandang usiran yang
berlaku hingga akhir musim
ini membuat Persib menggunakan Stadion I Wayan
Dipta, Gianyar, Bali sebagai
kandang.
Pemain belakang Persib
Tony Sucipto mengakui sudah tidak terbebani dengan sanksi tersebut. Kini, dia
hanya akan fokus pada Persib
yang akan menjamu PSMS
Medan, Jumat (9/11). “Beban
(laga kandang usiran) tidak,
cuma rasanya ada yang berbeda karena kami bertanding
dimana pun selalu ada Bobotoh,” kata Tony di Stadion
Jalak Harupat, Kabupaten
Bandung, belum lama ini.
Menurutnya, perbedaan
semakin terasa ketika laga
kandang yang biasanya

diisi Bobotoh kini kosong
melompong. Namun Tony
tahu dukungan Bobotoh
tidak akan berhenti di sana.
“Kami yakin Bobotoh selalu
mendukung yang terbaik
untuk Persib,” jelasnya.
Asisten pelatih Persib
Fernando Soler mengakui
bahwa tim sudah terbiasa
dengan pola tersebut. Sehingga pemain tidak kesulitan lagi adaptasi di laga
kandang usiran. “Kalau kami
konsisten, kami sudah sejak
pertama fokus seperti ini.
Mental (kuat) sudah masuk
pada pemain. Karena itu,
kami bisa ambil poin di luar,”
kata Soler.
Kini jajaran pelatih meminta
pemain fokus melawan PSMS
Medan. Persib menargetkan
sapu bersih laga tersisa. Persib
masih menyisakan tiga laga
kandang dan dua laga tandang. (net)
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DUEL: Bek sayap Persib Bandung, Tony Sucipto saat berduel dengan pemain Persebaya Surabaya.

Bauman
Dipastikan Absen
PEMAIN depan Persib
Bandung Jonathan Bauman dipastikan absen
dalam laga Persib kontra
PSMS Medan. Kedua
tim akan bertemu dalam
lanjutan Liga 1 di Stadion
Kapten I Wayan Dipta,
Gianyar, Jumat (9/11).
Bauman terkena cedera
bahu saat berbenturan
dengan pemain Bhayangkara FC Jajang Mulyana di
Stadion PTIK, Sabtu
(3/11). Pelatih
Persib Mario
Gomez
mengaku
tidak

dapat menurunkan Bauman.

“Saya belum tahu sampai
kapan dia tidak bisa main,
tergantung pada pemeriksaan
karena masih ada pemeriksaan lanjutan. Setelah itu,
kami akan tahu,” kata Gomez
di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa
(6/11).
Sementara itu, dokter tim
Persib Rafi Ghani mengaku
tidak dapat memastikan kapan Bauman dapat bermain.
Meski tidak mengalami patah
tulang, dokter harus memastikan kondisi bahu Bauman.
“Saat jatuh ditopang oleh bahunya, saat itu seperti dislokasi, sudah tidak masalah.
Hanya saja, saya harus memastikan tidak ada masalah
dengan bahu kirinya,” ujarnya
menjelaskan.
Bauman akan menjalani
beberapa pemeriksaan lanjutan. Rafi memperlihatkan hasil
x-ray dari bahu Bauman. “Saya
tidak bisa memvonis (sampai
kapan Bauman absen), karena
tetap harus melalui pemeriksaan, baru dia bisa disebut
bisa layak bermain,” kata Rafi.
Jika hasil pemeriksaan keluar,
Rafi dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai
kondisi Bauman. Untuk itu,
Bauman tidak ikut dalam rombongan tim menuju Bali. (net)

Ambil Hikmat
Dari Cedera
GELANDANG Persib, Dedi
Kusnandar mungkin tak
pernah menduga dia bakal
mengalami cedera parah saat
bermain di atas lapangan.
Keseharian gelandang Persib
Bandung ini kini selalu akrab
dengan tongkat dan sepatu
pelindung. Tak pelak, Dedi
pun sempat merasa bosan.
Dado sapaan akrab Dedi
Kusnandar-mengalami cedera
patah tulang fibula di laga
melawan PSM Mkassar. Tekel
keras Rizky Pellu menjadi
penyebabnya. Rizky sendiri
telah mendapat sanksi dari
Komisi Disiplin PSSI atas aksi
brutalnya tersebut.
Akibat cedera tersebut, Dado
harus absen selama beberapa
bulan ke depan. Usai menjalani operasi, Dado kini tak
lepas dari sepatu khusus dan
tongkat yang membantunya
untuk berjalan.
“Satu bulan setelah kejadian
(pakai sepatu khusus), dua
mingguan lagi mungkin harus periksa. Sementara pakai
sepatu dan tongkat supaya
tulangnya tidak bergeser dan
cepat nyambung lagi tulangnya,” jelas Dado, dilansir laman resmi klub.
Akibat sulit bergerak dan
tak bisa bermain bola untuk
sementara waktu, Dado mengaku merasa bosan. Namun,
dia akhirnya menemukan cara

Dedi Kusnandar

untuk mengatasi rasa bosan
yang melandanya. “Ambil sisi
positifnya saja. Bisa lebih banyak waktu dengan keluarga.
Main dengan anak di rumah.
Jenuh pastinya, waktu terasa
lama, tapi marah-marah atau
kesal juga tidak mempercepat
penyembuhan,” lanjut Dado.
Dukungan keluarga diakui
Dado cukup membantu
dalam proses penyembuhan
cederanya ini. Begitu pula
dengan doa dari Bobotoh
yang disampaikan langsung
maupun melalui media sosial.
“Maaf tidak bisa menjawab
semua doa dan supportnya.
Terimakasih, semoga saya bisa
kembali merumput lagi dan
ikut angkat trofi juara Persib
musim ini. Aamiin,” pungkas
Dado. (net)
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Corporate Paket, Lebih Puas Lebih Hemat
SUKABUMI - Domino’s Pizza kembali memanjakan lidah
para konsumennya, dengan
berbagai penawaran menu
paket pizza.
Baru-baru ini, Domino’s Pizza Sukabumi menyediakan
Corporate Paket untuk kebutuhan meeting perusahaan
dengan penawaran harga
yang lebih hemat tentunya.
Assistant Store Manager
Dominos Pizza Aziz Hudri
mengatakan, menu Corporate Paket merupakan menu
paket pizza yang bisa dipesan untuk kegiatan-kegiatan
perusahaan. Seperti acara
meeting ataupun kegiatan
gathering perusahaan.
“Jadi kita juga ada menumenu paket untuk acara
meeting perusahaan, harganya bisa lebih hemat dan
paketnya juga bermacammacam sesuai dengan jumlah pesertanya,” terangnya

kepada Radar Sukabumi,
Selasa (6/11).
Dikatakannya, menu paket ini cukup banyak dipesan
oleh perusahaan-perusahan
di Sukabumi, karena harganya
yang murah menu pizza saat
di acara meeting baru pertama
ada di Sukabumi.
“Lumayan sih pesanannya
karena kita juga banyak mengunjungi perusahaan untuk
jemput bola dan alhamdulillah respon mereka sangat
baik,” tuturnya.
Menu Corporate Paket ini
lebih hemat 28 persen. Ada
tiga menu paket yang ditawarkan, diantaranya Paket A untuk pemesanan empat sampai enam orang dengan harga
Rp 213.636, Paket B untuk
enam sampai delapan orang
dengan harga Rp 279.091 dan
Paket C untuk sepuluh hingga
dua belas orang dengan harga
Rp 377.273.

Dengan harga hemat tersebut, konsumen sudah bisa
menikmati Medium HT Favorit
Pizza, desert dan soft drink.
“Untuk menunya kita sudah
tentukan, tetapi konsumen
bebas mentukan toppingnya,”
terangnya.
Menu paket hemat lain juga
disedikan Domino’s Pizza.
Diantaranya Paket Birthday
untuk siapapun yang ingin
merayakan ulang tahun di
Domino’s Pizza, harga mulai
dari Rp 25.379 per orang.
Pelanggan bisa memilih
sendiri paket makanan yang
disediakan.
“Dengan merilis menu paket
baru, bisa terus meningkatkan
penjualan di Domino’s Pizza
Sukabumi,” tandas Aziz. (wdy)
HARGA TERJANGKAU:
Konsumen sedang menunggu
pesanan pizza di Domino’s
Pizza Sukabumi.
WIDI/RADARSUKABUMI

Ini Kata Sriwijaya Air Soal Angkut Durian 3 Ton
JAKARTA - Maskapai Sriwijaya Air menanggapi pemberitaan mengenai adanya
rute penerbangan Bengkulu
- Jakarta yang mengangkut
buah durian. Senior Manager
Corporate Communications
Sriwijaya Air Group Retri Maya
memastikan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang
tidak menyalahi aturan dalam
penerbangan.
“Mengangkut durian dalam
penerbanganitumerupakanhal
yang biasa dilakukan oleh setiap
maskapai sejauh dikemas dengan baik dan masuk ke dalam

cargo sesuai dengan SOP,” jelas
Maya. Disisi lain, adanya informasi yang menyebutkan bahwa
jumlahdurianyangdiangkutSriwijaya Air kemarin sebesar 3 ton.
TerkaithalituMayamemastikan
bahwa kabar itu tidak benar.
“Perludiketahuibahwakurang
lebih 3 ton adalah jumlah total
berat bagasi dan cargo, di mana
didalamnya ada durian tersebut. Dan angka itu juga masih
jauh dari kapasitas maksimum
untuk melakukan take off dan
landing,” kata Maya. Sriwijaya
Air kata Maya, memastikan
bahwa dalam setiap penerban-

SEMPAT DIPROTES PENUMPANG: Petugas menurunkan bagasi
dari pesawat Sriwijaya Air.

gannya faktor keselamatan dan
keamanan menjadi aspek yang
sangat diperhatikan.
“Sesuai arahan dan kebijakan
perusahaan, Sriwijaya Air tidak

akan menerbangkan pesawat,
bila pesawat tersebut tidak layak
dan membahayakan seluruh
penumpang dan crew,” tandas
Maya.(chi/jpnn)
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0266-221501
FAX : 0266-223383
Fasilitas :
Kamar . Restaurant
& Caringin Lounge .Waterbom.
Taman Rekreasi . Outbound . Pernikahan
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Net Rp 214.500
Contact :
Agusta PELABUHAN RATU
0266-432273 , 081573254996 ,
081299292666
Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu
EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com
Agusta Sukabumi
0266-227456
Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Fasilitas :
*Ac
*Water Heater
*Tv 32’, Parabola
*Free Wifi
*Sring Bed Exlusive
*Meeting Room
*Cafetaria.

Jl.Amita Azmali Trip No. 32 Sriwidari Kota Sukabumi
(Dekat Rs.Stukpa Polri ) tlp : 0266.6245498
Jl.Arief Rahman Hakim No.27 Benteng Kota Sukabumi.
Telp : 0857.9447.8581

Dp.

40 jt ann
Hubungi :

2510,
858 6333 0888,
0888 Lulu - Hp/WA : 0822 4022 2510
Wulan Robia - Hp/Wa : 0858
0815 7217 5308
0811 1124 883
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Kulit Melepuh, Dio Dirawat Intensif
Kurang Mampu dan Butuh Bantuan
CIKOLE- Muhammad Dio
Firmansyah (4), bocah pengidap penyakit kulit langka
asal Kampung Sirnahurip
RT 25/6, Desa Neglasari,
Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi akhirnya

KHAWATIR:
pedagang kaki lima
(PKL) yang berlokasi
di Jalan Ir Juanda
mulai was-was
setelah dilakukannya
penertiban oleh
Pemerintah Kota
Sukabumi.

PKL di Jalan Dago
Mulai Was-Was
CIKOLE- Sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Ir
Djuanda Kecamatan Cikole
Kota Sukabumi mulai cemas
dengan nasib usahanya. Hal
itu menyusul setelah berjalannya pengaturan parkir kendaraan dan rencana penertiban
pedagang kaki lima (PKL)
oleh pemerintah daerah.
Salah seorang pedagang

ayam goreng, Erwin mengatakan, saat ini dirinya
mulai was-was setelah adanya pengaturan parkir di
Jalan Ir Djuanda. Tentunya,
aturan tersebut dikhawatirkan berimbas pada para
pedagang disekitar jalan yang
dikenal dengan nama Dago
ini. Namun, hingga kini petugas hanya memintanya untuk

tidak berjualan menggunakan badan jalan. “Ya memang jelas merasa khawatir,
karena kalau diminta pindah
bingung juga harus kemana.
Secara umum, jelas kami pun
setuju dengan penertiban ini
untuk mempercantik kota,”
akunya kepada Radar Sukabumi, kemarin (6/11).


PKL..Baca Hal 10

SEREMONIAL:
Walikota
Sukabumi,
Achmad Fahmi
saat menghadiri
acara
sosialisasi dan
implementasi
IBC Bank BJB
Kepada Pemkot
Sukabumi di
salah satu
Hotel kawasan
Siliwangi,
kemarin (6/11).
FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

Cegah Penyelewengan,
Pemkot Terapkan IBC
CIKOLE- Pemerintah Kota
(Pemkot) Sukabumi menggandeng Bank Jabar Banten
(BJB) dalam penggunaan
Internet Banking Corporate
(IBC). Hal ini dilakukan,

untuk menindaklanjuti intruksi Presiden RI Nomor
10 Tahun 2016 tentang aksi
pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Surat
edaran Mendagri nomor

188.55/1-BPKD/2018 tentang pelaksanaan transaksi
keuangan secara non tunai
di lingkungan Pemkot Sukabumi.


CEGAH..Baca Hal 10

mendapatkan perawatan
intensif di RSUD Syamsudin
SH Kota Sukabumi.
Informasi yang dihimpun
Radar Sukabumi, Dio menderita penyakit kulit langka itu
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KELURAHAN NYOMPLOG, KECAMATAN WARUDOYONG

Jadi Bagian Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pertokoan
Potensi yang dapat dilihat di Kelurahan
Nyomplong di antaranya menjadi pusat
perdagangan, pertokoan, dan jasa. Hal ini
karena salah satunya berdiri Pasar Lettu Bakri.
Laporan ROHMAT HIDAYAT
K E LU R A H A N Nyomplong masuk dalam Kecamatan Warudoyong, selain Kelurahan Sukakarya,
Dayeuh Luhur, Benteng,
dan Warudoyong sendiri.
Berdasarkan informasi
yang diperoleh dari Lurah
Nyomplong, Edi Sukarya
bahwa Kelurahan Nyomplong memiliki jumlah
penduduk sebanyak sekitar
7.787 jiwa dengan pembagian pemerintahannya
sebanyak 9 RW dan 49 RT.
Jumlah penduduk di Kelurahan Nyomplong tersebut
terdiri dari 5.152 penduduk
muslim, 556 jiwa dari penduduk beragama katholik,
671 protestan, enam orang
beragama Hindu, dan 708
jiwa beragama budha.
Kelurahan Nyomplong
berbatasan sebelah utaranya dengan Kelurahan Gunung Parang yang masuk
Kecamatan Warudoyong,
selatannya dengan Kelurahan Warudoyong, sebelah baratnya satu kecamatan dengan Kelurahan

Nyomplong, yakni Kelurahan Benteng dan Dayeuh Luhur, dan sebelah
timurnya dengan Kelurahan Tipar yang masuk
Kecamatan Citamiang.
Lurah menerangkan mengukur potensi di Kelurahan
Nyomplong secara garis
besar yang sudah terlihat
adalah potensi perdagangan dan pertokoan. Tersebutlah Pasar Lettu Bakri
di sana ada banyak barang
dagangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat
Sukabumi dan sekitarnya
termasuk warga Nyomplong. Berbagai kebutuhan
sehari-hari seperti sembako, sayur mayur, dan lain
sebagainya dijual di Pasar
Lettu Bakri yang jaraknya
dekat dengan Rutan Kelas
II Nyomplong atau Lapas
Nyomplong. Pada pasar
tersebut juga terdapat banyak pertokoan yang juga
menjual barang dagangan kebutuhan primer,
sekunder, dan tersier, juga
jasa. (cr3/d)

Edi Sukarya

Bantu Warga
Wujudkan
Rutilahu dan
Sarana Air
Bersih

FOTO:ROHMAT/RADARSUKABUMI

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

PEMERINTAH Kelurahan
Nyomplong senantiasa membantu masyarakatnya untuk
mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan warganya. Salah
satunya, seperti yang disampaikan Lurah Nyomplong, Edi
Sukarya, yakni membangunkan
rumah tidak laik huni (Rutilahu) bagi penduduk yang
membutuhkan juga pembanguan sarana air bersih.
“Untuk 2019 membangun program Lettu Bakri yang in syaa
Allah selesai pada 2019. (cr3/s)

TERUSAN METROPOLIS
Pelayanan Kesehatan Harus Merata
CIKOLE- Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi meminta seluruh rumah sakit
yang ada di Kota Sukabumi
agar meningkatkan mutu
dan pelayanan kesehatannya, sehingga bisa merata.
Artinya, pelayanan kesehatan pada rumah sakit
pemerintah, swasta maupun
yang lainnya tidak terjadi
ketimpangan. “Enam rumah
sakit yang ada di Kota Sukabumi harus terakreditasi,
sehingga tidak ada ketimpangan dalam kualitas mutu
dan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat,”katanya.

FOTO: IST

KEGIATAN: Sejumlah petugas dan staff pada rumah sakit di Kota Sukabumi saat mengikuti workshop
standar nasional akreditasi rumah sakit di salah satu hotel di Kota Sukabumi.

Akreditasi rumah sakit ini,
lanjut Fahmi, merupakan
pengakuan yang diberikan

oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang
ditetapkan oleh mentri kes-

ehatan serta mendapatkan
penilaian rumah sakit yang
bersangkutan memenuhui

Kulit Melepuh, Dio Dirawat Intensif
sambungan dari Hal 9

sekitar satu tahun terakhir.
Sebelumnya keluarganya
telah membawa ke dokter
disekitar namun dianggap tidak sanggup sehingga dirujuk ke RSUD Syamsudin SH.
Siti Harnati (37), bibi Dio
menceritakan kondisi terkahir keponakannya kini setelah
mendapat perawatan medis di RSUD Syamsudin SH.
Menurutnya, tim dokter kulit

telah melakukan pemeriksaan, dan saat ini Dio dirawat
inap di ruangan Kamar Tanjung. “Tiba jam sepuluh,
saat datang langsung di tangani di IGD dan selanjutnya
mendapat pemeriksaan dari
dokter spesialis. Sekarang
sudah masuk ruangan rawat
inap,” ungkapnya, kemarin
(6/11).
Kondisi terkahir yang dialami Dio, lanjut Siti, masih
seperti sebelumnya yakni

mengalami rasa gatal di sekujur tubuh. Bahkan, karena
saking gatalnya Dio menggaruk hingga kulitnya terkelupas. “Ya masih gatal-gatal,
tidak jauh dari kondisi sebelumnya karna memang bintikbintik nya sekujur tubuh,”
ujarnya.
Siti juga mengaku, sebelumnya karena keterbatasan
dana, pihak keluarga sempat
enggan untuk membawa
berobat keponakannya itu.

Karena proses pengobatan
yag dilakukan sebelumnya itu
susah cukup menguras biaya.
“Berangkat di biaya beberapa
donatur yang peduli, sedangkan untuk pengobatan menggunakan jaminan kesehatan
daerah. Sebelumnya untuk
berobat pun harus pinjam,
karena memang sehari-hatinya Dio tinggal dengan kakek
dan neneknya yang hanya
bermatapencaharian serabutan,” pungkasnya. (upi/d)

PKL di Jalan Dago Mulai Was-Was
sambungan dari Hal 9

Dihubungi terpisah, Kepala
Dinas Koperasi Perdagangan
dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kota Sukabumi, Ayep
Supriatna mengungkapkan,
untuk sementara penertiban Jalan Ir Juanda ini hanya

untuk parkir saja. Kendati
demikian, solusi untuk PKL di
lokasi itu juga tengah dipikirkan. “Sementara untuk jalan
dulu saja, mulai dari parkir
dan pedagang yang berjualan di badan jalan. Secara
bertahap, untuk PKL nya pun
kita rapihkan dulu saja. Tapi,

bukan kami tidak pikirkan,
karena jika relokasi harus
jelas kemana,” ungkapnya.
Sedangkan untuk PKL yang
berada di Jalan A Yani, lanjut
Ayep, bakal di integrasikan
dengan pembangunan Pasar
Pelita. Sehingga, saat pasar itu
selesai PKL yang berada di Ja-

lan A Yani maupun jalan lain
bisa direlokasi. “Untuk relokasi PKL harus ada lokasi relokasinya, saat ini kami tengah
mempersiapkan relokasi PKL
pasar Pelita ke eks terminal
Sudirman. Progresnya tinggal
sosisialisasi dan pemindahan
saja,” pungkasnya. (upi/t)

Cegah Penyelewengan,
Pemkot Terapkan IBC
sambungan dari Hal 9

“Makanya dengan penggunaan IBC ini para bendahara
pengeluaran dan bendahara
pengeluaran pembantu bisa
melakukan transaksi non tunai
sendiri tanpa melalui teller,”ujar
Walikota Sukabumi Achmad
Fahmi usai membuka sosialisasi
dan implementasi IBC Bank BJB
kepada Pemkot Sukabumi di
salah satu Hotel kawasan Siliwangi, kemarin (6/11).
Ia menilai, langkah penggunaan anggaran non tunai dinilai bisa mencegah hal
yang menyimpang, akan tetapi tetap kepala dinas selaku

pengguna anggaran melakukan otorisasi pengeluaran
anggaran yang disampaikan.
Makanya Pemkot menggandeng Bank BJB untuk
proses penggunaan non tunai
tersebut.”Insya Allah dengan
IBC ini efektif, karena lebih
mudah dan mampu menjaga
kemungkinan penyimpangan
anggaran, karena tidak berdasarkan uang,”Katanya.
Sementara itu Pimpinan
Cabang Bank Bjb Sukabumi,
Graha Noviana mengatakan
IBC ini diperuntukkan korporasi maupun oleh institusi. Pemda sendiri sebagai
institusi difasilitasi oleh pi-

hak Bjb sesuai dengan latar
belakang yang disampaikan oleh Walikota Sukabumi
mengenai wajib non tunai
dan harus menggunakan
aplikasi.”Dengan IBC ini nanti
ada bagian membuat transaksi, lalu di approve melalui
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) atau Pengguna Anggaran (PA) sehingga setiap transaksi ada falidatornya dalam
hal ini KPA nya,”Jelasnya.
Lebih lanjut Graha mengungkapkan, IBC ini berbeda
dengan rekening sendiri yang
memiliki fasilitas internet
banking saat akan melakukan
transaksi dalam mengirim

uang lewat internet banking,
karena ini rekening institusi
atau perusahaan, ada bagian
yang melakukan transaksi
dan ada bagian eksekutor.
Dalam IBC ini tidak hanya
diperuntukkan oleh Pemda,
perusahaan pun bisa menggunakan layanan IBC untuk
kemudahan transaksi.” Sifatnya sama pimpinan perusahaan akan meng approve setiap transaksi. Untuk pemda
sendiri nanti linknya ada
di setiap dinas, ada bendahara, PA dan KPA. Dan IBC ini
diberlakukan Setelah sosialisasai implementasiini secara
bertahap,”ujarnya. (bal/d)

standar pelayanan secara berkesinambungan. “Walalupun
secara keseluruhan sudah terakrditasi, tapi pelayanannya
harus ditingkatkan kembali
dan berkesinambungan. Di
Kota Sukabumi ada sekitar enam rumah sakit dan
semuanya harus terakreditasi
kembali,” ungkapnya.
Sesuai dengan Undangundang nomor 44 tahun
2009 tentang rumah sakit,

pasal 40 ayat 1 menyatakan
bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan,
rumah sakit wajib dilakukan
akreditasi secara berkala
minimal tiga tahun sekali.
“Diharapkan, agar workshop
ini menjadi momentum terbaik bagi manajemen rumah
sakit untuk berbenah demi
pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Fahmi meyakini

jika pelayanan kesehatan di
Kota Sukabumi baik, tidak
menutup kemungkinan warga dari luar daerah datang
di Kota Sukabumi. “Kedepan, akses menuju Kota
Sukabumi dari beberapa
daerah muda. Nah, salah
satu yang kita ahrus tangkap
peluangnya itu adalah jasa
dan pelayanan, salahsatunya pelayanan kesehatan,”
pungkasnya. (upi/d)

Walikota Sudah Tandatangani UMK
CIKOLE- Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi sudah
menandatangani usulan
upah minimum kota (UMK)
2019 sebesar Rp. 2.331.752.
Usulan UMK itu tinggal diserahkan kepada Gubernur
Jawa Barat untuk ditetapkan.
“ Baru ditandatangani pak
Walikota nanti ditetapkan
oleh Gubernur, biasanya
tidak ada perubahan berdasarkan hasil perhitungan
kita disini,” ujar Pelaksana
Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kota Sukabumi, Iyan Damayanti usai
melakukan pertemuan dengan Depeko Kota Sukabumi
dan Walikota Sukabumi,
kemarin (6/11).
Dikatakannya, UMK Kota
Sukabumi itu mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya, dari Rp 2.158.430
menjadi Rp Rp. 2.331.752.
Angka tersebut kata Iyan, hasil dari rumusan penghitungan didasarkan pada UMP

tahun berjalan dikalikan
dengan angka inflasi dan
pertumbuhan ekonomi nasional. “Yang jelas kita sudah
menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah pusat
melalui kementrian tenaga
kerja tentang kenaikan UMP
sebesar 8,03 persen, muncul
angka seperti itu,” jelasnya.
Perhitungan UMK ini
sambung Iyan, sudah tidak
bisa dimusyawarahkan lagi,
pasalnya pihaknya didaerah
harus mengacu kepada surat
edaran kementerian tenaga
kerja. “ Sudah ada rumusan
dan perhitungannya, kita
sudah tidak bisa apa-apa,”
sambungnya.
Iyan juga memberi kesempatan kepada perusahaan
jika ada yang merasa keberatan dengan hasil perhitungan UMK tersebut dan
hasil penetapan UMK oleh
Provinsi jabar nanti.” Biasanya dalam waktu 30 hari perusahaan yang menyatakan keberatan dengan hasil UMK,

bisa mengajukan keberatan
ke gubenur,”terangnya.
Saat ini di Kota Sukabumi sendiri terdapat 620
perusahaan yang terdata
oleh Dinas Tenaga Kerja
Kota SUkabumi. Dari data
tersebut ada sekitar 6 perusahaan yang mengalami
gulur tikar karena faktor
perekonomian.”Yang lapor
ke kita sudah ada 6 perusahaan yang mengalami
gulung tikar,”pungkasnya.
Sementara itu, anggota
Dewan pengupahan kota
(Depeko) Sukabumi Ade
Wahyudin mengatakan perhitungan UMK ini sudah tidak bisa diperdepatkan lagi.
Pasalnya, sudah ada ketetapan dalam merusmuskan
perhitungan UMK dar i
pemerintah pusat sehingga
pihaknya mengikuti saja. “
Karena ini sudah keputusan
pemerintah, kita tidak bisa
memperdebatkan lagi baik
dari sisi KHL ataupun yang
lainnya,” singkatnya. (bal/d)
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Lagi, MAN 2
Juara Nasional
SUKABUMI - Sebanyak empat pelajar
MAN 2 Kota Sukabumi mengukir prestasi di
pertandingan pencak silat tingkat nasional.
Hal ini semakin membuktikan jika MAN 2
patut diperhitungkan, sebagai salah satu
sekolah yang syarat prestasi.
Keempat pelajar tersebut memboyong
juara I, II dan III dalam Sukabumi Open
Championship (SOC) ke-II yang diselenggarakan Ikatan Pencak Silat Indonesia
(IPSI) di GOR Suryakencana, Kecamatan
Warudoyong, Kota Sukabumi pada 26-28
Oktober 2018.
Sebanyak 1.200 peserta dari empat
provinsi yaitu Jawa Barat (Jabar), Jawa
Timur (Jatim), DKI dan Banten ikut serta
dalam perhelatan tersebut.
Pelatih Silat MAN 2 Kota Sukabumi
Ismail menuturkan, dari lima siswa yang
mengikuti pertandingan, sebanyak empat
siswa diantaranya menjadi juara. Juara I
Putra diraih oleh Agung Gunfiar (Kelas XI
IPS B), Juara II Septiani Dwi Rahayu (Kelas
X IPA D). Sedangkan Juara III Anisa (Kelas
X IPA D) dan Salimatul Azizah (Kelas XII).
“Untuk pertandingannya sendiri diikuti
mulai tingkatan SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dan umum. Untuk MAN 2,
kita bertanding kategori pelajar tingkatan
SMA,” tutur Ismail kepada Radar Sukabumi.
Seluruh pesertanya telah berlatih dengan keras dan hasilnya maksimal. Tentu,
ini juga menjadi motivasi bagi siswa untuk
terus giat berlatih, agar bisa ditingkatkan
terus prestasinya.
Sementara itu, Kepala MAN 2 Kota
Sukabumi Isep mengaku bangga dengan prestasi yang diraih anak didiknya
tersebut.
“Ini sesuai dengan visi dan misi MAN 2
Kota Sukabumi yaitu unggul dalam akademik dan non akademik berlandaskan
iman dan takwa,”katanya.
Ke depan, pihaknya ingin sederet prestasi kembali diraih anak-anak didiknya.
“Target ke depan kita akan terus berusaha secara maksimal mempertahankan
yang sudah bagus dan memperbanyak
prestasi dalam berbagai event perlombaan yang diikuti,” ucapnya.
Rencananya, pihaknya bakal menyelenggarakan kompetisi pencak silat tingkat
SMP/MTs dalam acara Gebyar Man Two
(GMT) mendatang.(wdy)

DINNA AGUSTINA/RADARSUKABUMI

BERTABUR PRESTASI: Rista Aprliani (kanan), Salwa Aprilani (kiri), Wahjay Nugraha didampingi Waka Kesiswaan SMA Al-Masthuriyah Sukabumi, Edi Koswara menunjukkan
sejumlah prestasi di sekolahnya Jl. Raya Cibolang, Tipar, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Senin (5/11).

SMA Al-Masthuriyah,
Tiada Hari Tanpa Prestasi
SUKABUMI - Sekolah yang
maju, salah satunya bisa terlihat dari jumlah prestasi
yang diperolehnya. Prestasi
tersebut juga bisa didapat dari
bidang akademis maupun
non-akademis. Seperti yang
dibuktikan para pelajar SMA
Al-Masthuriyah Sukabumi.
Sekolah yang berada di Jalan
Raya Cibolang, Tipar, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi itu setiap tahun terus
mencetak generasi prestasi
dari para pelajarnya.
Tentu hal itu didukung dari
berbagai aspek, mulai pembina berkualitas hingga fasilitas
yang memadai.
“Tahun 2018 ini menjadi
tahun spesial buat sekolah,”
kata Wakil Kepala (Waka) Kesiswaan SMA Al-Masthuriyah
Sukabumi, Edi Koswara kepada Radar Sukabumi.
Menurutnya, pelajarnya terus didukung untuk menorehkan beragam prestasi.

SOROTAN
Viral, Pelajar SMK
Dikeroyok Kakak Kelas
BOJONEGORO - Dunia pendidikan nasional kembali tercoreng, di Bojonegoro, Jawa
Timur. Seorang pelajar Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dihajar hingga babak belur
di dalam toilet sekolah.
Peristiwa tersebut terekam dalam video
amatir saat korban berinisial D, pelajar asal
Kecamatan Balen, dihajar beramai-ramai.
Perbuatan tersebut diduga dilakukan di
dalam toilet sekolah SMK Siang 1 Bojonegoro. Video kekerasan yang diduga direkam
oleh teman pelaku ini beredar viral di aplikasi WhatsApp sejak 2 hari terakhir.
Yeti, Guru SMK Siang 1 Bojonegoro,
membenarkan bahwa kejadian tersebut
berlangsung di sekolah saat jam pelajaran.
Korban pelajar kelas XI dipukuli 4 anak
dari kelas XII atau kakak kelasnya pada hari
Jumat kemarin.
Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka parah di bagian kepala.
“Bahkan pelipis mata bagian kanan karus mendapat delapan jahitan, peristiwa
tersebut diduga akibat saling ejek saat jam
istirahat sekolah,” jelas Yeti.
Setelah kejadian tersebut, korban bersama orang tuanya melapor ke Mapolres
Bojonegoro.
Kasatreskrim Polres Bojonegoro AKP Daky
Dzukqornain mengatakan, kasus tersebut
hingga kini masih di selidiki, beberapa saksi
sudah dimintai keterangan. (yos/jpnn)

POJOKPITU/JPG

HEBOH: Sekolah tempat pengeroyokan siswa
di toilet.

kan ini sangat banyak manfaatnya bagi para pelajar kami
khususnya dan umumnya
para pelajar di Kabupaten
Sukabumi,” ujarnya.
Salah satu manfaat yang
dirasakan adalah para pelajarnya jadi mengetahui
bagaimana menekan peningkatan penduduk, mencegah
pernikahan dini, seks bebas
dan Nafza.
“Para pelajar kami jadi lebih
mengetahui pencegahan kenakalan remaja, kekerasan
remaja dan mencegah adanya
Nafza, pernikahan dini yang
sudah ditetapkan oleh UUD,”
paparnya.
Beragam perlombaan yang
diikuti oleh pelajar SMA AlMasthuriyah mayoritas berdampak positif, bagi kehidupan mereka.
“Dengan ikut lomba silat
selain upaya melestarikan
budaya, karakter siswa kita
jadi terbentuk dan tentunya

mereka bisa membela diri
dari bahaya,” terangnya.
Seleksi ketat dilakukan pihak
sekolah, sebelum menerjunkan pelajarnya dalam sebuah
lomba untuk mendapatkan
peserta berbakat.
“Latihan dilaksanakan setiap hari agar mereka lebih
siap pada saat lomba,” ulasnya.
SMA Al-Masthuriyah sendiri
merupakan salah satu sekolah yang tergabung dalam
Yayasan Al-Masthuriyah.
Yayasan yang berdiri sejak
1920 silam tersebut, memiliki
lembaga pendidikinan mulai
dari pesantren, Raudhatul
Athfal (RA), MAdrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah
(MD), Madrasah Tsanawiyah
(MTs), SMP, SMA, Madrasah
Aliyah (MA), SMK, Pendidikan Diniyah Formal (PDF)
dan Sekolah Tinggi Agama
Islam (STAI).
SMA Al-Masthuriyah berdiri

sejak 1986 itu memiliki dua
Program Studi (Prodi) yakni
IPA dan IPS, dengan total
pelajar berjumlah 300 orang.
“Kami ingin semua pelajar
SMA Al-Masthuriyah menjadi
pelajar yang dibanggakan
oleh kedua orang tua mereka
dan berakhlakul karimah,”
tegas Edi Koswara.
Sementara itu, pelajar kelas
X.2 IPA SMA Al-Masthuriyah,
Rista Aprliani menambahkan,
sebagai pemenang lomba silat
dan ular tangga dan Salwa
Aprilani (Kelas XI.3 IPA) serta
Wahjay Nugraha (XI.4 IPS)
sebagai juara I lomba SSK dan
LCC bangga dan senang belajar di SMA Al-Masthuriyah
Sukabumi.
“Semoga makin banyak lagi
pelajar kita yang mengikuti
lomba, agar bisa mengharumkan nama baik sekolah sehingga menjadi lebih baik lagi
di masa yang akan datang,”
pungkasnya. (cr4/e)

Lulusan Pesantren Harus Setara

IST

TAMBAH LAGI PIALA: (kika) Pelatih Pencak Silat
MAN 2 Kota Sukabumi, Ismail bersama peserta
pemenang juara pencak silat dan Kepala MAN
2 Kota Sukabumi berfoto sambil menujukkan
piagam prestasi yang baru diraihnya di Kejuaraan
Pencak Silat Sukabumi Open Championship II.

“Kalau dalam prestasi tentu
saja banyak, namun pada
tahun ini yang terbaru Oktober 2018 siswa kami berhasil
memenangkan juara I pencak
silat dan ular tangga, Lomba
Cerdas Cermat (LCC) dan
jumbara siaga kependudukan,” tuturnya.
Pria ramah ini menjelaskan, LCC dan jumbara siaga
kependudukan diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DPPKB),dalam
rangka lomba Sekolah Siaga
Kependudukan (SSK) di Hotel
Augusta Cikukulu, Kabupaten
Sukabumi. Sedangkan untuk
lomba silat, diselenggarakan
oleh Kodim dalam rangka
HUT TNI. Lomba jumbara
siaga kependudukan dan
LCC, diadakan pada 20-21
Oktober 2018 dan perlombaan silat pada 24-25 Oktober
2018.
“Jumbara siaga kependudu-

GRESIK - Legalitas para
santri sebagai insan akademis
perlu mendapat pengakuan.
Hal itu yang tengah diperjuangkan anggota Fraksi PKB
DPR Jazilul Fawaid. Karena
itu, rancangan undang-undang (RUU) pesantren dan
pendidikan keagamaan harus
segera disahkan menjadi UU.
Jazilul menyosialisasikan

RUU tersebut di DPRD Gresik
pada Senin (5/11). Ketua DPC
PKB Gresik Moh. Qosim hadir
dalam forum tersebut. Termasuk Wakil Ketua DPRD dari
FPKB Syafi’ A.M. dan Ketua
FPKB Wafiroh Ma’shum. Sosialisasi diikuti tokoh agama dan
masyarakat umum.
M e n u r u t Ja z i l u l , R U U
pesantren dan pendidikan

keagamaan perlu diperjuangkan. Dengan begitu, lulusan
pesantren bisa memiliki peran
lebih luas di masyarakat.
Selama ini, lanjut dia, para
santri cenderung pasrah. Mereka belajar bertahun-tahun
di pesantren, lalu lulus hanya
membawa selembar ijazah.
Ketika hendak masuk ke instansi tertentu, ijazah mereka

tidak diakui. Alasannya, ijazah
pesantren dianggap tidak setara dengan lembaga penddikan
formal lain. Padahal, kurikulum pesantren sudah jelas.
Kiai yang mengajar juga
bukan orang sembarangan.
Lembaganya pun diakui.
‘’Tapi, saat berhadapan dengan aturan negara, kok tidak
setara (ijazahnya, Red),’’ kata

lelaki asal Bawean tersebut.
Karena itu, RUU pesantren
dan pendidikan keagamaan
akan terus diperjuangkan.
Apalagi, rancangan tersebut
sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas).
‘’Sekarang masih pembahasan.
Insya Allah awal 2019 sudah
disahkan menjadi undang-undang,’’ ujarnya. (adi/c14/roz)

Kisah Mahasiswi UMMI yang Menjadi Juara I Microteaching

Sempat Nangis ke Orang Tua, Tepati Waktu 40 Menit
Salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah
Sukabumi (UMMI) Sri Wahyuni (22), menjadi
Juara I Lomba Microteaching Tingkat Nasional
yang diselenggarakan oleh BEM HMBF
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung
Jawa Barat, Sabtu (3/11).
WIDI FITRIA, Sukabumi
MAHASISWA semester V
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) UMMI
jurusan Pendidikan Biologi
ini, berhasil mengalahkan
para pesaingnya dari UPI
yang sudah dua kali berturutturut menjadi juara pertama di lomba Microteaching
Bakti Formica Untuk Bangsa
(BFUB) ke-XXI UPI.
“Alhamdulilah suatu prestasi
yang sangat membanggakan,
bagi kami ini juara ke-1 ini
pertama kalinya diraih oleh
Pendidikan Biologi selama
mengikuti perlombaan Microteaching BFUB UPI,” ucap
Dosen Pembimbing Lomba,
Setiono.
Biasnya, setiap tahun jurusan Biologi selalu rutin
mengikuti festival tersebut.
Hanya saja, menjadi juara II
atau III saja.
Sebelum perlombaan dimulai, dari jauh hari pihak
fakultas menyeleksi setiap
mahasiswanya. Dari sebanyak

sepuluh mahasiswa yang diajukan, terpilihlah lima mahasiswa untuk lanjut mengikuti
lomba.
“Dari lima itu diseleksi
lagi oleh pihak UPI, dari seIndonesia dipilih sepuluh
siswa terbaik dan alhamdulillah dua mahasiswi kita lolos
seleksi yang dilakukan oleh
UPI salah satunya Sri,” ujarnya
menambahkan.
Dosen yang juga seharihari mengajar Bilogi itu pun
sangat percaya dengan kemapuan kedua mahasiswinya
tersebut. Terlebih Sri sendiri
aktif di organisasi, sehingga
terbiasa berbicara di depan
umum.
“Anaknya aktif berorganisasi dan sebagai seorang
dosen saya juga melihat
bahwa Sri ini sangat menguasai Kurikulum 13, jadi
saya sangat percaya bahwa
mahasiswi saya ini bisa menjadi juara,” ucapnya.
Sementara itu, Sri send-
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AKTIF BERORGANISASI: Sri Wahyuni dan Setiono berfoto dengan
bangga sambil menunjukkan piala.

iri mengaku tidak percaya
dirinya bisa menjadi juara
pertama di ajang perlombaan bergengsi tersebut.
Apalagi sebelumnya sempat tidak percaya diri (PD)
mengikuti lomba, lantaran
melihat para pesaing yang
berasal dari universitasuniversitas ternama.
“Sempat gak PD apalagi ini
perlombaan pertama yang
saya ikuti, jadi belum ada
pengalaman apapun dan
sempat down juga sampai
nangis ke orang tua,” ulas-

nya.
Tapi berkat dukungan dan
doa dari orang tua dan universitas, pada akhirnya tes
yang dilakukan Sri berjalan
lancar dan tepat waktu.
“40 menit selesai,” imbuhnya.
Mi c ro t e a c h i n g s e n d i r i
merupakan perlombaan, di
mana peserta harus mempresentasikan materi layaknya seorang guru. Saat
mengikuti perlombaan mahasiswi asal Gegerbitung
Kabupaten Sukabumi itu

mengambil tema “Bahaya Makanan Instan pada
Pencernaan”.
Ia harus mempresentasikan dan praktik dihadapan
juri dan juga siswa SMA yang
sudah disediakan oleh panitia lomba, selama 40 menit.
“Alhamdulillah saya tepat
waktu pemberian materi
dan praktiknya selesai dalam
waktu 40 menit, kalau peserta lainnya kebanyakan kelebihan waktu kebanyakan
lama di praktik,” terangnya.
Usai menjadi juara, Sri
mengaku menjadi ketagihan
mengikuti lomba untuk mengasah kemampuannya. Saat
ini ia pun sudah mempersiapkan lomba Microteaching
FBUB UPI tahun depan.
“Kemarin itu ada piala dari
UPI, medali sama piagam
dan ada piala bergilir juga
dari gubernur, jadi tahun
depan pasti ikut lagi, harapnnya sih piala ini bisa
terus bertahan di UMMI.
Makanya sekarang mulai
cari-cari inspirasi materi
yang akan di presentasikan
pada perlombaan tahun
depan,” tuturnya.
Berkat prestasinya itu, pihak universitas pun memberikan penghargaan berupa beasiswa LC dan beasiswa dari fakultas berupa
bebas biaya wisuda. (*)
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HALL OF FAME: Ada lebih dari 100 medali yang dipajang Yuli di salah satu dinding kediamannya di kawasan BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Medali-medali itu berasal dari berbagai race yang diikuti di seluruh Indonesia dan luar negeri.

Yuli Rianastasia, 58, Berlari 6 Ribu Km dalam Setahun

Koleksi 20 Gelar Podium FM
Di usia senja, Yuli Rianastasia semakin gila berlari. Tahun lalu dia mampu
menuntaskan misinya berlari 6 ribu km dalam setahun. Kini target baru
diusung. Berlari sejauh 7 ribu km hingga akhir 2018.

YULI
RIANASTASIA
Palembang,
14 Juli 1960
(58 tahun)
Pensiunan pegawai Bank Indonesia
Komunitas lari

INSTAGRAM YULI

PERDANA: Yuli menunjukkan medali London Marathon 2018 April lalu. Ini adalah
world marathon major pertama yang diikutinya.

Dapat Wild Card Ikuti
Ratchaburi Marathon

Indorunners Jakarta
Run for Indonesia
Lelarian Sana-Sini
Parung Runners
BI Runners
Extraordinary Jakarta Runners
Sebagian Race Yuli
Bali Marathon 2015
30 Agustus
6 jam 52 menit 6 detik
Samosir Lake Toba Ultra 2017 (50K)
23 September
7 jam 49 menit 56 detik

TANTANGAN lari virtual yang dilakoni Bank Indonesia dua tahun lalu.
Yuli Rianastasia membuahkan hasil.
Dalam sehari, Yuli berlari tiga kali.
Rabu (31/10) perempuan 58 tahun itu Bangun subuh, kemudian berlari
mendapat wild card untuk tampil di hingga pukul 11.00. Lalu, sorenya
Allianz World Run Ratchaburi Marathon cukup lari jarak pendek ataupun
di Thailand. Yuli sukses menjadi
jalan santai selama dua jam.
juara pertama Allianz
Malamnya lari pukul 19.00
World Run Virtual Chahingga 21.00.
llenge setelah berlari
Strategi tersebut
menempuh jarak
terbukti jitu. Raihan
1.400,6 km selama
Yuli di urutan teratas
Saya bukan atlet
sebulan.
terpaut cukup jauh
tapi ingin bisa
Ajang lari virtual
dari dua pesaingnya
naik podium.
tersebut dimulai
di posisi tiga besar.
Sekali sudah naik
sejak21September
Susanto Tantriady yang
podium pasti
dan berakhir pada
menempati peringkat
ketagihan.”
21 Oktober. Selama
kedua mampu menjelajah
itu pula, Yuli getol
sejauh 1.217,6 km. Semengatur jadwal berlari
mentara itu, posisi ketiga dihuni
setiap hari. Minimal dia
Kang Uchie dengan catatan 1.110,4
menempuh 45 km per hari. ’’Tapi, itu km. ’’Bersyukur usaha saya tidak siatidak terus-menerus berlari. Yang sia. Lumayan akomodasi dan
penting bergerak setiap hari, bisa lari penginapan sudah ditanggung
atau jalan kaki,’’ terangnya.
penyelenggara. Tinggal bawa diri aja,’’
Pelari hanya perlu mengaktifkan GPS katanya, kemudian tertawa.
dan aplikasi sebelum beraktivitas. Kondisi
Menjelang Ratchaburi Marathon yang
saat ini, Yuli diuntungkan dengan rencananya dihelat 25 November itu,
memiliki waktu luang yang sangat Yuli mengaku tidak ada persiapan khubanyak. Perempuan asal Palembang sus. ’’Nggak ada target podium. Lawannya
itu sudah purnatugas sebagai pegawai berat-berat,’’ ujarnya. (han/c19/tia)

Jakarta Midnight Marathon 2017
30 September
5 jam 20 menit 15 detik
(personal best)
London Marathon 2018
22 April
6 jam 20 menit 57 detik
Surabaya Marathon 2018
12 Agustus
5 jam 49 menit 49 detik
Bali Marathon 2018
9 September
5 jam 43 menit 51 detik
Samosir Lake Toba Ultra 2018 (50K)
22 September
7 jam 58 menit 3 detik

SEJAK muda Yuli memang hobi berolahraga.
Terutama lari dan senam aerobik. Saat masih
aktif bekerja sebagai pegawai Bank Indonesia,
setiap Jumat dia berlari dari kantornya di kawasan
Jalan Thamrin menuju ke Monas. Konsekuensinya,
perempuan asal Palembang itu harus berangkat
lebih pagi dari pegawai lain. Tidak lupa, dia
membawa pakaian dan sepatu ganti karena harus
bekerja setelahnya.
Biasanya, pukul 06.00 Yuli sudah tiba di kantor.
Dia menghabiskan waktu satu hingga dua jam
untuk berlari. ’’Bolak-balik saja dari kantor ke
Monas. Terus lari muterin Monas,’’ ucap Yuli saat
ditemui Jumat pagi (26/10).
Kebiasaan tersebut masih dilakukan hingga kini.
Ketika ditemui di kawasan BSD, Serpong,
Tangerang Selatan, Yuli baru saja berlari
menempuh 15 km. Dandanannya
tidak berbeda dengan pelari muda.
Memakai kaus sleeveless dengan
celana pendek merah menyala
serta legging hitam yang menutupi
kulit kakinya. Ditambah kacamata
hitam dan topi visor warna
senada. Lipstik merah di bibirnya
tidak kalah ngejreng. Dandanan
itu seolah trademark Yuli.
Tujuannya berolahraga sangat
sederhana. Menjaga kesehatan
jantung. Dia menyatakan,
dengan banyak bergerak, aliran
darah ke seluruh tubuh akan
semakin lancar. ’’Semakin tua
ya harus antisipasi. Kan ngeri
kalau kena stroke,’’ ujarnya.
Memasuki medio 2012,
ketika race lari mulai
booming, Yuli tidak pernah
absen mengikuti race. Pelan
tetapi pasti, secara bertahap,
perempuan kelahiran 14
Juli 1960 itu berlari mulai
kategori 5k, 10k, dan 21k
(half-marathon).
Selama itu pula Yuli berlatih
lari alakadarnya. Tanpa
pelatih. Yang penting lari
sekuatnya keliling kompleks rumah di Perumahan BI Slipi, Jakarta
Selatan. ’’Katakanlah,
keliling kompleks
sudah 1 km. Muter

tiga kali sudah 3 km. Gitu aja,’’ ucapnya.
Merasa jam terbang sudah cukup, Yuli memutuskan
melepas virgin marathon di Bali Marathon 2015
pada usia 55 tahun. Saat itu dia berbekal khatam
23 kali turun di race half-marathon. Awalnya, dia
cukup waswas dengan kondisi fisiknya menjelang
race. ’’Di usia segitu kan rawan ya. Apalagi, seharihari paling mentok lari paling banter 10 km,’’
katanya. Namun, dia tidak memikirkan waktu.
’’Yang penting finis di bawah cut off time (CoT)
7 jam,’’ tambahnya.
Perjalanan virgin FM pertama itu memang tidak
mudah. Cuaca panas Pulau Dewata membuat Yuli
patah arang di tengah perjalanan. Panasnya aspal
jalanan menembus sepatu larinya. Membuat telapak
kaki seolah terpanggang. Namun, tekatnya telanjur
bulat. Di setiap water station, dia menyiramkan
air es untuk membasahi sepatunya. Alhasil,
Yuli mampu finis dengan waktu 6 jam 52
menit 6 detik.
Sejak saat itu Yuli mulai getol berlari.
Bahkan mengikuti race ultra marathon
hingga tantangan berlari virtual. Tak ayal,
pada 2016 pensiunan pegawai BI tersebut
sudah mengoleksi lebih dari 100 medali
di rumahnya. Bahkan, dia sudah 20 kali
naik podium full-marathon dari 24 kali
keikutsertaannya di kategori usia
45–50 tahun ke atas.
Setahun berselang, dia mampu
menjawab tantangan berlari 6
ribu km sepanjang 2017.
Tahun ini Yuli meningkatkan targetnya 1.000
kilometer lebih banyak dari tahun
lalu. Yakni, 7 ribu
km dalam setahun. ’’Sampai
akhir Oktober ini
sudah 6 ribuan
lebih sedikit. Semoga
sampai akhir tahun bisa
sesuai target,’’ paparnya.
(han/c15/tia)

TRADE MARK: Meski tidak muda
lagi, Yuli juga tampil ala pelari
muda. Setidaknya, kacamata hitam
dan topi menjadi aksesori yang
tidak pernah ketinggalan.
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Menikmati Lari dengan Pemandangan Samudra Pasiﬁk di Stadion Mandala, Jayapura

Pilih Lari di Stadion ketimbang di Jalan
Stadion Mandala, Jayapura,
begitu ramai saat pagi dan
sore. Stadion yang menjadi
kandang klub Persipura
Jayapura itu menjadi
salah satu lokasi olahraga
yang cukup populer di
kota tersebut. Jika tidak
ada pertandingan sepak
bola, masyarakat bisa
menggunakan lokasi itu
sebagai sarana olahraga.
Gratis.
STADION Mandala terletak di pinggir
pantai di daerah Dok V, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Berjarak
36 km dari Bandara Sentani, stadion
berkapasitas 30 ribu penonton

tersebut memang menjadi lokasi
latihan reguler klub Persipura. Meski
begitu, lokasi latihan pemain difokuskan di tengah lapangan. Bagian
lainnya bisa digunakan untuk masyarakat umum.
Di lokasi tersebut, ada dua trek lari
yang biasa digunakan. Pertama, trek
lari dari gravel dalam stadion.
Sebagaimana trek lari pada umumnya,
letaknya mengelilingi lapangan utama.
Sekali putaran memiliki jarak 400
meter dengan medan datar.
Trek lari kedua lebih menantang.
Karena Jayapura memiliki kontur
berbukit, jalanan yang dilewati
kebanyakan naik turun dan tidak rata.
Trek lari tersebut terletak di belakang
tribun VIP stadion. Memang tidak
terlalu curam. Kemiringan hanya
sekitar 15 derajat. Namun, berlari
dalam beberapa putaran cukup
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RAGAM: Beberapa pelari melintasi trek menanjak di Stadion Mandala, Jayapura, pekan lalu.

membuat napas ngos-ngosan.
Sekali putaran menempuh jarak
sekitar 350 meter. Ada sekali tanjakan,

sekali turunan, dan dua bidang datar.
Treknya terbuat dari aspal. Dari ujung
tertinggi trek lari tersebut terlihat

pemandangan Samudra Pasifik yang
mengintip di balik tribun stadion.
Ari Hermawan menjadi salah seorang
warga yang rutin berolahraga di lokasi
itu. Pria berusia 38 tahun tersebut
lebih sering berlari saat sore. Menurut
dia, lokasi lari di Stadion Mandala
lebih aman dan nyaman. ’’Kalau di
jalan raya itu ramai. Jadi lebih waswas
dan agak berbahaya. Apalagi, Jayapura
itu kota yang tidak terlalu luas. Tapi,
volume kendaraan bermotor cukup
tinggi. Peminat lari belum sebanyak
kota-kota lain. Makanya lebih aman
lari di sini saja,’’ kata Ari.
Bagi Ari, lari sudah menjadi bagian
dari rutinitasnya. Dia memang bukan
atlet. Pria asal Surabaya itu melakukannya untuk menjaga kesehatan.
’’Nggak sering ikut event lari. Di sini
juga jarang ada event lari. Kalau mau
ikut ke luar Jayapura dulu. Latihan

biasa saja di sini, 30 menit sampai satu
jam. Ya biar sehat saja,’’ ungkapnya.
Saat datang ke stadion, masyarakat
tinggal memilih, mau latihan lari biasa
atau menanjak. Trek biasa memang
lebih ramai. Karena itu, jika sedang ramai,
Ari lebih memilih berlatih di trek
menanjak. ’’Sehari sebelum pertandingan
sepak bola, lapangan bawah ditutup
untuk persiapan panitia pelaksana.
Namun, orang-orang tetap bisa memakai
trek yang di atas,’’ tambahnya.
Meski begitu, jika ingin merasakan
lari di jalanan Jayapura, bisa dilakukan
saat car free day. Jika acara tersebut di
kota lain dilangsungkan pada Minggu,
car free day di Jayapura setiap Sabtu.
Sebab, saat Minggu banyak yang pergi
ke gereja. Car free day di Jayapura
biasanya berlokasi di sepanjang jalan
di depan kantor gubernur Papua atau
di Taman Imbi. (gil/c15/tia)
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SETUJU nggak sih kalau main game bikin
ketagihan karena seolah kita ikut terisap ke
dalamnya. Thanks to game writer yang udah
bekerja sedemikian rupa untuk membangun
cerita. Kira-kira gimana sih cara mereka bekerja?
Let’s meet Yusdi Saliman, game writer dari
Sage Fusion. (lia/c14/raf)

PERNAH ngerasa ikut deg deg-an ketika dikejar musuh dalam
video game? Thanks to game writers! Merekalah yang menciptakan
cerita unik dalam game hingga terasa benar-benar riil. Cocok
banget nih buat kamu yang suka nulis sekaligus ngegame.
Penasaran nggak sih seseru apa kegiatannya? Kenalan sama
mereka yuk! (kch/lia/c14/raf)

Menentukan Jenis Game
yang Akan Dibuat
’’Sama dengan menulis sebuah buku,
dalam menulis sebuah story game, kita
harus menentukan lebih dulu jenis
game yang akan kita buat, gameplaynya, serta seperti apa interaksi antara
gameplay dan cerita,’’ jelas Yusdi.
Selain itu, tahap ini menentukan scope
dari produksi. Di antaranya, seberapa
panjang alur cerita dan berapa banyak
art asset yang telah dibuat.

PROFIL RESPONDEN

Zetizen menganggap
profesi game writer
cukup unik dan bisa
dicoba.

Pendidikan
SMP

9%

Kuliah

SMA

78%

Membuat Konsep Cerita

13%

’’Game writer dan game designer
bekerja sama untuk mematangkan
setting. Selanjutnya, game writer mulai
menentukan karakter-karakternya dibantu
dengan character designer. Dalam tahap
ini, dilakukan pengembangan cerita
seperti plot, menentukan klimaks cerita,
dan bagaimana cerita itu akan berakhir,’’
ungkapnya. Tahap ini menuntut kita
melakukan banyak riset.

Jenis Kelamin

Menurut

Cewek

68%

Cowok

32%

Usia

8%
77%
19–20 tahun 15%
12–15 tahun
16–18 tahun

Zetizen, keunikan
utama dalam game
terletak pada alur
ceritanya.

JUMLAH RESPONDEN 1.021 ORANG. POLLING
DILAKUKAN DI 34 PROVINSI, MULAI ACEH HINGGA
JAYAPURA. SAMPLING ERROR 4,5 PERSEN.

Membuat Outline atau
Kerangka Cerita

FOTO: JEFRI/ZETIZEN TEAM & VIFTHFLOOR.MOE •
ILUSTRASI & LAYOUT: GANES/ZETIZEN TEAM

ANALITIS KUNCI PROFESI
Vadi Vanadi,
Game Director Dreadout
Penggemar film dan game bersatu ketika
game Dreadout diangkat ke layar lebar. Di
balik kesuksesannya, ada nama Vadi Vanadi.
DOK.PRIBADI
Dia sedikit menyesalkan masih sedikitnya video
game di Indonesia. Alhasil, profesi itu jarang dilirik masyarakat.
’’Tapi, peluang terbuka lebar bagi mereka yang bisa menyusun
game design document (GDD). GDD mencakup konsep game
design secara umum seperti genre, rules, visual tone & teknis,
bahkan sampai target market,’’ ungkap Vadi.
’’Skenario yang detail, kuat, dan deskriptif dapat membantu
tim produksi fokus pada proses produksinya,’’ ujar Vadi. Karena
itu, seorang game writer juga harus mengerti teknik dasar
dalam pembuatan game seperti game engine. Seorang game
writer harus tahu skenario yang dibuatnya dapat diimplementasikan
dengan mudah atau tidak pada game engine tertentu sehingga
nggak menyusahkan anggota tim yang lain.

BAPER: Endah n Rhesa menghipnotis ribuan pengunjung lewat
penampilan dan lagu romantisnya.

Beberapa penulis lebih suka langsung
menulis aja dan membiarkan imajinasi
mereka menjelajah bersama si karakter.
Setelah itu, baru mereka sempurnakan di
tahap editing. ’’Tapi, untuk pembuatan
sebuah game, outline sangat penting
karena penulis tidak bekerja sendirian.
Dari outline, kita bisa tahu kebutuhan di
sisi art dan programming,’’ ujar Yusdi.

MENGHIDUPKAN KARAKTER
LEWAT SKENARIO
Novalia, Game Writer Just
Deserts, Vifth Studio
Keunikan cerita jadi salah satu
DOK.PRIBADI
kekuatan game. Let’s meet Novalia, game
writer dari Vifth Studio, developer Just Deserts.
Menjadi seorang game writer itu memiliki banyak keuntungan.
Di antaranya, bisa merealisasikan karakter yang kita inginkan
dan cara kita berinteraksi dengan karakter tersebut. Keuntungan
lain adalah dapat menuangkan ide melalui karya seperti karya
sastra semacam novel atau puisi pada umumnya.
’’Seorang game writer hampir sama seperti penulis lain. Harus
ada kemampuan berbahasa, bagaimana cara kita menuangkan
pikiran kita dalam karya,’’ ungkap Nova. ’’Bedanya, dalam pembuatan
game, kita nggak kerja sendiri seperti penulis-penulis di bidang
lain. Kita harus tetap berkoordinasi dengan tim dan tahan keinginan
pribadi untuk lebih dominan,’’ tandasnya.

GELIAT pensi SMA di Surabaya emang nggak
pernah mati. Kali ini giliran Libels Party atau Liberty,
pensi SMA Negeri 15 Surabaya, yang menggemparkan
Jatim Expo. Diadakan pada Sabtu (3/11), Liberty
mengusung tema Counterfeit Contemplation.
Tahun ini Liberty ingin tampil outstanding dengan
pergelaran seluruh ekskul di Libels sekaligus
kompetisi band dan vokal solo.
Bukan Liberty namanya kalau nggak menghebohkan
pengunjung. Di pintu masuk, pengunjung disuguhi
pameran lukisan karya Gambes Mania. Ada juga
mural 1 x 4 meter yang dibuat lebih dari 1.000
siswa Libels. Uniknya lagi, karya tersebut hanya
dikerjakan selama dua hari loh! Untuk meningkatkan
partisipasi siswa, karya itu dilombakan secara
internal dan dinilai para guru. Mural-mural tersebut
dipajang sebagai dekorasi di venue.
’’Beda dengan pensi lainnya. Liberty adalah pesta
seluruh warga Libels. Jadi, bukan cuma panitia yang
bekerja dengan mendatangkan guest star. Tapi,
semuanya harus bersenang-senang dengan
berpartisipasi,’’ tutur Nabila Riski, ketua
panitia Liberty 2k18.
Penampilan empat guest star menjadi
puncak acara. Endah n Rhesa, Adhitia
Sofyan, Once Mekel, dan Ardhito Pramono
bikin panggung Liberty 2k18 makin
spektakuler dan riuh. ’’Energi yang sangat
menyenangkan ketika mengisi acara di Liberty
2k18. Kombinasi musik dan guest star yang berbeda
113395
generasi dan genre memberikan keindahan tersendiri
untuk acara ini,’’ ujar Endah n Rhesa yang malam itu
membawakan tembang-tembang andalannya.
Lebih dari 4.000 pengunjung makin riuh saat Once
Mekel naik ke atas panggung. Penampilannya menjadi
gaung yang meleburkan perbedaan generasi lewat
vibe sendunya. ’’Kesempatan ini seru abis karena
aku bisa menghibur adik-adik SMA dalam sebuah
pentas seni. Liberty 2k18 memunculkan rasa nostalgia
tersendiri, khususnya buat saya yang udah mulai
jarang mengisi acara pensi seperti ini,’’ kata Once
setelah mengguncang panggung Liberty 2k18. Overall,
Liberty brought us joy. Thank you! (lia/c14/raf)

Mulai Menulis
Proses ini nggak jauh berbeda jika
dibandingkan dengan penulis-penulis
lainnya. Setelah draf selesai, game
writer akan mulai mengecek dan
mengedit. Lalu, skrip dicoba lebih dulu
ke dalam game untuk mencocokkan
cerita dengan game.’’Last step, setelah
selesai ditulis dan diedit, skrip
diserahkan ke editor profesional untuk
di-polish ulang. Baru deh skrip siap
diimplementasikan,” tutur Yusdi.

KOMPAK: Liberty membuktikan pensi nggak hanya mendatangkan guest star lewat kolaborasi dengan
ekstrakurikuler Kolacule (Korean Language and Culture) yang membuka acara.

CONGRATULATION!: Para musisi Surabaya
dari berbagai kalangan memenangi Band
Competition.

FOTO-FOTO: JEFRI/ZETIZEN TEAM

LEGEND: Once Mekel
berhasil membuat para
penonton bernostalgia
dengan tembang-tembang
andalannya.
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TIPS

Rupiah Bisa Menguat Lagi
Kembali
Manfaatkan
Pelemahan
Dolar

JPNN.COM

PROPERTI: Sejumlah konsumen sedang mensurvey
perumahan.

JAKARTA - Perdagangan
nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat (AS), masih ada kesempatan untuk menguat
dengan memanfaatkan
pelemahan USD.
Analis CSA Research Institute Reza Priyambada
mengatakan, pelemahan
USD yang terjadi saat ini
mengakhiri reli penguatan sebelumnya. Laju USD
melemah seiring dengan
aksi lepas USD oleh investor jelang adanya pemilu
tengah semester (midterm
election) AS.
“Diperkirakan Rupiah akan
bergerak di kisaran 14.98314.969,” ujarnya, Selasa (6/11).
Reza menjelaskan, meski
rilis angka pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang
dianggap di atas ekspektasi
namun, tidak cukup kuat
mengangkat Rupiah.
“Bahkan berbalik melemahnya laju USD setelah
penguatan selama beberapa
hari sebelumnya juga tidak
direspon positif,” tuturnya.
Badan Pusat Statistik
(BPS) merilis PDB kuartal
III-2018 naik 5,17 persen,
di atas ekspektasi sejumlah
pengamat yang memperki-

Lima Langkah Agar
Segera Punya Rumah
JAKARTA - Memiliki rumah bukanlah perkara gampang bagi sebagian orang. Ada yang harus berhemat
mati-matian hingga nekat berutang demi mempunyai
rumah. Namun, sebenarnya ada beberapa cara sederhana agar Anda bisa membeli rumah.
Situs properti Realtor memberikan beberapa kiat
supaya keinginan membeli rumah menjadi kenyataan.
Akan tetapi, Anda harus benar-benar disiplin, terutama
mengatur pemasukan dan pengeluaran.
Lima langkah mudah agar Anda bisa segera membeli
rumah itu adalah pertama, buat tabungan uang muka.
Anda harus segera membuat tabungan terpisah untuk
menabung uang muka atau down payment (DP). Sisihkan sebanyak mungkin yang Anda bisa dari pemasukan.
Sembari menabung, Anda bisa terus mencari rumah
idaman. Setelah menemukan rumah idaman dan uang
muka cukup, Anda bisa segera membeli.
Kedua, kurangi utang. Langkah selanjutnya adalah
Anda harus belajar hidup sederhana. Anda hanya perlu
mengurangi kebiasaan tidak penting yang bisa membebani pengeluaran.
Kemudian, belajar untuk terampil memperbaiki
barang-barang di rumah. Hal itu akan berguna jika Anda
nantinya sudah memiliki hunian pribadi. Terakhir, rajin
mencari via online atau blusukan.
Anda harus rajin mencari rumah via marketplace,
pameran perumahan, agen properti, dan lainnya. Cara
lainnya adalah blusukan. Kalau punya waktu luang,
Anda bisa mencoba mencari rumah murah di sekitar
rumah orang tua, saudara, dan lainnya. Siapa tahu kamu
menemukan rumah murah. (mys/jpc/jpnn)

rakan di angka 5,14 persen.
Per tumbuhan ekonomi
itu dinilai tertinggi secara
tahunan sejak 2014 atau di
masa kepemimpinan Pres-

iden RI Joko Widodo.
Konsumsi pemerintah
pada kuartal III-2018 cukup memberikan kontribusi lebih bagi pertumbu-

han ekonomi sebesar 5,17
persen. Meski dinilai di atas
ekspektasi namun, angka
tersebut jauh lebih rendah
dari kuartal sebelumnya

yang mencapai 5,27 persen.
“Itu yang menyebabkan
Rupiah yang sebelumnya
menguat kembali melemah,”
tandasnya.(mys/JPC)

Dari Sharing Bisnis Jawa Pos, Wujudkan Ide Jadi Bisnis Gede (1)

Naik Kelas Perlu Modal, Uji Produk lewat Riset
Tentu semua pelaku usaha tak ingin selamanya
menjadi UMKM. Ada saatnya perusahaan rintisan
(start-up) naik kelas menjadi lebih besar. Salah
satu kuncinya adalah mengakses tambahan modal
ke perbankan.
PADA tahap tertentu,
pelaku usaha perlu melakukan scale-up bisnis. Tujuannya, bisnisnya menjadi lebih
besar. Pinjaman perbankan
bisa menjadi modal untuk
mengakselerasi pertumbuhan usaha.
Owner Giyomi Fashion
Yudha Prasetyo mengatakan,
berdasar pengalamannya
mengembangkan usaha, ada
masanya melakukan scale-up
yang kadang memerlukan
modal besar.

Dia menceritakan, pada tahun pertama memulai usaha,
Giyomi yang memasarkan
produk pakaian mencatat
penjualan 35 potong tiap
bulan. ”Tapi, tahun-tahun
berikutnya, penjualan naik
signifikan. Pada 2015 menjadi
500 potong, pada 2016 sebanyak 1.000 potong, pada 2017
sebanyak 3.000 potong, hingga 2018 mencapai 4.000–4.500
potong per bulan,” jelasnya
dalam
Sharing Bisnis Jawa Pos

RAD
A
INFO P R SUKA
BUM
EMAS
ANGA
I
N IKLA
N

(0266) 2

19204

yang bertajuk Wujudkan Ide
Jadi Bisnis Gede di Semanggi
Room, Graha Pena Surabaya,
Rabu (31/10).
Selain Yudha, hadir sebagai
narasumber Owner Kebab

Kebudd Adi Rachman, Direktur PT Aneka Gas Industri Tbk
Imelda Harsono, dan Dirut
BPR Jatim Bank UMKM Yudi
Wahyu Maharani.
Yudha melanjutkan, pada

IKLAN BARIS
FLORIS

CV. ARGO PUTRA, Kontarktor,
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)

KAWANUA FLORIST terima pesanan karangan bunga, jl. Jendral Sudirman.Tlp (0266)
224361 (Rs s/d 30 November)
CHEN’S FLORIST, Terima pesanan Rangkaian Bunga,Rental Tanaman Hias, Jl
Sriwijaya No.43 Tlp (0266)231058 HP
081584105896 (Rs s/d 30 November)
HOTEL
RAHARJAHOTELJl.ArifRahmanHakimNo.59
Sukabumi Tlp ( 0266) (Rs s/d 30 November)

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

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

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

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

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

HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi kota Sukabumi (Rs s/d 30 November)

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

Foot Reflexology
- Herbal Compress
Executive Bali Body Scrub - Body Cop
Full Body therapy
- Lulur
Hot stone
- Accu Aura

-

JUAL
R
MOTO
www.radarsukabumi.com

HLG STNK F - 4865 OT An. Asriani

Smi. 085624101595 (Rs s/d 30 November)

30 November)

HLG STNK F - 2536 UAC An. Nurhikmah

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

TOKO KOMPUTER
APOLLO COMPUTER Menjual Hardware,
Note-book, CCTV, Accessories, Printer, tablet,
dll Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp (0266)222685,
(0266) 7001977, HP 08572320 8455 Sukabumi. (Rs s/d 30 November)
RNY COMPUTER , Hardware, Notebook,
CCTV, Camera Digital, GPS, PC, Tablet,
Projector, Jl. A. Yani No 216 /232 Tlp ( 0266
) 221079 Fax. ( 0266) 217890 Sukabumi.
(Rs s/d 30 November)

HLG STNK F - 2285 QW An. Andi Mulyadi
HLG STNK F - 2597 QH An. Atika Septiliany
HLG STNK F - 6534 VN An. Asep Mohamad
Pahruroji
HLG STNK F - 2678 QV An. Eras

KEHILANGAN STNK

KULINER

Hilang Satu Buah STNK Nopol F - 2428 OE
AN Riza Ayu Wahyuni

WARUNG MKN BEBEK JONTOR, jontornya
bikin keSOHOOORR !! Jl. Selabintana Km.3

Ratus
Facial Galvanic
Ear Candeling
Dll.

Terdapat Juga :
- Bekam
- Tes lemak badan

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

Pukul

0815 6375 3512

Karena sekarang era milenium,” jelasnya.
Selain dibedakan berdasar
sektor, pembiayaan dikelompokkan menurut umur. Per
30 September 2018, umur di
bawah 35 tahun menyumbang share 16,69 persen. Yang
terbanyak masih kategori
umur di atas 35 tahun dengan
share 83,31 persen.
”Kami berharap mereka
yang berusia di bawah 35
tahun bisa menjadi debitor
utama dan menjadi pemain
baru untuk kredit,”
timpalnya.
Per September 2018, kredit
yang disalurkan mencapai Rp
1,7 triliun. Sedangkan dana
pihak ketiga 1,6 triliun. Kemudian, modal setor mencapai
Rp 411,3 miliar. (res/c11/oki)

BISNIS I
RT
PROPE

JUAL
MOBIL

Treatment :
-

kondisi baik sampai di tangan pembeli. Sebab, kalau
bermasalah, berarti belum
layak,” tutur dia.
Contohnya, pengemasan
produk. Ketebalan styrofoam
memengaruhi ketahanan
produk di ekspedisi. Makin
tebal styrofoam, daya tahan
makanan kian lama. ”Kami
riset dengan memperlakukan produk tersebut seperti
ketika di ekspedisi. Dilempar,
dibanting, dan sebagainya,”
kata Adi.
Yudi Wahyu Maharani menambahkan, pada era sekarang, kala banyak generasi
muda berani memulai usaha,
perbankan harus menyesuaikan target pasar. ”Selain
fokus ke daerah, kami juga
mengubah pangsa pasar.
. RP. 15.000
TARIF IKLAN BARIS
MINI 3 BARIS
MAKS 10 BARIS KTER)
(38 KARA

Solusi Kebutuhan A
Anda !

ANEKA

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)

FRIZAL/JAWA POS

ENTREPRENEURSHIP: Dari kanan, Yudha Prasetyo, Adi Rachman,
Yudi Wahyu Maharani, Imelda Harsono, dan wartawan Jawa Pos
Charina Marietasari selaku moderator di Graha Pena Surabaya
Rabu (31/10)

2017 dirinya merasa perlu
melakukan scale-up. Karena
itu, dia memerlukan tambahan modal.
Karena sudah tidak mungkin mengandalkan permodalan internal, pilihannya
ialah meminjam kepada perbankan.
”Makanya, kami mulai
merapikan administrasi,”
ungkapnya.
Cerita Adi beda lagi. Adi
yang memulai usaha Kebab
Kebudd pada 2012 menuturkan, riset adalah sesuatu
yang penting, terutama untuk
mengetahui ketahanan suatu
produk. Apalagi, produk yang
dikembangkan dipasarkan
secara online.
”Jadi, harus memastikan
produk tersebut dalam

10:00
s/d
22:00

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

TERUSAN
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PT SRR Berani
‘Mainkan‘ DLH
FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI

MENGGANGGU: Kondisi galian drainase di sepanjang Jalan Raya Cisaat, yang semrawut hingga
menggangu pengendara, Selasa (6/11).

Proyek Galian Drainase
Jalan Nasional ‘Rujit’
CISAAT-- Sejumlah pengendara dan pemilik toko
di sepanjang Jalan Raya
Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan kondisi
galian drainase yang asalasalan. Bagai mana tidak,
di sepanjang jalan tersebut
banyak tumpukan tanah
bekas galian dan material
untuk pembuatan trotoar
hingga mengganggu kenyamanan dan keamanan
para pengendara. Padahal,
harusnya material-material
tersebut harusnya segera
diangkut dan dibereskan
agar tidak menggangu para
pengendara.
Dari informasi yang dihimpun koran ini, galian
draenasi yang memiliki panjang hingga ratusan meter
tersebut sudah hampir satu
bulan lebih dikerjakan. Namun, hingga saat ini tak
kunjung selesai sehingga
banyak pengendara dan
pemilik toko mengeluhkan
kondisi tersebut karena jika
musim penghujan tak jarang
tamah yang berserakan di
pinggiran jalan tersebut
memenuhi badan jalan se-

hingga dikhawatirkan dapat
mengancam keselamatan
pengendara.
“Ya, kalau turun hujan tanah yang berada di pinggiran
jalan ini hampir memenuhi
badan jalan. Sehingga membuat tidak nyaman terhadap pengendara maupun
pemilik toko. Karena badan
jalan jadi becek,” kata salah
seorang pemilik toko di Jalan Raya Cisaat, Tatang (40)
kepada Radar Sukabumi,
Selasa (6/11).
Bukan hanya mengganggu
aktivitas sambung dia, akibat
semrautnya galian tersebut
juga mengganggu estetika.
Kendati belum memakan
korban akibat kecelakaan
namun, jika galian tersebut
kondisinya masih belum
dibenahi dikhawatirkan terjadi kecelakaan lalulintas
akibat terpeleset tumpukan
material dan tanah galian
itu.
“Seharusnya bekas galian
ini dirapihkan jangan hanya ditumpuk pinggir jalan.
Kalau kondisinya seperti ini jelas mengganggu,
karena akibat banyaknya

tumpukan ini juga sering
terjadi kemacetan,” paparnya.
Hal senada dilontarkan,
salah seorang pengendara
Sukoco (38) mengaku dirinya sangat mengecewakan
pekerjaan tersebut yang
dianggap asal-asalan. “Tentunya galian yang rapih itu
bukan seperti ini menumpuk bekas galian di pinggir
jalankan tidak baik untuk
pengendara apalagi sekarang sudah musim hujan,”
keluhnya.
Dirinya meminta, guna
meminimalisir hal-hal yang
tidak diinginkan terjadi
maka pemerintah terkait
harus secepat turun tangan
menyikapi persoalan tersebut. Lantaran, jika tidak
dirapihkan tidak menutup
kemungkinan menimbulkan kecelakaan. “Sekarang
saja sudah jelas dampaknya
karena menjadi salah satu
faktor kemacetan di Jalan
Raya Cisaat ini. Kami harap,
jika memang melanggar
aturan pemerintah harus
bisa menindak tegasnya.
(bam/d)

Sejam Operasi, 66 Pelanggar Ditindak
GUNUNGGURUH-- Guna
menertibkan kendaraan
yang melanggar, Polres Sukabumi kota terus melakukan operasi di wilayah hukumnya. Kali ini, anggota
polres Sukabumi melakukan operasi zebra lodaya
2018 yang dipusatkan di
Jalan Raya Pelabuhan II,
Km 10, Kampung Pasirmalang, Desa Kebonmanggu,
Kecamatan Gunungguruh.
Hasilnya dalam waktu satu
ma polisi berhasil menindak
66 pelanggar.
“Dalam kurun waktu sekitar 1 jam lamanya, kami berhasil menjaring sebanyak 66
pelanggaran lalu lintas. Diantaranya, 53 pelanggaran
tidak membawa STNK, 12
pelanggaran tidak memiliki
SIM serta 1 unit kendaraan
roda kami amankan. Lantaran, mereka tidak bisa
memperlihatkan kelengkapan kendaraan saat dilakulan operasi,”jelas seorang
anggota Sat Lantas Polres
Sukabumi Kota, Ipda Iwayan
Putra
Diketahui, operasi Ze-

bra Lodaya 2018 ini, telah
mengedepankan penindakan, terutama terhadap
peredaran narkoba, senjata
tajam (Sajam), surat-surat
kendaran yang tidak tertib
saat berlalulintas. Seperti,
SIM, STNK, tidak menggunakam helm dan mengunakan knalpot racing. “Siapa
pun yang melakukan pelanggaran, kami tidak segansegan akan menindak secara
tegas sesuai undang-undang
yang berlaku,”terangnya.
Selain melakukan penindakan, sambung Iwayan,
Sat Lantas Polres Sukabumi
Kota juga telah memberikan
imbauan langsung kepada
pengguna jalan dalam giat
operasi tahunan tersebut.
“Kami terapkan berbagai
cara dalam razia Cipkon ini
yang digelar di beberapa
titik rawan pelanggaran dan
kecelakaan. Selain itu, kita
juga melakukan tindakan
preventif dan tidak menutup
kemungkinan dengan cara
represif atau tilang. Hal ini
dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran

serta laka lantas,” bebernya.
dirinya menambahkan,
pelanggaran yang kasat
mata akan ditindak dalam
operasi diantaranya, helm
harus SNI, tidak memakai
sabuk pengaman, melawan
arus, berkendara dalam
kondisi mabuk, pengendara
di bawah umur, boncengan
melebihi dari satu orang,
menggunakan handphone,
melebihi tonase dan melebihi batas kecepatan.
Kedepan dirinya berharap,
para pengguna kendaraan
baik roda dua maupun roda
empat agar melakukan etika
saat berkendara di jalan
raya. “Etika berkendara itu
mutlak diperlukan. Tujuannya adalah untuk menghormati, menghargai dan menjaga keselamatan. Semoga
dengan digencarkannya operasi ini, dapat meningkatkan kesadaran masyatakat
dalam tertib berlalu lintas.
Sehingga kasus kecelakaan
yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota
dapat diminimalisir,” pungkasnya. (den/d)

CIBADAK-- Meski sudah
dilayangkan surat pemberhentian beroperasi sementara, pencucian pasir
kuarsa PT Sukabumi Silica
Resources (SSR) di Kampung Bantarmuncang, Desa
Sekarwangi, Kecamatan
Cibadak, nyatanya hingga
saat ini tidak mengindahkan himbauan dari Dinas
Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Sukabumi, hal
itu terbukti dengan masih
beroperasinya pabrik yang
bergerak pada pengeloaan
pasir kuarsa ini.
Bahkan keadaan tersebut dibenarkan oleh salah
seorang warga Kampung
Bantar Muncang, Babas
yang mengatakan, sepengetahuannya perusahaan setiap harinya terus beroperasi
besar-besaran. Ia mengetahuinya karena keberadaan
rumahnya hanya beberapa
meter saja dari PT SRR tersebut sehingga memastikan
setiap harinya beroprasi.
“Ya, tidak pernah berhenti
beroperasi. Setiap harinya
juga beroperasi besar-besaran,” kata Babas kepada
koran ini, kemarin (6/11).
Lanjut Babas, warga
mengeluh bukan hanya terjadinya pencemaran pada
Sungai Cicatih. Namun,

yang lebih membahayakan
yakni debu silika yang dapat
mengancam keselamatan
warga sekitar. Pasalnya, akibat debu tersebut bisa mengakibatkan kematian.
“Kalau pencemaran air
tidak seberapa, tapi yang
lebih berbahaya itu adalah
debunya. Dimana apabila
debu silika terhirup akan
membatu dalam paru-paru
hingga bisa mengakibatkan
kematian,” ujarnya.
Apalagi, jarak anatara perusahaan dengan pemukiman warga hanya beberapa
meter saja sehingga kesehatan warga bisa terganggu akibat debu tersebut. Kendati
penyakit akibat debu silika
tidak akan langsung terasa,
tetapi warga sekitar sangat mengkhawatirkannya
karena sangat berbahaya
bagi kesehatan.
“Minimal per usahaan
kuarsa berada sekitar satu
kilometer dengan pemukiman warga sehingga debu
tidak langsung kepemukiman. Kalau jaraknya beberapa meter seperti ini
tentunya sangat berbahaya
bagi kesehatan,” tandasnya.
Sebab itu, warga meminta
pemerintah terkait mengkaji ulang semua perizinan
perusahaan dan jika pe-

rusahaan tidak mematuhi
aturan yang berlaku maka
harus ditindak tegas. “Ya,
jangan sampai warga sekitar
yang dirugikan. Pemerintah harus bertindak tegas.
Padahal pemerintah sudah
memberikan surat pemberhentian tapi perusahaan
samapai saat ini masih beroprasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala
DLH Kabupaten Sukabumi Abdul Qodir mengaku,
dirinya sudah memerintahkan untuk segera melakukan
pengecekan kepada perusahaan tersebut. “Kemarin tim
kami kelapangan, ternyata
perusahaan tidak beroperasi
karena masih tengah memperbaiki Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Perusahaan sudah tidak
beroprasi sejak dilayangkannya surat pemberhentian
sementara,” akunya.
Menurutnya, apabila
akan beroprasi perusahaan harus terlebih dulu
memberitahukan kepada
DLH. Tetapi, sudah hampir tiga Minggu DLH tidak mendapatkan laporan
apapun dari pihak perusahaan sehingga melakukan
pengecekan langsung ke
lokasi PT SRR. “Ya ternyata
memang tidak beroprasi

sejak dilayangkannya surat. Kalau mau beroperasi
perusahaan harus memberikan informasi kepada
DLH. Tapi sudah hampir
tiga Minggu tidak ada laporan sehingga kami mengintruksikan agar melakukan
pengecekan kelapangan.
Khawatir sudah beroprasi
tapi tidak memberitahukan kepada kami. Namun,
ternyata tidak beroprasi
karena masih dalam proses
perbaikan IPAL,” paparnya.
Ketika perusahaan sudah beroperasi sambung
dia, DLH Kabupaten Sukabumi baru akan melakukan pengecekan kualitas
air limbah tersebut sudah
sesuai baku mutu atau tidak.
Lantaran, peruaahaan tidak
beroprasi sehingga DLH
belum dapat melakukan
pengecekan itu.
“Ketika sudah beroperasi baru kita bisa melakukan pengecekan kualitas
airnya. Kami menghimbau
perushaaan harus mengikuti aturan yang berkaitan
dangan lingkungan hidup
supaya usahanya tentram
serta tidak ada permasalahan. Soal sanksi, akan
diberikan sesuai dengan
prosedur,” pungkasnya.
(bam/d)

Pupuk Selangit, Petani Menjerit
sambungan dari Hal 16

Rp115ribu per karung dengan berat 50 Kg. Namun,
saat ini harganya naik menjadi Rp130 ribu,” jelas Elih
kepada Radar Sukabumi,
sambil memasukan padi
hasil panen di ladangnya,
kemarin (6/11).
Menurut dia, sejak beberapa tahun terakhir biaya
penggarapan sawah hingga
panen jauh meningkat. Jika
satu hektar sawah biasanya
hanya dibutuhkan Rp2,5
juta hingga Rp3 juta. Namun, kini uang yang dikeluarkan setidaknya Rp5 juta.
“Dalam setahun, kalau saluran air normal kita bisa
memanen padi selama tiga
musim.Tetapi, kalau airnya
tidak ada. Seperti musim
kemarau, dua kali panen
dalam satu tahun juga sudah
beruntung,” katanya.
Ditempat terpisah,
seorang petani warga Kampung Bantarsari, Rt (4/3)
Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah, Aep
Saepudin (48) mengatakan,
para petani selain mengeluhkan harga pupuk padi,
juga mempersoalkan terkait
menurunnya harga gabah
yang kerap menurun setiap
musim panen raya. “Seperti saat ini, harga gabah 1
kwintal hanya dijual sebesar Rp420 ribu. Sementara,
dihari-hari biasanya dalam
1 kwintal dijual Rp480 ribu
sampai Rp500 ribu,” jelasnya.
Mahalnya harga pupuk
tersebut, ujar Aep, membuat khawatir para petani.
Sehingga bisa menurunkan
produksi panennya. Sebab,
harga pupuk yang relatif
mahal, membuat petani

mengurangi pembelian pupuk. “Selain harganya yang
mahal, persediaan pupuk
bersubsidi jenis urea, sp-36,
za, dan phonska makin langka dan nyaris sulit dicari di
kios-kios resmi. Kalau misal
di kios Pasar Tradisional
Panggeleseran tidak ada,
saya terpaksa harus mencari
pupuk sampai ke wilayah
Kota Sukabumi,” bebernya.
Menurut Aep, apabila
kondisinya terus berlarut
seperti ini, maka produksi
panen bisa merosot seperti
massa tanam sebelumnya.
“Untuk itu, saya berharap
pemerintah segera turun
tangan mengatasi kenaikan harga pupuk. Sehingga
produksi padi musim ini
bisa tumbuh normal dan
tidak terserang penyakit,”
pungkasnya.
Hal serupa dirasakan oleh
petani di Kampung Loji,
Desa Loji dan Kampung
Jamban Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, yang
mengeluhkan rendahnya
harga gabah pasaran yang
diterima tengkulak. Pasalnya satu karung gabah basah
seberat 50 kilogram hanya
diterima Rp300.000. Padahal
sebelumnya petani menjual gabah basah seberat 50
kg rata-rata dengan harga
kisaran Rp450.000 hingga Rp
500.000. Dengan demikian
musim panen kali ini petani
sangat merugi besar.
“Penjualan harga gabah
basah musim panen kali
relatif rendah dibandingkan dengan musim panen
sebelumnya. Satu karung
gabah seberat 50 kilogram
kini hanya dihargai sebesar
Rp350.000, “ungkap salah
seorang petani padi di Kampung Jamban, Eman Suher-

man (55) kemarin (06/11).
Eman mengatakan, para
petani padi mayoritas mengalami keluhan yang sama,
karena harga gabah dipasaran sangat rendah hingga
menurun drastis mencapai
35 persen lebih. “Dengan
kondisi saat ini, musim
panen kali ini petani disini
bakal menanggung kerugian
sangat besar. Pasalnya tadi
itu, karena harus menjual
harga besar murah dan tidak
sesuai harapan,” katanya.
Eman mengaku, penjualan harga gabah musim
sekarang ini sangat tidak
sebanding dengan biaya
operasional bercocok tanam yang dikeluarkan saat
musim tanam lalu. “Tidak
sebanding dengan biaya
pembelian bibit hingga pupuk. Belum termasuk ongkos panen dan pengolahan
tanam,”katanya.
Ditempat terpisah, Dindin
(48) petani asal Kampung
Loji memperkirakan merosotnya harga gabah akibat
musim panen raya beberapa
pekan lalu. Selain itu, karena
kadar rendemen hasil panen
padi sangat tinggi. “Yang
saya rasakan si tengkulak
pun dengan semena-mena
menentukan harga gabah
rendah kepada para petani,
“ katanya.
Selain petani menolak menjual hasil pertaniannya, kata Dindin, hal
ser upa dilakukan para
tengkulak gabah. Mereka
menolak membeli hasil
pertanian dari petani seiring harga yang anjlok.
“Mereka berdalih tidak
mau membeli karena harga
dipasaran anjlok sehingga
sulit memperoleh untung,”
katanya.

Ke d u a n ya b e rha ra p
musim panen mendatang
harga gabah dipasaran
akan kembali normal seperti semula. Dengan begitu
petani tidak terlalu besar
menanggung kerugian hasil panen padinya. “Saya
sebagai tengkulak kenapa
menerima harga gabah
lebih rendah dari musim
sebelumnya, karena petama musim panen sekarang ini gabah melimpah,
juga tingkat rendemennya
sangat tinggi,”katanya.
Sementara itu kepala
Bidang prasarana dan sarana pertanian (Kabid PSP)
Eli Sulatri menyangkan
dengan kondisi para petani merasakan rendahnya
harga gabah pasaran yang
diterima tengkulak. Padahal, para petani bisa berkordinasi dengan Asosiasi
petani Gapoktan untuk
mencari solusi. “Dinas ketahanan pangan kan ada
gapoktan untuk membeli
beras dari para petani untuk dikemas menjadi beras
sukabumiku, disini para
petani tidak usah memanfaatkan para tengkuk lagi
manfaatkan gapoktan di
wilayahnya,”tanggapnya.
Lanjut Eli, disini para petani harus merobah perilaku
untuk tidak menjual hasil
gabahnya ke tengkulak dan
tidak behubungan dengan
tengkulak. “Saya rasa setiap
sosialisasi, kami sudah mengarahkan kepada kelompok
tani untuk menjual hasil gabah melalui asossiasi perani,
untuk selanjutnya di kemas
menjadi beras kemasan Sukabumiku, dan harga yang
diterima tentunya harga
normal,”singkatnya.(cr1/
den/l)

• Mengangkat beban yang
berat.
• Kelebihan berat badan
atau obesitas.
• Batuk berkepanjangan.
Pemeriksaan hernia umumnya menggunakan USG.
Penyakit melemahnya
dinding perut ini sering
dianggap sepele karena
jarang memiliki gejala.
Tetapi, hernia juga dapat
mengakibatkan gangguan
usus atau terhambatnya
aliran darah pada jaringan
hernia yang terjepit.
Kedua komplikasi di atas
adalah kondisi gawat darurat. Anda dianjurkan untuk
segera ke rumah sakit jika
mengalaminya. Risiko terjadinya komplikasi akibat
hernia cenderung berba-

haya. Karena itu, dokter
umumnya menganjurkan
para penderita hernia untuk menjalani operasi.
Meski demikian, ada juga
jenis hernia yang tidak
membutuhkan operasi.
contohnya Hernia umbilikus yang biasanya dapat
sembuh sendiri.
Terdapat sejumlah faktor
pertimbangan yang akan
memengaruhi keputusan
dokter dalam menentukan
prosedur operasi, yaitu:
• Kondisi kesehatan pasien.
Operasi akan sulit dilakukan
apabila kondisi kesehatan
pasien buruk.
• Isi hernia. Ada hernia
yang berisi bagian usus, otot,
atau jaringan lain.
• Gejala yang dialami. Ada

hernia yang tidak memiliki
gejala dan ada yang menyebabkan rasa sakit.
• Lokasi hernia. Hernia
femoralis dan hernia yang
muncul di daerah selangkangan lebih membutuhkan
operasi dibandingkan hernia di daerah perut.
Semua operasi memiliki
risiko tertentu. Karena itu,
dokter spesialis bedah akan
menjelaskan semua manfaat
serta risiko dari prosedur
operasi yang akan Anda
jalani. Semoga bermanfaat
dan jangan lupa untuk share
Artikel ini kepada kerabat
maupun keluarga dirumah
yaaa…
Salam semakin sehat dari
kami, Keluarga besar RS
Betha Medika.(*)

Hernia
sambungan dari Hal 16

• Hernia umbilikus yang
terjadi saat ada jaringan
lemak atau sebagian usus
mendorong dan menonjol
di dinding abdomen, dekat
pusar. Jenis hernia ini bisa
dialami oleh bayi akibat
lubang besar tali pusat yang
tidak tertutup dengan sempurna setelah bayi lahir.
Sedangkan pada orang dewasa, pemicu hernia jenis
ini adalah adanya tekanan
berlebihan pada abdomen.
• Hernia insisi yang terjadi
saat ada jaringan yang mencuat lewat luka operasi yang
belum sembuh pada abdomen. Hernia ini termasuk
salah satu risiko komplikasi
pada operasi bagian perut.

• Hernia hiatus yang terjadi
saat ada bagian lambung
yang masuk lewat celah
pada diafragma (sekat
antara rongga dada dan
rongga perut) dan mencuat
ke rongga dada. Meski terkadang tanpa gejala, nyeri
ulu hati (rasa sakit atau tidak
nyaman pada dada yang
biasanya muncul setelah
makan) merupakan indikasi
yang mungkin terjadi jika
mengalami hernia ini.
• Hernia Spigelian yang
terjadi saat ada sebagian
usus mendorong jaringan
ikat perut (Spigelian fascia)
dan menonjol di dinding
perut depan kiri atau kanan
bawah pusar.
• Hernia diafragma yang
terjadi saat ada organ perut

yang berpindah ke rongga
dada melalui celah pada
diafragma. Sama seperti
hernia umbilikus, hernia
ini juga bisa dialami oleh
bayi akibat pembentukan
diafragma yang kurang sempurna.
• Hernia epigastrik yang
terjadi saat ada jaringan
lemak yang mencuat keluar
dan menonjol pada dinding
abdomen, di antara pusar
dan tulang dada bagian
bawah.
• Hernia otot yang terja d i s aat a d a s e b a g i a n
otot yang mencuat pada
abdomen. Jenis hernia ini
juga dapat terjadi pada
otot kaki akibat cedera
berolahraga.
Hernia bisa merupakan

suatu penyakit bawaan,
disebut sebagai hernia kongenital, terjadi sejak bayi
lahir akibat prosesus vaginalis yang tidak menutup
sempurna saat bayi dalam
kandungan. Atau hernia
yang timbul karena adanya
faktor pemicu atau disebut
hernia akuisita.
Fa kt o r- f a kt o r p e m i c u
tersebut meliputi:
• Konstipasi yang menyebabkan pengidapnya harus
mengejan.
• Kehamilan yang akan meningkatkan tekanan dalam
perut.
• Kenaikan berat badan
secara tiba-tiba.
• Penumpukan cairan di
dalam abdomen (rongga
perut).

SUKABUMI RAYA
RABU, 7 NOVEMBER TAHUN 2018
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POJOK KESEHATAN POPULER

Tengkulak pun
Ikut ‘Ngempit’
Harga Gabah
SUKABUMI-- Nasib malang
para petani di Sukabumi
belum juga membaik, terbukti beberapa petani yang
berada di kecamatan yang
mengeluhkan harga pupuk

yang melambung tinggi, tak
hanya itu harga gabah pun
ikut terjun bebas.
Elih (45) seorang petani warga Kampung Tanjakanlengka, Rt (4/4) Desa
Parakanlima, Kecamatan
C i k e m b a r m e n gat a k a n ,
tanaman padi saat ini sejatinya masih menjadi harapan besar sebagai sumber
pendapatan warga Desa
Parakanlima. Namun, saat
ini pendapatannya semakin

menurun, akibat tingginya
biaya produksi. Salah satunya, melonjaknya harga
pupuk jenis Phonska.
“Kami masih bergantung
dengan sawah, tanam padi,
karena cuma itu yang bisa
digarap. Namun, kami terkendala dengan harga pupuk
yang terus merangkak naik.
Harga pupuk di musim sebelumnya hanya di kisaran
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Hernia
HERNIA, atau yang lebih dikenal dengan turun
berok, adalah penyakit yang terjadi ketika ada
organ dalam tubuh yang menekan dan mencuat
melalui jaringan otot atau jaringan di sekitarnya
yang lemah. Penderita hernia, memang kebanyakan laki-laki, terutama anak-anak.
Jenis-jenis hernia :
• Hernia inguinalis yang terjadi saat ada sebagian usus atau jaringan lemak di rongga perut
yang mencuat ke selangkangan. Ini merupakan
jenis hernia yang paling sering terjadi dan pria
memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalaminya.
• Hernia femoralis yang terjadi saat ada jaringan
lemak atau sebagian usus yang mencuat ke bagian atas paha bagian dalam. Risiko wanita untuk
terkena penyakit ini lebih tinggi daripada pria.


HERNIA..Baca Hal 15
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PANEN: Seorang petani warga Kampung Tanjakanlengka, RT 4/4, Desa Parakanlima, Kecamatan Cikembar, saat memanen padi disawah

Mengenal apa itu Urologi ?
Kasus-kasus urologi kadang overlap dengan
spesialisasi lain. Misalnya untuk kasus infeksi
saluran kemih bisa ditangani oleh ahli nefrologi
(interna), urolog, bahkan oleh dokter umum
sekalipun. Seorang urolog memiliki keahlian
dalam penanganan kasus inkontinesia urin baik
pada pria maupun wanita, namun ternyata dalam
spesialisasi obstetri dan ginekologi ada juga
uroginekolog yang juga menangani inkontinesia
pada wanita.

Dokter Urologi di Indonesia

LAYANAN BEDAH UROLOGI
dr. Ramzie Nendra Diansyah Sp.U
RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi

U

ROLOGI pada awalnya merupakan
salah satu disiplin ilmu bedah yang kini
sudah terpisah dari bedah umum, dan
kemudian berdiri sendiri sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari saluran
kemih pria dan wanita serta organ reproduksi
pria. Kelainan urologi dapat mencapai sepertiga
dari kasus bedah yang masuk ke rumah sakit. Saat
ini Urologi memiliki beberapa subspesialis yakni :
1. Kelainan urodinamik : Subspesialisasi ini
mempelajari gangguan aliran urin seperti
obstruksi aliran keluar urine dari kandung
kemih akibat pembesaran prostat (mencapai
seperitiga kasus urologi), penanganan pasien
dengan inkontinesia urin, dan kelainan urodinamik lain akibat gangguan neurologis.
2. Penyakit batu : Perkembangan penanganan
batu pada saluran kemih makin canggih.
Berbagai teknik dengan teknologi canggih
dan minimal invasif telah digunakan untuk
menangani kasus seperti ini.
3. Onkologi : Subspesialisai ini mempelajari
keganasan pada traktus urogenitalia antara
lain kanker kandung kemih, kanker ginjal dan
kanker prostat. Hematuria merupakan salah
satu ciri khas kelainan ini. Setiap hematuria
harus dicurigai adanya keganasan sampai
terbukti sebaliknya. Selain itu juga terdapat
beberapa kasus lain yaitu kanker penis dan
kanker testis.
4. Rekonstruksi : Urologi rekonstruksi menangani
kasus malformasi kongenital, striktur uretra
kompleks, neobladder (pembuatan kandung
kemih baru) untuk pasien yang telah di
sistektomi (pengankatan kandung kemih
atau kelainan kongenital).
5. Urologi pediatrik (anak) : Berkonsentrasi
pada penanganan malformasi kongenital seperti hipospadia, vesikoureter refluks, obstruksi
pada percabangan pelvicureter, keganasan
urologi pada bayi dan anak2 seperti Wilm’s
Tumor dan rhabdomiosarkoma buli-buli. Saat
ini sudah bisa dilakukan diagnosis kondisi
urologis secara in utero sebelum bayi lahir.
6. Andrologi : Bagian ini menyangkut ilmu
“ke-lelaki-an” atau kejantanan pria dan andropause (kelainan yang berhubungan dengan
penurunan kadar testosteron lelaki). Misalnya
impotensi, disfungsi ereksi, infertilitas, terapi
sulih hormon bagi pria, dll.

Jumlah ideal perbandingan dokter urologi
adalah harus ada satu orang ahli urologi setiap
100.000 orang. Jumlah ahli urologi di Indonesia
yang hingga kini baru mencapai hampir 300
orang. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan
jumlah penduduk Indonesia yang mencapai
260 juta. Berarti seharusnya harus ada 2.600
orang ahli urologi di Indonesia. Masih sangat
jauh dari jumlah yang direkomendasikan. Di
United Kingdom (UK), rasio ahli urologi dengan penduduk adalah 1:130.000, Belgia 1 :
40.000, Luxembourg 1 : 27.000, Belanda : 1:
56.000, Amerika Serikat 1 : 29.000 sedangkan
di Indonesia perbandingannya mencapai 1:1,3
juta. Selain itu, Indonesia merupakan negara
kepulauan dengan penyebaran penduduk yang
tidak merata. Dengan rasio tersebut jelas sekali
beban ahli urologi Indonesia jauh lebih besar
dibandingkan sejawatnya di negara lain. Dari
segi demografi serta geografi, sudah selayaknya
dicarikan jalan keluar bagaimana di Indonesia
dapat terselenggara pemerataan pelayanan
kesehatan yang mutunya tetap terjaga.

Penyakit yang Ditangani oleh
Dokter Urologi
Penyakit atau kondisi yang paling sering
dijumpai pada bidang urologi yaitu pembesaran
prostat jinak (BPH) dan batu saluran kemih.
Lokasi terbentuknya batu ini dapat terjadi di
seluruh bagian saluran kemih mulai dari ginjal,
saluran bawah ginjal (ureter), kandung kemih
maupun saluran bawah kandung kemih (uretra).
Pembesaran kelenjar prostat biasa terjadi
pada pria usia lanjut diatas 50 tahun, sedangkan
penyakit batu saluran kemih bisa terjadi pada usia
berapapun pada pria maupun wanita.

Penyakit pembesaran prostat jinak (BPH)
dan penyakit batu saluran kemih
Beberapa penyakit lain yang juga ditangani oleh
seorang ahli urologi antara lain:
1) Kanker pada ginjal, prostat, kandung kemih,
testis, penis, uretra.
2) Kelainan bawaan/kongenital
3) Infeksi saluran kemih
4) Infertilitas pria
5) Trauma urogenitalia
6) Striktur /penyempitan saluran kencing
7) Inkontinensia urin (beser, ngompol, dll)

8) Kandung kemih overaktif
9) Disfungsi seksual (atau disfungsi ereksi)
10) Penyakit Peyronie's (adanya plak pada bagian
batang penis)
11) Priapismus ( ereksi berkepanjangan tanpa
adanya hasrat seksual)
12) Penyakit-penyakit urogenitalia lain

Kegawatdaruratan Urologi
Selain penyakit tersebut diatas, juga didapatkan kegawatdaruratan dibidang urologi yang
harus segera mendapatkan penanganan yang
benar guna mencegah kecacatan permanen
maupun kematian/mortalitas bagi pasien.
Kondisi-kondisi tersebut diantaranya adalah:
a) Retensio urin yaitu kondisi dimana air
kencing tidak bisa keluar spontan dari kandung kemih dikarenakan adanya sumbatan
atau hambatan maupun kelainan saraf.
Keadaan ini bisa terjadi pada dalam kondisi
akut maupun kronis. Pada kondisi yang kronis bisa menyebabkan baliknya aliran urine
ke ginjal (refluk) sehingga bisa merusak
fungsi dari ginjal tersebut.
b) Hematuria yang masif atau gross hematuria, yaitu adanya darah dalam urine yang
bisa dilihat dengan kasat mata. Selain bisa
menyababkan anemia pada si penderita,
juga bisa terjadi bekuan darah yang tertampung dalam kandung kemih sehingga
bisa mengganggu aliran urin untuk keluar.
Kondisi ini disebut blood clot retention.
c)
d) Torsio testis, yaitu terpeluntirnya testis
yang menyebabkan aliran darah ke testis
jadi terhenti dan bisa menyebabkan testis
menghitam atau nekrosis. Jika diagnosis
dan tindakan bisa dilakukan dengan segera
maka keadaan nekrosis bisa dicegah dan bisa
kembali seperti semula atau reversible.
e) Urosepsis, yaitu kondisi dimana terjadi
infeksi pada seluruh tubuh yang sudah
dibuktikan bahwa penyebab infeksi tersebut
berasal dari saluran urogenitalia.
f) Trauma urogenitalia yang disertai kondisi
hemodinamik tidak stabil
g) Priapismus, adalah kondisi dimana terjadi
ereksi penis yang berkepanjangan dengan
tanpa adanya hasrat seksual.
h) Fraktur penis, yaitu terjadinya robekan
salah satu selaput pembungkus penis yang
dirasakan sangat nyeri dan tiba-tiba ereksi
berhenti mendadak. Kondisi ini biasanya
dijumpai pada saat berhubungan seks tibatiba penis berbunyi “krek” dan penis menjadi
bengkak/edema.
i) Parafimosis adalah kondisi yang hanya
dijumpai pada pria yang belum disunat.
Kondisi ini terjadi saat kulit penutup pada
penis tidak dapat ditarik ke depan melebihi
ujung pada penis. Hal ini menyebabkan
kulit menjadi bengkak dan terjepit, yang
pada akhirnya dapat memperlambat atau
menghentikan aliran darah pada ujung penis
j) yaitu produksi urine yang keluar kurang dari
200 ml/24 jam, yang masuk kedalam bidang
urologi adalah anuria post-renal yang bisa
disebabkan obstruksi urethra oleh dikarenakan striktura, pembesaran prostat, sumbatan

kedua ureter contohnya dikarenakan trauma
atau laparatomi, sistem keganasan dalam
rongga pelvis serta batu pada saluran kemih.

Gejala penyakit yang sering
muncul :
• Nyeri hebat / kolik pada daerah pinggang
kadang bisa menjalar sampai ke bagian perut
depan atau ke lipatan paha, keluhan dirasakan bisa pada saat berkemih atau setiap
saat (hilang timbul) bahkan terus menerus,
selain itu juga sering adanya keluhan warna
air seni yang kemerahan.
• Gangguan berkemih ,contohnya : harus
mengedan, BAK tidak lampias atau menetes
saat akhir berkemih, sering BAK di malam
hari sehingga mengganggu kualitas tidur,
beberapa pasien ada yang mengeluhkan
nyeri pada saat BAK dan yang paling sering
membuat pasien datang ke dokter adalah
keluhan tidak bisa BAK spontan sehingga
harus dipasang kateter urin/selang kencing.
• Sering berkemih tanpa disadari / ngompol.

Macam-macam tindakan endourologi yang ditawarkan kepada pasien urologi antara lain:
I. Sistoskopi yaitu tindakan meneropong kandung
kemih sebagai sarana diagnostik dan bisa digabungkan dengan tindakan pemasangan selang
kateter (stent) ureter atau double J stent juga
dapat dilakukan dengan prosedur ini
VI. Uretroskopi - Sachse yaitu tindakan meneropong uretra untuk mengobati penyempitan saluran kemih bawah (striktur urethra)
atau sumbatan di uretra.

Sistoskopi
Tindakan Uretrokopi - Sachse
VII. Nefroskopi merupakan tindakan untuk
meneropong ginjal untuk mengobati batu dan
tumor ginjal.

Sarana diagnostik
Untuk mengetahui apakah gejala-gejala penyakit tersebut disebabkan atau berkaitan
dengan Urologi, maka harus ditegakkan
dengan pemeriksaan penunjang, yaitu :
• Urinalisis/pemeriksaan urin lengkap
• Pemeriksaan radiologi dengan dan tanpa
menggunakan kontras (BNO, IVP)
• Pemeriksaan USG
• Pemeriksaan CT-Scan

Pemasangan Double J stent
II. Operasi Prostat dengan metode TURP (Transurethral Resection of The Prostate).
TURP merupakan pembedahan endoskopik
untuk pembesaran prostat yang bertujuan
untuk mengurangi perdarahan, masa rawat
inap, dan komplikasi. TURP merupakan
standar emas terapi bedah untuk pembesaran
prostat jinak.

Modalitas terapi
Terapi yang diberikan oleh dokter urologi
dimulai dari monitoring ketat saja atau watchfull waiting yaitu keluhan pasien dimonitoring
terus sehingga dokter tahu kapan pasien
tersebut akan dimulai diberikan obat-obatan
atau intervensi.
Kemudian berikutnya adalah terapi konservatif/medika mentosa yang dalam bahasa awam
biasa disebut terapi dengan obat-obatan tanpa
atau belum diperlukannya tindakan intervensi
atau operasi.
Ada juga terapi batu saluran kemih yang
menggunakan gelombang kejut dari luar
tubuh sehingga pasien tidak perlu masuk ke
kamar operasi dan karena hampir tidak pernah menggunakan pembiusan kecuali pada
keadaan-keadaan tertentu. Alat tersebut adalah
ESWL (extra corporeal shockwave lithotripsy).
Modalitas terakhir yang bisa dilakukan
seorang ahli urologi yaitu tindakan operasi.
Dalam bidang urologi, tindakan operasi bisa dikerjakan melalui pembedahan terbuka maupun
tindakan minimal invasif seperti laparoskopi
dan Endourologi.
Endourologi merupakan salah satu layanan
unggulan dari urologi memberikan terapi dengan teknik minimal invasif tanpa luka sayatan
karena alat tersebut masuk melalui saluran
kencing (uretra), atau yang dengan sayatan
kecil pada terapi batu ginjal.
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III. Operasi Tumor Kandung Kemih dengan
metode TURB (Transurethral Resection of
The Bladder) yaitu pembedahan endoskopik
untuk tatalaksana terhadap tumor kandung
kemih (buli-buli).

PENCEGAHAN
Setelah batu dikeluarkan, tindak lanjut yang
tidak kalah pentingnya adalah upaya mencegah
timbulnya kekambuhan. Secara umum, tindakan
pencegahan yang perlu dilakukan adalah:
• Menghindari dehidrasi dengan minum cukup
2-3 liter per hari
• Diet rendah zat/komponen pembentuk batu
• Aktivitas harian yang cukup
• Medikamentosa
Beberapa diet yang dianjurkan untuk untuk
mengurangi kekambuhan adalah:
•
•
•
•
•

Rendah protein
Rendah oksalat
Rendah garam
Rendah purin
Rendah kalsium

Kesimpulan
IV. Lithotripsy untuk batu kandung kemih tanpa
pembedahan terbuka

V. URS (Uretero Reno Scopy) yaitu tindakan
meneropong ureter menggunakan alat
ureterorenoskop rigid atau fleksibel sebagai
sarana diagnostik serta terapi untuk batu
ureter, stenosis/penyempitan ureter dan
tumor di ureter (saluran antara ginjal dan
kandung kemih.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui
bahwa ilmu Urologi merupakan suatu cabang
ilmu bedah tersendiri yang sangat luas dari
segi penyakit maupun penanganannya. Dengan
adanya metode tindakan minimal invasif berupa
endourologi, semoga bisa mengurangi rasa
takut para penderita terhadap tindakan pembedahan dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk segera berobat atau
memeriksakan diri kepada tenaga medis yang
berkompeten jika mengalami keluhan-keluhan
khususnya dibidang urologi seperti yang sudah
diuraikan diatas. Harapannya masyarakat bisa
lebih mengenal dan memahami ilmu urologi
serta pelayanan urologi di Indonesia bisa semakin merata di setiap daerah untuk mendukung
perwujudan Indonesia sehat.

