
Oleh: DAHLAN ISKAN

Bocah SMP ‘Garap‘ Anak SD
“Gusti nu agung ku jaman ayeuna 

meni palalaur nya”

Seleksi Dirut PDAM Jalan Ditempat
“Jiga upacara wae atuh wa aya aturan 
jalan ditempat”

SUKABUMI RAYA

METROPOLIS

B
“G

Selek
“Jiga 
jalan 

S

Indeks Hari Ini

KAMIS, 8 NOVEMBER 2018 / 29 SAFAR 1440 H HARGA RP 3.000www.radarsukabumi.com

 SUBUH 04:06      DZUHUR 11:38        ASHAR 14:55       MAGRIB 17:49        ISYA 19:02

PROMO AKHIR TAHUN !!! PPPPPPaaaakkkkeeeeetttttttt kkkkkooolooooommmmmm mmmmmiiinnnniii ccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaa PPPPPPPaaakkkk tttttt kkkkk llll mmmmm mmmmiinnnniiii rrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiaaaaaPPPPPPPPPPPPPPaa aPPPPPPPPPPPaaaakkkkeeeeeetttttttt kkkkkkooolllllooooommmmmm mmmmmiiinnnniiii ccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaPPPPPPPPPP ee oo oo iii ii eeeeeee iii

DDDDiii hhharriiiaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnn DDDDiii hhharriiiaaaaaaaaannnnnnnnnnnnn RRRRRRRRRRRRRRRRaaaaaaddddddddddarr SSSSuuuuukkabummiiRRRRRRRRRRRRRRRRRaaaddaar SSSSuukkabumiRRRRRRRRRRRRRR bRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRaaaddar S kaRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRaaaadddaarr SSSSSuuuukkabummiRRRRRRRRRRRRRRR kabu ii

Bonus
iklan

FB (Fanpage) : harianradarsukabumi

Instagram : radar sukabumi

Twitter : @RADARSUKABUMI

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

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

di medsosDi harian Radar Sukabumi
100rban perbulan

Paket kolom mini ceria 

PROMO AKHIR TAHUN !!!

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

PEDULI PALU DAN DONGGALA

11. Didit,     Rp 100.000

12. Hamba Allah,   Rp 200.000

13. Hamba Allah,    Rp    50.000

14. Hamba Allah,   Rp    50.000

15. Hamba Allah,    Rp    50.000

16. Hamba Allah,    Rp    50.000

17. Ayi Saptari,    Rp 200.000

18. Anon,     Rp 100.000

19. Didit R Aditya,   Rp    30.000 

20. RS. Islam Assyifa,                Rp  5.000.000

21. Sampoerna Retail Community,               Rp  3.670.000    

       (SRC) Sukabumi-Cianjur

Bantuan yang terkumpul sementara 

(Selasa, 16/10) Rp. 16.350.000

Rusaida 
Tempat ‘Curhat’ 

Ibu dan Anak
SUKABUMI -- Kabupaten Sukabumi kem-

bali menyita perhatian pemerintah pusat. 
Ya, (Rumah Sahabat Ibu dan Anak (Rusaida) 
yang dibangun membuat Menteri Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(PPPA), Yohana Susana Yembise mengaku 
senang.

 Pasalnya, Rusaida di Desa Sukamantri, 
Kabupaten Sukabumi ini yang diresmikannya 
kemarin, (7/11) oleh Mentri PPA, meupakan 
yang pertamakalinya. Yohana mengaku, 
tempat itu dapat membantu program ke-
menterian. “Mulai dari program turunkan 
kekerasan terhadap ibu dan anak, perda-
gangan manusia, dan kesenjangan ekonomi 
bagi kaum perempuan,” kata Yohana kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (7/11).

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

BERIKAN CENDERA MATA: Menteri PPPA Yohana 
Susana Yembise mendapat cindera mata dari 
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat peresmian 
Rumah Sahabat Ibu dan Anak (Rusaida) di 
Kecanatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, kemarin 
(7/11). Rusaida sendiri diharapkan bisa menjadi 
wadah bagi masyarakat khususnya perempuan 
dan anak ketika ada masalah.

Gesits 
Sudah 

Dipesan 
30 Ribu 

Unit
JAKARTA-Produksi motor 

listrik nasional akan beroper-
asi normal pada bulan Januari 
2019 mendatang. Sejumlah 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) akan mendukung 
PT Gesits Technologies Indo 
(GTI) dalam memproduksi 
motor yang dikembangkan 
Institut Teknologi Sepuluh 
November (ITS) Surabaya itu.

RAKA DENNY/JAWAPOS

TEST DRIVE: Presiden Joko Widodo sempat menjajal sepeda motor 
listrik Gesits di sekitar halaman Istana.

Napak Tilas Sri Suryani yang Berhasil Sintas dari Kanker Ovarium di Usia Senja 

Akrab dengan Suster karena Dulu Jadi 
Penerjemah Pasien Indonesia 

Di RS Fuda, Tiongkok, 
Sri Suryani berhasil 

sembuh dari kanker 
ovarium stadium 3B 

tanpa harus menjalani 
operasi. Lebih dari satu 
dekade berselang, pada 
pekan terakhir Oktober 

lalu, wartawan Jawa Pos 
FERLYNDA PUTRI turut 

mendampingi dia dan 
para penyintas lainnya 

berkunjung lagi ke sana. 

”MATI dan lahir itu di tan-
gan Tuhan, bukan di tangan 
dokter. Mama cari dokter yang 
berjodoh,” kata Alfred Liong, 
anak Sri, di ujung telepon pada 
suatu pagi. 

 Sri yang waktu itu berusia 72 
tahun putus asa setelah dokter 
di salah satu rumah sakit (RS) 
di Shenzhen, Tiongkok, angkat 
tangan. Angkat tangan dalam 
arti sesungguhnya. Mengang-
kat kedua telapak tangan, 
tanda menyerah. 

 Kanker telah menggerogoti 
ovarium perempuan  kelahiran 
Palembang, Sumatera Selatan, 

FOTO : FERLYNDA PUTRI/JAWA POS

BERIKAN PIAGAM: Prof.Luo Rong Cheng memberikan piagam sukses 
menghadapi kanker kepada Sri  Suryani di  Fuda Cancer Hospital, 
(23/10/2018). Sri Suryani 10 tahun ditangani Fuda Cancer Hospital 
kini sudah lulus.

Ibu Akan Melahirkan Itu Ditandu...
S U K A B U M I  - 

Pemerataan infra-
struktur di Kabu-
paten Sukabumi 
jelas  menjadi 

tantangan tersendiri siapa-
pun pemimpinya. Status 
kabupaten terluas se-Jawa-
Bali menjadi medan yang 

harus ‘ditaklukan’. Seperti 

yang dirasakan warga Desa 
Buni Asih dan Desa Sumber 
Jaya, Kecamatan Tegalbuleud.

 Berada di ujung selatan, 
mereka sudah lama menik-

mati jalan rusak yang sudah 
menyerupai kubangan ker-
bau. Hal ini tak ayal membuat 
ratusan warga dari dua desa 
di Kecamatan Tegelbuleud 

tersebut, merasa gerah den-
gan kondisi jalan yang kian 
memprihatinkan.

FOTO: IST FOR RADAR SUKABUMI

BUTUH PERJUANGAN: Masyarakat di Desa Buni Asih dan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi terpaksa menggotong warganya yang akan melahirkan 
karena kondisi jalan tak bisa dilalui kendaraan akibat rusak parah.

GRAFIS : FIJARSAEPULOH/RADARSUKABUMI

  RUSAIDA..Baca Hal 4

  IBU..Baca Hal 4

  GESITS..Baca Hal 4

  MEMBANGUN..Baca Hal 4  AKRAB..Baca Hal 4

Membangun 
Mimpi Dari 

Atas Atap
UJIAN Rustono akhirnya 

mencapai batas. Berkat sum-
ber air dari kuil itu, Rustono 
berhasil membuat tempe 
dengan sempurna. Berikut 
laporan wartawan Disway, 
Dahlan Iskan, dari Jepang.
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Paranoid karena Hoax Penculikan Anak

FAKTA

Perempuan yang diamankan di pos 
polisi di dalam terminal ternyata 

bukan penculik. Warga salah sangka 
karena perempuan itu tiba-tiba 

nimbrung mengajak bercanda balita 
yang sedang 

bersama ibunya.

FAKTA

DAMPAK penyebaran hoax tentang 
penculikan anak makin mengkha-
watirkan. Banyak yang menjadi 
pa ranoid, menuduh orang asing 
di ling kungannya sebagai penculik. 
Contohnya kejadian di Terminal 
Bekasi berikut ini.

Sebuah link video posting-an 
netizen di Facebook memperlihatkan 
seorang perempuan dibawa ke 
pos polisi. Lokasinya berada di 
dalam Terminal Bekasi. Si perekam 
video menyebut perempuan itu 
sebagai penculik anak. Perempuan 
itu pun kemudian dibawa dengan 
mobil polisi.

’’Bagaimana kebenaran posting-
an ini?’’ tanya pembaca yang 
mengirim link video itu ke tim Jawa 
Pos Clearing Hose of Information. 
Pembaca tersebut menghubungi 
Jawa Pos melalui nomor hotline 
yang bisa diakses lewat link bit.do/
TanyaJawaPos. 

Koran ini menelusuri jejak-jejak 
yang bisa dicocokkan dalam video 

tersebut. Salah satunya mobil polisi. 
Di mobil polisi itu, terdapat logo 
Polda Metro Jaya. Ba ngunan-bangun-
an yang ada dalam video tersebut 
juga cocok dengan kondisi Terminal 
Bekasi. Tapi, apakah benar perempuan 
yang diamankan itu penculik?

Kapolres Metro Bekasi Kombespol 
Indarto memastikan bahwa kabar itu 
hoax. Dia mengakui anggotanya sempat 
mengamankan perempuan dalam 
video tersebut. Tapi, perempuan itu 
tidak berniat menculik balita yang juga 
sempat terlihat dalam video.

”Orang-orang itu paranoid. Mungkin 
karena merebaknya hoax tentang 
penculikan belakangan ini,” kata 
Indarto kepada Jawa Pos kemarin. 
Menurut dia, peristiwa itu terjadi 
4–5 hari lalu. Saat itu, anak buah 
Indarto terpaksa mengamankan 
perempuan dalam video tersebut 
karena khawatir diamuk massa.

Mantan Kasatreskrim Polrestabes 
Surabaya itu menceritakan, perem-
puan tersebut awalnya berjalan di 

sebuah perkampungan. Dia melihat 
seorang balita sedang bersama ibunya. 
”Si perempuan itu ikut ngudang 
(mengajak bercanda) bayi itu. Lalu, 
dia berjalan ke sebuah warung di 

samping terminal,” kata alumnus 
Akademi Kepolisian 1995 tersebut.

Warga lalu curiga dengan keber-
adaan perempuan itu. Entah siapa 
yang memulai, tiba-tiba perempuan 

tersebut dituduh penculik. Lalu, 
petugas di sekitar terminal menga-
man kan perempuan itu ke pos. Lan-
taran massa semakin banyak, perem-
 puan tersebut dibawa ke kantor polisi 
dengan mobil patroli.

Indarto mengungkapkan, di 
wilayahnya sudah ada tiga kasus isu 
penculikan. Semua terjadi karena 
kepanikan warga akibat mere baknya 
berbagai isu penculikan di daerah 
lain. ”Sudah ada tiga, termasuk yang 
di terminal itu. Dua kasus lain yang 
dituduh sebagai penculik ternyata 
orang dengan gangguan kejiwaan,” 
terangnya.

Indarto lantas meminta masya-
rakat tidak paranoid. Apalagi sam-
 pai main hakim sendiri karena 
men curigai seseorang sebagai 
penculik anak. ”Juga jangan asal 
menyebarkan pesan ke media 
sosial kalau belum jelas kejadi-
annya. Itu bisa makin memperkeruh 
suasana,” ujar pria kelahiran Su-
rabaya tersebut. (gun/c17/fat)

ILUSTRASI WAHYU KOKKANG/JAWA POS
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Mahfud MD Tiba-tiba Datangi KPK

FOTO: INTAN PILIANG/JAWAPOS.COM

BAHAS ISU KORUPSI: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD keluar dari Gedung KPK, kemarin (7/11). Mahfud menemui pimpinan KPK untuk membahas sejumlah 
isu-isu korupsi.

JAKARTA - Mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
Mahfud MD tiba-tiba me-
nyambangi Gedung KPK, 
kemarin (7/11). Dia men-
gaku bertemu langsung den-
gan pimpinan lembaga an-
tirasuah ini. Usai menemui 
Pimpinan KPK, Mahfud 
mengatakan ada beberapa 
hal yang didiskusikan. Teru-
tama seputar isu korupsi. 

“Kita bicara masalah kasus 
yang sedang muncul di ma-

syarakat, ya kita tanyakan, 
kita klarifi kasi. Itu saja,” kat-
anya usai keluar dari gedung 
KPK. Namun, dia menegas-
kan tidak ada kasus korupsi 
spesfi k yang dibahas dalam 
kedatangannya kali ini. Dia 
hanya menyatakan, semua 
kasus yang sedang terjadi di 
masyarakat harus sesegera 
mungkin diselesaikan KPK.

 “Tidak ada. Pokoknya 
semuanya kasus yang mun-
cul di masyarakat deh. Kita 

tanya, terus dijelaskan. Kita 
diskusikan, ke mana arahn-
ya, bagaimana clear-kan 
itu semua, agar pember-
antasan korupsi berjalan 
cepat,” sambung dia.

 Selain itu, dia juga men-
gakui dirinya dan Pimpinan 
KPK sempat mendiskusikan 
masalah internal di lembaga 
antirasuah tersebut.  Kendati 
demikian, Mahfud enggan 
memberi tahu lebih rinci. 
“Sedikit-sedikit dibahas, 

tetapi kan kita juga tidak bo-
leh ikut campur ke ke dalam. 
Kita mendengar masalah 
ini, kita tanya bagaimana 
sih sebenarnya masalahnya. 
Gitu aja, kan kita menjadi 
tahu,” ungkap Mahfud. Di 
sisi lain, mantan Menteri 
Pertahanan ini menyarank-
an agar lembaga antira-
suah tersebut menggiatkan 
pendidikan antikorupsi di 
kampus-kampus. Pasalnya, 
KPK harus proaktif mem-

bangun integritas dan sikap 
antikorupsi kepada generasi 
penerus bangsa.

 “Ya pendidikan antikorup-
si di perguruan tinggi agar 
KPK lebih banyak proaktif 
karena kader-kader bangsa 
kan di perguruan tinggi. Lalu 
bagaimana cara mendidik 
mereka tanpa harus spesifi k 
masuk kurikulum. Kalau 
kurikulum itu kan artinya 
hanya di fakultas tertentu,” 
tutup dia.(ipp/JPC)

Fayakhun: Andai Saya Menolak 
Permintaan Erwin

FOTO: DOK.JAWAPOS

AKUI MENYESAL: Terdakwa kasus suap proyek Bakamla, Fayakhun Andriadi. Fayakhun mengaku 
menyesal telah melakukan praktik rasuah dalam proyek Bakamla.

JAKARTA - Mantan ang-
gota Komisi I DPR, Fayakhun 
Andriadi mengakui kesalah-
annya menerima uang atau 
suap terkait pengadaan alat 
satelit monitoring di Badan 
Keamanan Laut (Bakamla). 
Fayakhun menyesal telah 
melakukan perbuatan terse-
but.

 “Saya mengakui bersalah 
telah menerima uang dari 
Erwin Arief (Direktur PT 
Rohde and Schwarz Indo-
nesia). Saya meminta maaf 
kepada keluarga, Partai Gol-
kar, masyarakat, dan pemer-
intah. Saya menyesal telah 
melakukan ini,” ungkap Fay-
akhun ketika membacakan 
nota pembelaan atau plei-
doi dalam persidangan di 
Pengadilan Tipikor Jakarta, 
Bungur Besar Raya, Jakarta 
Pusat, kemarin (7/11).

 Lebih lanjut, Fayakhun 
mengaku sama sekali tidak 
mengenal orang yang di-
duga memberi suap padan-
ya yaitu mantan Direktur 

PT Merial Esa, Fahmi Dar-
mawansyah. Selain itu, Fay-
akhun juga mengaku tidak 
mengenal mantan Kabaka-
mla Laksdya Arie Soedewo 
dan mantan staf khusus-
nya, Ali Fahmi alias Fahmi 
Habsyi. “Tidak ada terbesit 
sedikit pun niat jahat hati 
saya. Saya tidak mau men-
gambil yang bukan hak saya, 
apalagi merugikan negara, 
sama sekali tidak pernah ada 
niat,” kata Fayakhun.

 Dalam kesempatan itu, 
Fayakhun juga menying-
gung nama Politikus PDI 
Perjuangan, TB Hasanudin. 
Menurut Fayakhun, mantan 
calon gubernur Jawa Barat 
itu diketahui pernah me-
mintanya membantu proyek 
ini. “Saya berandai-andai 
saat itu menolak tawaran Er-
win, andai saja saya menolak 
permintaan tolong TB Hasa-
nudin, mungkin saya tidak 
duduk di sini,” pungkasnya.

 Sebelumnya, Fayakhun di-
tuntut 10 tahun penjara dan 

denda Rp 1 miliar subsider 6 
bulan kurungan. Fayakhun 
diyakini jaksa menerima 
uang suap USD 911.480 dari 
suami Inneke Koesherawati, 
Fahmi Darmawansyah.

 Uang suap itu dimaksud 

agar Fayakhun menam-
bahkan anggaran Bakamla 
untuk proyek pengadaan 
satelit monitoring. Fayakhun 
diduga melanggar Pasal 12 
huruf a Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 se-

bagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi juncto Pasal 64 ayat 
1 KUHP. (ipp/JPC)

Sempat Ditahan 
setelah Dicecar Intel 
Arab Saudi
RIYADH - Duta Besar (Dubes) RI untuk 

Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel 
mengungkapkan bahwa aparat intelijen di 
negeri tempatannya sempat menginterogasi 
Muhamad Rizieq Shihab (MRS) alias Habib 
Rizieq. Menurutnya, intelijen Arab Saudi dari 
Mabahis Ammah atau General Investigation 
Directorate (GID) alias Direktorat Penyelidik 
Umum membawa imam besar Front Pem-
bela Islam (FPI) itu dari tempat tinggalnya di 
Mekah menuju kantor polisi setempat, Senin 
(5/11) pukul 16.00.

 Agus menuturkan, otoritas Arab Saudi tidak 
sekadar menginterogasi Habib Rizieq. “Un-
tuk proses penyelidikan dan penyidikan MRS 
ditahan oleh pihak kepolisian wilayah Makah,” 
katanya melalui siaran pers KBRI Riyadh, Rabu 
(7/11).

 Berdasar informasi yang dihimpun KBRI 
Riyadh, ada petugas keamanan Arab Saudi 
yang mendatangi tempat tinggal Rizieq pukul 
08.00 waktu setempat. Petugas keamanan Arab 
Saudi mengaku menerima laporan warga yang 
melihat bendera mirip lambang kelompok 
ekstrem pada dinding bagian belakang rumah 
Rizieq. “Pada saat tersebut sempat dilakukan 
pemeriksaan singkat terhadap MRS oleh ke-
polisian Mekah,” tutur Agus.

 Urusan yang membelit Rizieq tak selesai di 
kantor polisi. Sebab, pria asal Petamburan, 
Tanah Abang itu dibawa ke kantor Mabahis 
Ammah. Aparat intelijen Mabahis Ammah 
lantas memeriksa Rizieq. Setelah selesai men-
jalani pemeriksaan di Mabahis Ammah, Rizieq 
diserahkan kepada Kepolisian Sektor Mansy-
uriah, Kota Mekah pada Selasa (6/11) sekitar 
pukul 16.00.

 Namun, otoritas Arab Saudi akirnya melepas 
Rizieq setelah ada jaminan. “Pada pukul 20.00 
waktu Saudi, dengan didampingi oleh staf 
KJRI, MRS dikeluarkan dari tahanan kepolisian 
Mekah dengan jaminan,” kata Agus.

 Lebih lanjut Agus mengatakan, Arab Saudi 
melarang keras segala bentuk jargon, label, 
atribut dan lambang apa pun yang berbau 
terorisme dan ekstremisme seperti ISIS, Alqa-
edah dan Jemaah Islamiah. Bahkan, otoritas 
Arab Saudi juga memantau media sosial untuk 
menyisir simbol-simbol kelompok teroris.

 “Pemantauan dalam medsos juga dipantau 
oleh pihak keamanan Arab Saudi dan pelang-
garan IT adalah merupakan pidana berat jika 
bersentuhan dengan aroma terorisme,” kata 
dia.(tan/jpnn)

FOTO: DARI KAPITRA AMPERA UNTUK JPNN. COM

Habib Rizieq Shihab diklarifi kasi polisi Arab Saudi soal 
bendera Tauhid. 
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OPINI
Hoax, Buzzer, dan Komodifi  kasi Informasi

Oleh: 
Rahma Sugihartati

(Dosen masyarakat digital di Departemen Ilmu 

Informasi dan Perpustakaan FISIP Universitas 

Airlangga)

KEPRIHATINAN, bah-
kan perasaan muak, ter-
hadap penyebaran hoax 
tampaknya sudah di ubun-
ubun. Tak kurang Presiden 
Joko Widodo sendiri yang 
menyatakan sudah muak 
pada hoax. Berita palsu itu 
sering dikemas sebagai in-
formasi yang seolah-olah 
benar, bukan hanya memicu 
keresahan,melainkan juga 
menstimulasi terjadinya 
konfl ik.

 Yang bikin meresahkan, 
ada pihak-pihak tertentu 
yang menunggangi penye-
baran berita palsu itu. Ma-
syarakat Indonesia yang 
sebagian besar mempergu-
nakan teknologi informasi 
dan media sosial adalah ko-
rban potensial kontaminasi 
penyebarluasan hoax yang 
tidak bertanggung jawab.

Setiap satu informasi hoax 
sengaja dilepas ke media so-
sial. Maka, dapat dipastikan, 
dalam hitungan detik berita 
palsu sudah menyebar ke 
ratusan, ribuan, bahkan pu-
luhan ribu pengguna media 
sosial.

Dibandingkan pengaruh 
iklan dimedia cetak atau 
pemasangan baliho, penye-
baran hoax melalui media 
sosial sering menimbulkan 
efek yang lebih mengena. 
Sebuah informasi bohong 
yang disebar secara intensif 

dalam tempo yang cukup 
lama bukan tidak mungkin 
jika kemudian dipercaya 
sebagai sebuah kebenaran.

Kesulitan Memberantas 
Hoax Studi yang dilaku-
kan Lingkaran Survei In-
donesia (LSI) melaporkan 
sekitar 75 persen masyara-
kat menyatakan khawatir 
terhadap peran hoax yang 
memperkeruh suasana de-
mokrasi di Indonesia. Survei 
LSI yang mewawancarai 
1.200 orang juga menemu-
kan 74,5 persen responden 
menginginkan media sosial 
dibersihkan dari peredaran 
hoax.

Keinginan itu bukan tanpa 
alasan. Cepat atau lambat, 
membanjirnya info palsu di 
media sosial akan mengon-
struksi pemikiran pengguna 
media sosial sebagaimana 
yang dikehendaki produser 
hoax. Meminjam termi-
nologi Antonio Gramsci, pe-
nyebaran hoax yang intensif 
niscaya akan menyebabkan 
terjadinya hegemoni, yaitu 
ketertundukan kultural yang 
dialami orangorang karena 
pikiran mereka telah dima-
nipulasi sedemikian rupa 
oleh pihak yang berkuasa 
melalui rekayasa sosial.

Para warganet yang tidak 
bisa lagi membedakan mana 
informasi hoax dan mana 
pula informasi yang bisa 

dipertanggungjawabkan 
umumnya akan menelan 
mentahmentah informasi 
apa pun yang mereka teri-
ma. Biasanya kesamaan 
ideologi, sikap politik, aga-
ma, dan kepentingan akan 
menyebabkan warganet 
dengan mudah termakan 
informasi hoax.

Meski pihak kepolisian dan 
semua pihak menyatakan 
prihatin terhadap penye-
baran hoax yang tak kun-
jung berhenti, harus diakui 
memberantasnya bukanlah 
hal mudah. Kesulitan yang 
dihadapi ketika pemerintah 
dan masyarakat yang peduli 
ingin memberantas penye-
barluasan berita bohong 
adalah, pertama, ketika pe-
nyebar menggunakan jasa 
buzzer (pendengung) untuk 
menyebarkan informasi bo-
hong ke masyarakat melalui 
media sosial. Seseorang 
yang memiliki akun dengan 
jumlah

pengikut yang banyak, apa-
lagi hingga jutaan orang, bisa 
saja memanfaatkan akun 
miliknya secara komersial

untuk menyebar luaskan 
hoax.

 Sudah bukan rahasia lagi, 
menjelang pemilu dan pil-
pres, aktivitas para buzzer 
akan meningkat. Berbagai 
platform media sosial sep-
erti Twitter, WhatsApp, Line, 
Instagram, dan lain-lain 
adalah media yang kerap 
dimanfaatkan para buzzer 
untuk mendukung

pihak tertentu atau seka-
dar mem buat masyarakat 
resah. Dengan membingkai 
informasi dan seolah infor-
masi yang disebarkan benar 
adanya, para buzzer sewaan 
biasanya mulai menebar

pengaruh. 
Dengan keahliannya, para 

buzzer akan mengolah hoax 
dalam berbagai bentuk 
pesan. Baik narasi maupun 
propaganda.

Bentuknya tidak han-
ya berupa tulisan, tetapi 
juga gambar, video, mau-
pun meme. Ini merupak-
an strategi yang biasanya 
dikembangkan elite politik 
tertentu untuk memenang-
kan perang informasi.

Kedua, kesulitan member-
antas penyebaran hoax juga 
berkaitan dengan belum 
berkembangnya literasi kri-
tis para warganet. Sudah

bukan rahasia lagi jika se-
bagian besar warganet kita 
adalah orang-orang yang 
hanya merupakan konsum-
er informasi yang tanpa 

berpikir panjang cender-
ung meresirkulasi informasi 
yang diterimanya –tanpa 
peduli lebih lanjut apakah 
informasi

itu hoax atau bukan.
Selling Point Wajar jika 

banyak pihak mulai khawatir 
dan berkeinginan untuk 
menghapus peredaran hoax 
di media sosial. Namun, ke-
tika hoax telah berkembang 
menjadi komoditas yang 
memiliki nilai jual, kesulitan 
yang dihadapi menjadi jauh 
lebih rumit.

Pemberantasannya tidak 
mungkin dilakukan jika 
mekanisme pasar masih 
bekerja. Artinya, ketika pasar 
masih

membutuhkan hoax dan 
para produser hoax juga 
berkepentingan mendapat-
kan keuntungan komer-
sial atas informasi bohong 
yang mereka hasilkan,pola 
hubungan yang saling mem-
butuhkan itu akan membuat 
pem berantasan hoax terus 
terkendala.

Walaupun tidak sedikit 
para pelaku produsen dan 
penyebaran hoax yang telah 
ditangkap dan diproses se-
cara hukum. Namun, sepan-
jang masih bercokol ke-
pentingan dan keyakinan 
akan ideologi tertentu, dapat 
dipastikan penyebaran hoax 
akan tetap ada. (*)

Empat Hari PDAM Gak Ngocor
SAYA warga Bagbagan, Ke-

camatan Pelabuhanratu ke-
sulitan tidak bisa mendapat-
kan air PDAM. Sudah empat 
hari sampai sekarang air 
PDAM tidak ngocor. Tolong 

kepada pihak PDAM bisa 
mengontrol ke dareah kami.

Isniwati
08575245xxxx

Ada Galian, Parkir Lagi Makin Macet 
TOLONG kepada Pemer-

intah Kota Sukabumi, itu 
di  Jalan Sur yakencana 
Kecamatan Cikole sema-
kin macet setelah adanya 

perbaikan drainase. Dit-
ambah lagi dengan adanya 
kendaraan bermotor yang 
parkir diwilayah tersebut. 
Bisa tidak diamankan oleh 

petugas agar lebih nyaman 
berkendara.

Neneng
08521475xxxx

Setiap Sore Depan Terminal 
Lembursitu Macet

PAK Dishub dan pak polisi 
setiap sore hari di depan Ter-
minal 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

PJU jalan Cikidang segera 
di Perbaiki

KEPADA Dinas Perhubun-
gan tolong dengan segera 
perbaiki Penerangan Jalan 
Umum (PJU) yang berada 

di Jalan Cikidang, soalnya 
kalau malam suka gelap dan 
rentan terjadi kecelakaan. 
Mohon segera perbaiki, 

terima kasih

Dewi
0857231223xxx

Butuh Saluran Irigasi 
KAMI warga Desa Pada-

beunghar, Kecamatan Jam-
pangtengah sangat mend-
ambakan normalisasi pem-
bangunan irigasi.  Soalnya 
sampai saat ini saluran iri-
gasi jentreng yang  mengairi 

lahan pertanian padi di Ke-
dusunan 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

Macet Jalan Pelabuhan 
GSI Terus Berlanjut

KEMACETAN yang terjadi 
di jalan Pelabuhan II tepat-
nya di depan Pabrik GSI 
masih saja belum ada solusi. 
Apalagi ketika musim peda-
gang kaki lima berjualan di 
pinggir jalan. Kami sebagai 

pengendara lalu lintas san-
gat kecewa tidak ada solusi 
sampai sekarang.

Hermansyah
08574125xxxx

Sampah Numpuk Dekat 
Kantor Pol PP

KEPADA Dinas Lingkun-
gan Hidup tolong sediakan 
tempat pemungutan sam-
pah 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

Kok, Trafi c Light 
Perempatan Dicabut

ANEH, trafi c light di perem-
patan jalur Lingkar Selatan 
- Mangkalaya di cabut. Oto-
matis lalu lintas dijalur terse-
but macet dan sangat rawan 
kecelakaan. Kendaraan yang 

melintas pun saling ingin 
mendahului,sangat bahaya.

Rudiansyah
08569741xxxx
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RADAR SUKABUMI
HARIAN PAGI

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

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

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

* Harga iklan belum termasuk Ppn 10%

DEADLINE IKLAN : 2 Hari Sebelum Penayangan

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

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

4. Hamba Allah    Rp 150.000

5. Shafa Mumtaz     Rp 100.000 
SDN Cipanas Kota Sukabumi

6. Revalina Chairunnisa    Rp 100.000
Cibatu, Kab Sukabumi

7. Azkia Hana Fauzia   Rp 100.000
Panjalu, Kab Sukabumi

8. Udin Jekrem    Rp.100.000
Sukabumi 

9. Niki,       Rp 200.000 

10. Ade Dasep,      Rp 600.000

Anggota DPRD Kab. Sukabumi

PEDULI PALU DAN DONGGALA

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

 Selain berlubang dikala 
musim hujan, jalan yang 
berada di bawah penga-
wasan pemerintah desa 
dan pemerintah Kabupaten 
Sukabumi ini, dipenuhi lum-
pur dan kubangan air. Se-
hingga tak ayal jika banyak 
pengendara bermotor yang 
terjatuh akibat menginjak 
jalan berlubang.

 Seorang warga Kampung 
Cilame, RT 1/6, Desa Bu-
niasih, Kecamatan Tegalbu-
leud, Jeri S (43) mengatakan, 
akibat rusaknya jalan terse-
but, berdampak terhadap 
laju pertumbuhan ekonomi 
warga. Bahkan, ia merasa 
prihatin saat ada warganya 
yang tengah melahirkan.

 “Saya suka sedih apabi-
la ada warga yang ingin 
mendapatkan perawatan 
dari tim medis. Karena, 
jalannya dipenuhi lumpur 
sehingga jalan itu, tidak bisa 
dilintasi kendaraan roda 
dua maupun roda empat. 
Warga pun terpaksa harus 
rela menggotong ibu hamil 
yang akan melahirkan itu 
menggunakan kain sarung 
dengan jarak lebih dari satu 
kilometer,” beber Jeri kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(7/11). 

 Kondisi jalan poros Termi-
nal Tegalbuleud yang meng-
hubungkan Desa Buni Asih 
dengan Desa Sumber Jaya 
ini, semakin rusak parah 
setelah diguyur hujan deras. 
“Kalau kondisi kerusakan 
jalan ini, lebih parahnya 

hingga dipenuhi lumpur ada 
sepanjang 800 meter, mulai 
dari jalan Kampung Cilame 
menuju Terminal Tegalbu-
leud. Hal itu menyebab-
kan warga kesulitan untuk 
melintas di jalan tersebut, 
apalagi saat musim hujan,” 
lanjutnya.

 Pihaknya mengaku suda 
berulang kali mengajukan 
permohonan bantuan untuk 
pembangunan jalan tersebut 
kepada pemerintah desa. 
Namun, entah kenapa, hingga 
saat ini bantuan tersebut be-
lum kunjung datang. “Sudah 
lebih sepuluh tahun jalan di 
sini rusak dan belum pernah 
diperbaiki. Kasihan warga di 
sini harus menikmati jalan ru-
sak, padahal ini akses utama 
kami beraktivitas,” paparnya.

 Seorang warga Kampung 
Cilame, RT 1/6, Desa Bunia-
sih, Kecamatan Tegalbuleud, 
Enjang (43) mengatakan, 
akibat rusaknya akses jalan 
tersebut, selain menimbul-
kan kecelakaan, juga telah 
berdampak terhadap per-
tumbuhan ekonomi warga. 
Apalagi, Desa Buni Asih ini 
merupakan sentral produksi 
gula aren. “Warga di sini 
kesulitan memasarkan gula 
aren ke kota. Selain itu, hasil 
cocok tanam para petani 
juga banyak terbengkalai, 
lantaran akses jalannya sep-
erti ini,” katanya.

 Warga Desa Buni Asih 
menilai pemerintah dae-
rah tidak adil dalam proses 
pembangunan. Sebab, dari 
sekian banyak desa yang 
ada di Kecamatan Tegalbu-

leud, hanya Desa Buni Asih 
yang jalannya tak laik pakai. 
“Warga disini sudah berta-
hun-tahun menikmati jalan 
berlumpur seperti ini. Untuk 
itu, kami meminta ada per-
hatian dari pemerintah soal 
keluhan masyarakat yang 
benar-benar butuh akses 
jalan yang lebih baik guna 
menunjang ekonomi dan 
mobilitas warga,” tandasnya.  

 Sementara itu, Camat 
Tegalbuleud, Agung men-
gatakan, kerusakan jalan 
sepanjang 22 kilometer yang 
kondisinya kian mempriha-
tinkan ini, terjadi dari mulai 
Kampung Cibatu, Desa Buni 
Asih hingga Kampung Ka-
ranganyar Desa Tegalbuleud 
dan Kampung Cilame - Pun-
cakjengkol. “Dari keruskan 
jalan sepanjang puluhan 
kilometer ini, diantaranya 4 
kilometer jalan milik pemer-
intah Kabupaten Sukabumi 
dan 18 kilometer dengan 
lebar 6 meter ini berada di 
bawah pengawasan desa,” 
jelas Agung. 

 Kerusakan jalan dengan 
kondisi berlumpur ini, sam-
bung Agung, tidak akan 
mampu dibangun secara 
sekaligus menggunakan 
biaya dari Anggaran Dana 
Desa (ADD). “Kita sudah 
koordinasi dengan pemer-
intah daerah. Ya, katanya di 
perubahan anggaran seka-
rang akan dibangun. Se-
mentara untuk jalan desa, 
rencananya akan dibangun 
bertahap di tahun depan 
sesuai keuangan desa,” 
pungkasnya. (den/t)

 Direktur PT GTI, Zaki 
Nahdi Saleh mengatakan, 
produksi akan dilakukan di 
lahan dan bangunan milik 
anak perusahaan PT Wika di 
kawasan industri Cileungsi, 
Jawa Barat. Dengan kapa-
sitas yang tersedia saat ini, 
pihaknya menargetkan angka 
produksi sebanyak 50 unit per 
bulan. Sehingga dalan kurun 
setahun, bisa mencapai 60 
ribu unit.

 Terkait pemasarannya, Zaki 
menyebut pada tahap awal ini 
cukup positif. Meski harga be-
lum diumumkan secara resmi 
saja, pre order sudah banyak 
masuk. Termasuk 100 unit 
yang dipesan Presiden Joko 
Widodo. “Kalau dari sisi pasar 
kita sudah ada pre order. 
Sampai 30 ribu,” ujarnya di 
Istana Kepresidenan, Jakarta, 
kemarin (7/11).

 Dia berharap produk terse-
but bisa bersaing. Salah satu 
kunci yang disiapkannya 
adalah menghadirkan harga 
yang kompetitif. Berdasarkan 
hitungannya, harga umum 
motor listrik ada di kisaran 
Rp 50 juta mengingat harga 
baterai yang mahal. Namun 
pihaknya sudah mensiasati 
dengan bekerjasama bersama 
Pertamina.

 Rencananya, baterai nanti-

nya akan dimiliki pertamina 
yang juga bertindak sebagai 
swap batery station. Dengan 
cara tersebut, harga pasar bisa 
terpangkas jauh lebih murah. 
“Harga pasar kurang lebih 22 
sampai 23 juta,” imbuhnya.

 Sebagai tahap awal, per-
tamina akan menyediakan 
10 SPBU yang menjadi lokasi 
penukaran baterai. Semen-
tara, lokasinya di Jakarta. 
Namun ke depannya, Bali dan 
Surabaya jadi kota tujuan se-
lanjutnya. Di SPBU, pengguna 
bisa melakukan penukaran 
baterai dan pembayaran me-
lalui aplikasi yang disediakan. 
“Masuk (SPBU). Kasih yang 
lama, ambil yang baru, jalan. 
Jadi ga ada cerita nunggu tiga 
jam, lima jam,” tuturnya.

 Direktur Utama PT Wika, 
Tumiyana mengatakan, pi-
haknya menjadi investor uta-
ma dalam proyek tersebut. Di 
tahap awal, Wika menggelon-
torkan dana sebesar RP. 180 
miliar. Yana optimis, projek 
tersebut akan sukses. Sebab, 
pangsa pasarnya ada di depan 
mata. Dengan jumlah pen-
duduk 260 juta dan 70 persen 
pengguna kendaraan bermo-
tor, pasar dalam negeri saja 
cukup menjanjikan. “Market 
masih top di sini,” ujarnya.

 Yang terpenting, lanjut-
nya, produk yang ditawarkan 
memiliki harga yang terjang-

kau. Selain itu, pemasaran 
juga perlu digenjot. Untuk 
distributornya sendiri, pi-
haknya menggandeng Ga-
ransindo untuk menyiapkan 
outlet-otletnya. Yana juga 
meminta konsumen untuk 
tidak khawatir dengan eksis-
tensi produk. “Mosok (masa) 
berhenti produksi, tak jamin. 
Ketika produksi sudah 50 
ribu, mau lari ke mana kita,” 
terangnya.

 Sementara itu, Presiden 
Joko Widodo menjajal sendiri 
motor Gesits di lingkungan 
istana. Berdasarkan pengala-
mannya, motor tidak ada ken-
dala. Meskipun, tidak adanya 
suara knalpot membuatnya 
sedikit bingung. “Tadi saya 
coba, suaranya nggak greng, 
greng, greng, jadi agak bin-
gung, menyesuaikan nggak 
ada knalpotnya. Halus sekali 
dan sangat ramah lingkun-
gan,” ujarnya. 

 Sebagai bentuk dukun-
gan, Jokowi sendiri langsung 
memesan 100 unit pada kes-
empatan itu. Mantan Waliko-
ta Solo itu juga menegaskan, 
pemerintah siap mendukung 
industri tersebut. Namun, 
bukan dalam bentuk angga-
ran, melainkan dalam aspek 
administrasi. “Pemerintah 
back up. Maksudnya untuk 
yang uji-uji, izin-izin cepat,” 
pungkasnya. (far)

 Menurutnya, Rusida akan 
menjadi wadah apapun yang 
terkait dengan anak dan 
perempuan di Kabupaten 
Sukabumi. Selain itu juga, 
menjadi area bermain dan 
berkumpul. Apalagi dengan 
banyaknya fasilitas di rumah 
tersebut. “Apapun bisa mel-
apor ke sini (Rusida. red). 
Terutama masalah perem-
puan dan anak. Banyak area 
bagi anak untuk berkumpul 
dan bermain,” imbuhnya.

 Tak hanya itu, dalam pen-
gelolaan Rusida pun, diber-
dayakan para perempuan. 
Mulai dari pembekalan, sos-
ialisasi dan lainnya termasuk 
membangun industri ruma-
han. “Di sini juga tempatnya 
pencegahan perdagangan 
perempuan,” tuturnya. 

 Sementara itu, Bupati Suk-
abumi, Marwan Hamami 
menerangkan, terbentuknya 
Rusaida tersebut merupak-
an hasil kerjasama semua 
elemen khususnya anatar 
masyarakat dengan pemer-
intah. “Hal ini membuktikan 
bahwa kesadaran masyara-
kat sudah mulai meningkat. 
Karena, tanpa ada dukungan 
dari semua elemen, hal ini 
mustahil bisa terwujud,” 
terangnya.

 Dengan terbentuknya 
Rusaida tersebut sambung 
dia, diharapkan akan mam-
pu menampung semua ibu 
dan anak yang bermasalah. 
“Mudah-mudahan den-
gan terbentuknya Rusaida 
ini, bisa menjadi tempat 
mengembalikan mental 
bagi yang bermasalah,” 
tukasnya. (bam)

tersebut. Tidak ada hara-
pan. ”Sri, kamu harus hidup ya. 
Kamu sekarang ke Fuda,” kata 
seseorang di ujung telepon yang 
masih dipegang anak bungsu 
Sri itu. Seketika telepon mati. 
Waduh, di mana itu Fuda? 

 Kebetulan rumah Sri di Shen-
zhen dikoskan. Ada dua orang 
yang tinggal. Dia meminta salah 
seorang anak kos membuka 
internet, mencari Fuda. Ternyata 
sebuah RS di Guangzhou. Tar-
get didapat. Nomor telepon di 
tangan.

”Halo, ini rumah sakit apa 
ya?” kata Sri dengan bahasa 
Mandarin. 

”Rumah sakit khusus kanker,” 
kata resepsionis. 

 Wah pas betul. Tak banyak 
berpikir, Sri lalu mendaftarkan 
namanya. Dia membuat janji 
akan datang periksa pada sore 
harinya. Kebetulan Shenzhen 

dengan Guangzhou bersebela-
han. Bisa diakses dengan kereta. 

    
  ***

Dua minggu sebelum sampai 
di Negeri Panda pada 2008, 
Sri masih di Boston, Amerika 
Serikat (AS), tinggal bersama 
salah seorang di antara lima 
anaknya. Dia memang sudah 
sepuluh tahun tinggal di sana. 
Bahkan telah pula mengan-
tongi kewarganegaraan AS. 

 Ibu lima anak yang suaminya 
meninggal kala dirinya berusia 
60 tahun itu khawatir ketika 
pada suatu pagi mengalami 
menstruasi. Padahal, menstru-
asi terakhirnya telah berhenti 
20 tahun lebih. Dia akhirnya 
pergi ke dokter. ”Empat dokter 
yang periksa saya. Mereka 
menyatakan kanker ovarium,” 
kenang Sri.

 Vonis dokter menyatakan 
bahwa rahim Sri harus diang-
kat. Dia menolak. Takut. ”Sri, 

kamu mati kalau tidak mau 
operasi. Itu kata dokter yang 
paling senior,” ujarnya meniru-
kan ucapan salah seorang dok-
ter. Sri tetap kukuh untuk tidak 
melakukan operasi. Namun, 
kalau harus meninggal, dia 
mau kembali ke tanah air. Dan 
dia memang akhirnya pulang 
ke Indonesia. 

 Seminggu di kampung hala-
man, Sri berpikir, kalau hanya 
berpangku tangan, kanker 
pasti akan kian menguasai 
tubuhnya. Dia akhirnya me-
mutuskan pergi ke Tiongkok. 
Mencari pengobatan dengan 
rempah-rempah. Barangkali 
bertemu dengan ”jodoh” yang 
menyembuhkan. 

    
  ***

Sri membawa harapan ke RS 
Fuda pada September 2007 itu. 
Namun, di sisi lain, dia pesi-
mistis. Khawatir akan disuruh 
operasi seperti oleh dua RS 

sebelumnya. Jadi, dia hanya 
membawa dua setel pakaian. 
Empat dokter menangani Sri 
di RS Fuda. Pemeriksaan awal 
dilakukan dengan melihat 
kondisi ovarium Sri. ”Operasi 
tidak dan apakah bisa terto-
long?” tanya Sri kepada dokter. 

 Dokter Niu Lizhi yang men-
jadi leader dalam pemeriksaan 
optimistis bisa menolong Sri. 
Yang lebih menggembirakan 
adalah tanpa operasi. Sore itu 
juga dia memutuskan untuk 
menginap di RS. Soal baju 
ganti, nanti bisa pakai baju RS 
dulu. Sore itu juga dia menel-
epon kelima anaknya. Sekadar 
mengabari. 

 Perempuan yang berulang 
tahun setiap 6 Agustus tersebut 
dirawat tiga bulan. Ada banyak 
tindakan yang dilakukan. Dua 
kali dokter melakukan kriosur-
geri (cryosurgery), empat kali 
kemoterapi lokal, dan dua kali 
imunoterapi. 

 Kriosurgeri membuat kanker 
di ovariumnya beku dan akh-
irnya mati. Kemoterapi lokal 
juga membantu melumpuh-
kan kanker dengan efek lokal. 
Sedangkan imunoterapi mem-
bantu meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh Sri terhadap 
kanker. ”Tiga bulan itu saya 
bantu jadi penerjemah kalau 
ada pasien dari Indonesia,” 
katanya.

 Sri punya satu kenangan saat 
menjadi penerjemah. Pada 
suatu malam ada pasien dari 
Indonesia yang mengalami 
kanker usus teriak-teriak. Dia 
minta obat antinyeri kepada per-
awat. Sayang, perawat tidak tahu 
maksud pasien itu. Akhirnya Sri 
dibangunkan. ”Pasien itu habis 
makan rendang. Kan tidak boleh 
makan yang pedas dan keras,” 
ungkap Sri. Akhirnya obat yang 
dimaksud pasien tersebut di-
dapatkan juga.

    

  ***
Ke RS Fuda itulah kami, lima 

penyintas kanker yang pernah 
dirawat di sana dan sejumlah 
media dari Indonesia, berkun-
jung pada pekan terakhir Okto-
ber lalu. Tiga di antara lima pe-
nyintas tersebut dulu penderita 
kanker payudara. Dua lainnya 
kanker ovarium. 

 Selama dirawat di sana, Sep-
tember–November sebelas ta-
hun lalu, karena sering diminta 
tolong menjadi penerjemah, Sri 
pun dekat dengan para suster. 
Rabu (24/10) lalu, ketika kembali 
ke RS tempatnya dirawat satu 
dekade silam, Sri bertemu den-
gan Yan Siu Lee, suster kepala 
lantai 6.  Pertemuan di kantin 
lantai 3 RS Fuda itu sangat meng-
harukan. Mereka berpelukan 
lama. Mata basah. ”Saya rindu,” 
kata Siu Lee saat ditanya men-
gapa menangis.

 Sepulang dari RS Fuda, Sri 
betul-betul menjaga kondisi. Dia 

ingat di RS sempat diberi tahu 
soal sel kanker yang tumbuh aki-
bat pola hidup dan emosi. Eyang 
sembilan cucu dan dua cicit itu 
mencoba mematuhi. Sampai 
kini, di usia yang sudah 83 tahun, 
untuk menjaga emosi, Sri kerap 
melakukan meditasi. Olahraga 
taici dipilih untuk membantu 
meditasi dan menyegarkan 
tubuh. ”Saya coba tidak emosi 
juga. Saya lebih baik mengalah,” 
ungkapnya. 

 Usia Sri boleh semakin tua. 
Namun, semangatnya tetap 
membara. Hal itu terbukti ketika 
rombongan media dan penyin-
tas kanker akan jalan-jalan, Sri 
menolak untuk berdiam diri di 
hotel. Padahal, satu tempat ke 
tempat lain lebih banyak ditem-
puh dengan jalan kaki, tapi dia 
pun ikut. ”Enggak capek, cuma 
kakinya sakit kalau jalan lama. 
Dulu pernah ditabrak motor,” 
bebernya ketika saya tanya ke-
adaannya. (*/c9/ttg)

Gesits Sudah Dipesan 30 Ribu Unit

Ibu Akan Melahirkan Itu Ditandu...

Akrab dengan Suster karena Dulu Jadi Penerjemah Pasien Indonesia 

Rusaida Tempat ‘Curhat’ Ibu dan Anak

Akhirnya Tsuruko Kuz umoto 
jadi wanita heb at itu. Di be-
lakang l elaki sukses itu: Rus-
tono. Anak desa asal  Grobogan 
itu. ”Ayo kita ke kuil,’ ’ ujar 
Tsuruko pada s uaminya itu. 
Suatu wa ktu. Setelah melihat 
 tempe suaminya selalu  gagal. 
Berminggu-min ggu. Padahal 
sudah membe li selimut lis-
trik. U ntuk menyelimuti baka l 
tempenya. Agar tida k terkena 
udara dingi n di musim dingin. 
Juga tetap saja gagal. Biar pun 
terus konsu ltasi dengan ahli 
tem pe: ibunya atau tetan gga 
ibunya. Lewat sam bungan 
telepon interna sional. Pen-
gantin baru itu p un berangkat 
ke kuil.  Naik sepeda. Menuju 
 stasiun terdekat. Lal u naik 
kereta api. Se jauh 30 km. Ada 
stasi un di dekat kuil itu.   Mereka 
membawa jirig en. Untuk men-
gambil a ir dari pancuran. Yan g 
selalu mancur tanpa  henti. Di 
komplek ku il itu.

 Banyak orang antri a mbil air 
di situ. Umu mnya membawa 
botol. T api Rustono  membawa 
 jerigen. Agar bisa me mbawa 
pulang air lebi h banyak. Kalau 
jerigen itu ha rus sampai  penuh 
aka n lama mengisinya. An trian 
di belakangnya  akan panjang. 
Rustono mengisi  dulu  jirigen 
itu se tengahnya. Lalu mundu r. 
Ikut antri lagi di  barisan paling 
belak ang. Untuk mengisinya  
lagi. Sampai penuh. Air dari 
kuil itulah  yang dibawa pu-
lang.  Untuk membuat tempe. 
Menggantikan air dari  kran di 
rumahnya. Ternyata kali ini 
te mpenya jadi!  Untuk pertama 
kaliny a. Berkat air dari kuil  itu. 
Yang sepenuhnya meng alir 
dari sumber di p egunungan. 
Kesimpulannya: membu at 
tempe tidak bisa d engan air 
kran.

 Memang, di Jepang, k ita bisa 
langsung min um air dari kran. 
Tan pa harus direbus. Beg itu 
bersihnya. Tapi k andungan zat 
pembersi h air itu masalahnya.  
Membuat ragi tempe t idak 
bisa berkembang. Sejak meng-
gunakan ai r dari sumber itulah 
 tempenya tidak pernah  gagal.

 Rustono berhasil mem buat 

tempe. Tantangan berikutnya : 
bagaimana bisa menj ual tem-
pe  itu. Untuk  lidah orang Je-
pang.  Yang belum mengenal 
t empe sama sekali. Tiap hari 
Rustono me ndatangi restoran 
di  Kyoto. Menawarkan ter us 
tempenya. Dari pin tu ke pintu.

 Tidak mu dah membuat 
orang asing membu kakan 
pintu. Untuk or ang tidak dike-
nal. Ap alagi berwajah asing. 
Sudah bisa diduga: t idak ada 
yang mau men erimanya. Rus-
tono tidak putus  asa. Tekad-
nya sudah terlalu bulat untuk 
jadi pe ngusaha. Lebih banyak 
lagi re storan yang ia datang i. 
Tidak juga ada yan g mau. 
Mendatangi terus. Di tolak 
terus. Setelah berhari-hari  
gagal, ia sampai pad a putusan 
ini:  membe rikan tempenya 
begitu  saja. Ke pemilik seb-
uah restoran. Caranya: saat 
menemu i pemilik restoran 
te rakhir itu ia tidak b icara 
apa pun. Ia lan gsung pegang 
tangan p emilik restoran itu. 
 Ia taruh tempenya di  telapak 
tangannya. La lu ia tinggal 
pergi.

 Cara itu ia lakukan  karena 
terpaksa. Kala u Rustono 
minta ijin  dulu pasti ditolak. 
B iar pun itu untuk mem-
berikan tempenya seca ra 
gratis. Tapi optimisme Rusto-
no tidak pernah padam . Ia 
bertekad mencari  rumah di 
pegunungan.  Dekat hutan. 
Yang ad a sumber airnya. Agar  
tidak selalu ke kuil . Yang 30 
km itu.

 Rustono mencari loka si. 
Membangun rumah s endiri. 
Ditukangi sen diri. Dengan 
dibantu  istri. Yang ikut meng-
angkat kayu. Atau men aikkan 
kayu. Ia akan tinggal di r umah 
baru itu. Di sit u pula ia akan 
terus  memproduksi tempe.

 Saat membangun rumah  it-
ulah Jepang lagi musi m salju. 
Apalagi di d esa  Rustono ini. 
Yang  di lereng gunung. Yan-
g ketinggiannya 900 m eter. 
Yang saljunya lebih  tebal. Rus-
tono tidak berhen ti bekerja. Ia 
naik k e atap. Menyelesaikan  
rumahnya. Dengan men ggigil 
kedinginan.

 Ternyata kerja bersa lju-

salju itu tidak s ia-sia. Ada 
wartawan  lewat di jalan de-
pan  rumahnya. Terheran-
he ran. Kok ada orang ke rja di 
atas atap. Saa t salju lagi turun. 
Difotolah itu Ruston o.

”Lagi bikin apa?,”  teriak si 
wartawan.  Dari mobilnya.

”Membangun impian,’ ’ jaw-
ab Rustono. Anta ra serius dan 
bercand a.

 Kata ‘membangun impi an’ 
itu membuat si wa rtawan 
terpikat. Ia t urun dari mobil. 
Meng ajak Rustono bicara. 
 Diwawancara. Tentang  fil-
safat ‘membangun  impian’ 
itu. Maka terpaparlah ‘me-
mbangun impiannya’ Ru-
stono di surat kabar  Jepang. 
Hampir satu h alaman penuh. 
Beserta  foto-fotonya.

 Dan itu di koran Yum iuri 
Shimbun. Koran y ang sangat 
besar di J epang. Saya pernah 
ke  kantor pusatnya. Dulu. 
Juga ke percetakan nya. Dulu. 
Koran-koran Jepang juga  i kut 
memberi inspirasi  penting 
bagi saya. T erutama Chunichi 
Shim bun. Koran terbesar d i 
Jepang Tengah. Di N agoya: 
bagaimana kora n daerah 
bisa mengala hkan koran ibu-
kota di  daerahnya. Saya ikut i 
kiat-kiat Chunichi Shimbun. 
Sampai berhasil.

 Yang memotret Ruston o itu 
rajanya koran d i seluruh Je-
pang: Yum iuri Shimbun. Itu-
lah titik balik R ustono. Dimuat 
di kor an besar. Satu halama n 
pula. Restoran-restoran ya-
ng pernah ia datangi  kaget. 
Membaca koran  itu. mereka 
pada tilpon. Mem esan tem-
penya. Mereka  simpati pada 
Rustono .

 Bukan soal kehebatan  tem-
penya. Tapi pada  besarnya 
tekad anak I ndonesia itu. 
Dalam me mbangun mimpin-
ya. Di koran tadi kisah  tentang 
tempenya hany a sekilas. Yang 
banya k justru tentang impi-
an seorang manusia mu da. 
”Dari tulisan itu s aya belajar. 
Menjual  tempe ternyata ti-
dak  harus bercerita te ntang 
tempe,” ujar R ustono.

 Sejak itu tempenya t erus 
berkembang. Kini  Rustono 
punya tiga l okasi pembua-

tan tempe . Semuanya di 
daerah pegunungan. Dekat 
rum ahnya. Yang sumber 
ai rnya banyak. Yang pem-
andangannya indah. Di setiap 
lokasi itu  dilengkapi cool stor-
age. Sekali bikin tem pe: 1,5 
ton kedelai.

 Tidak tiap hari ia b ikin 
tempe. Saat saya  ke lokasi 
No 3 nya,  tempenya masih 
tampak  kedelai. Di bungkusa-
n-bungkusan plastik.  Di jejer-
jejer di rak -rak. Baru sehari 
seb elumnya dibuat. Rustono 
baru membuat  tempe lagi 
kalau yan g 1,5 ton itu hampir 
 habis terjual. Dan it u tidak 
lama. Hanya s eminggu. Ada 
pengukur suhu du  ruang 
itu: 35 deraja t. Ada tiga kipas 
ang in. Yang bergerak sem ua. 
”Itu untuk memut ar udara 
agar suhunya  merata,” ujar 
Rusto no.

 Saya amati anak Grob ogan 
ini: penuh energi . Sangat 
antusias. Op timistis. Khas 
orang  sukses. Ia juga hum-
ble. Sopa n. Rendah hati. 
Khas  orang sukses. Ia selalu 
tersenyum.  Kadang tertawa. 
Mata nya berbinar. Khas or-
ang sukses.

 Saat mengunjungi lok asinya 
yang No 2 ada  pemandangan 
unik. Ada  kulkas di lantai 
baw ah. Yang seperti gara si. 
Ada tulisan ditem pel di kulkas 
itu. Uk urannya cukup besar. 
 Bisa dibaca oleh oran g yang 
lewat di jalan  di dekatnya.

 Bunyi tulisannya: si lakan am-
bil sendiri.  Harganya: 300 yen 
seb iji. Ada kaleng berlubang 
yang digantung di atas kulkas. 
Itulah kasir Rustono. Rustono 
membuka kulk as isi tempe 
itu. Isi nya berkurang. Ia koc ok 
kaleng berlubang i tu. Yang ia 
gantung d i atas kulkas itu. Be-
rbunyi kecrek-kecrek.  Pertanda 
ada uang di  dalamnya.

 Ia buka kaleng itu.  Ia tump-
ahkan isinya.  Ada uang lem-
baran 100 0 yen. Ada pula 
segen ggam uang koin. Siapa 
saja boleh men gambil tempe 
di kulka s itu. Ia percaya sem-
ua orang Jepang pasti  mema-
sukkan uang ke k aleng itu. 
Sesuai har ganya. (dahlan 
iskan / bersambung)

Membangun Mimpi Dari Atas Atap
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JK: Inovasi Birokrasi Harusnya 
Permudah Masyarakat

KPU 

Dan KPK 

Umumkan 

Eks Napi 

Korupsi 
Sebagai Peserta Pemilu 2019

JAKARTA-- Komisoner 
Komisi Pemilihan Umum 
ber tandang ke  markas 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi di Kawasan Kunin-
gan, Jakarta, Rabu (7/11). 
Kedatangan KPU untuk 
berdiskusi terkait politik 
uang dan keikut sertaan 
mantan narapidana korupsi 
dalam Pemilu 2019. “Hasil 
diskusi memberikan saran 
kepada KPU untuk mengu-
mumkan kepada publik 40 
orang mantan narapidana 
yang maju dalam Pemilu 
2019,” ujar Komisioner KPU, 
Wahyu Setiawan.

  Selain satu kata untuk 
mengumumkan napi eks 

korupsi, KPK dan KPU juga 
menyoroti semakin mas-
sifnya aktifi tas politik uang 
yang selalu menghiasi akti-
fi tas politik. Untuk itu juga-
lah, KPK dan KPU, bekerja 
sama dalam pencegahan 
dan pemberantasan praktik 
politik uang. Kedua lem-
baga itu juga sepakat politik 
uang  merupakan kejahatan 
politik. 

“KPU dan KPK akan beker-
ja sama untuk memberi-
kan sosialisasi kepada ma-
syarakat agar bersama-sama 
memerangi politik uang di 
Pemilu 2019. Karena politik 
uang itu cikal bakal korupsi,” 
ujar Wahyu. (nes)

PDIP Dukung NU Muhammadiyah Jaga NKRI

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan

Rachmawati: Partai Emak-Emak 
Lahir Atas Bisikan Prabowo

JAKARTA-- Wadah bagi 
para ibu-ibu untuk berjuang 
menyejahterakan keluarga 
dan memajukan bangsa resmi 
diluncurkan di kediaman pu-
tri Bung Karno, Rachmawati 
Soekarnoputri, Jatipadang, 
Jakarta, Rabu (7/11). Wadah 
itu berupa portal partaiemak-
emak.co.id. 

  Rachmawati yang didaulat 
sebagai bunda emak-emak 
menjelaskan bahwa pelun-
curan ini berawal dari bisikan 
Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto. “Lahirnya 
istilah emak-emak ini menu-
rut saya secara pribadi, itu 

dibisiki Pak Prabowo waktu 
ada rakornis di Hambalang, 
Pak Prabowo bilang ‘kok lucu 
ya emak-emak aja ditakuti, 
kok emak-emak saja sampai 
ditangkap’,” ujar wakil ketua 
umum Gerindra itu.

  Berawal dari ucapan itu, 
sambung Rachma, tercetus 
ide untuk membentuk ko-
munitas emak-emak di se-
luruh Indonesia. Tujuannya 
untuk menggalang kekuatan 
dan berjuang mati-matian 
memenangkan Prabowo-San-
di di Pilpres 2019. Sebab den-
gan penggalangan kekuatan 
itu, visi misi Prabowo-Sandi 

bisa menjadi kenyataan.
  “Apa itu, yakni adil makmur 

sejahtera bagi rakyat Indo-
nesia. Jadi ini bukan omong 
kosong, dukungan ini bukan 
untuk mencari popularitas, 
tapi ini adalah tujuan yang 
sangat mulia,” jelasnya.

  Atas alasan itu, website 
partaiemakemak.co.id di-
luncurkan sebagai sarana 
komunikasi dan informasi. 
Khususnya, organ para rela-
wan emak-emak untuk segera 
melakukan konsolidasi. “Ini 
sangat diperlukan. Karena 
waktu kita sudah tidak lama,” 
tukasnya. (ian)

JAKARTA-- Inovasi pada 
sistem birokrasi pemerin-
tahan harusnya membuat 
layanan kepada masyara-
kat lebih cepat dan mudah, 
terlebih sudah didukung 
dengan teknologi yang ada.  
Hal tersebut dikatakan 
Wakil Presiden RI, Jusuf 
Kalla saat memberikan ara-
han kepada para menteri 
dan kepala daerah pada 
acara Indonesia Public 
Service Forum 2018 di JCC, 
Jakarta, Rabu (7/11).

  “Banyak inovasi-inovasi 
yang tentu tujuannya ialah 
bagaimana layanan ke ma-
syarakat dapat lebih cepat 
dan mudah. Karena dalam 
era seperti ini, era dimana 
teknologi semakin baik, 
maka layanan juga bisa 
lebih cepat lagi dan lebih 
baik,” ucapnya.

  Salah satu cara agar 
birokrasi berjalan dengan 
lancar, cepat dan tepat 
adalah adanya pelayan-
an satu atap yang saat ini 

banyak berubah menjadi 
mall pelayanan. Di sana 
masyarakat dapat mengu-
rus birokasi dengan cepat 
dan mudah. “Oleh karena 
itu, disamping layanan, 
dulu namanya layanan satu 
atap sekarang mall pelay-
anan sebenarnya mem-
punyai upaya yang sama 
bagaimana mensinergikan 
layanan-layanan itu se-
hingga layanan dapat cepat 
dan berhasil, berdaya guna 
yang baik,” tutup JK. (rus)

JAKARTA-- PDI Perjuangan 
siap bekerja sama dan men-
dukung penuh kesepakatan 
Nahdlatul Ulama (NU) dan 
Muhammadiyah. Kesepaka-
tan itu dalam rangka menjaga 
keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) 
berdasarkan Pancasila. Begitu 
dikatakan Wakil Sekretaris 
Jenderal DPP PDIP, Ahmad 
Basarah dalam keterangan 
tertulis yang diterima RMOL-
Jabar (grup koran ini), Rabu 
(7/11).

  Menurutnya, kerjasama 
antara keluarga besar nasio-
nalis dengan ormas NU dan 
Muhammadiyah, sudah terja-
lin sejak lama. Itu bisa dilihat 
dengan jelas dalam bentang 
sejarah perjalanan bangsa 
Indonesia. “Baik NU dan 

Muhammadiyah memberi-
kan kontribusi nyata dalam 
merebut, mempertahankan 
dan mengisi kemerdekaan 

Indonesia,” ungkapnya.
  Wakil Ketua MPR ini me-

nambahkan, terbitnya Kep-
pres Hari Santri Nasional 

Nomor 22/2015 merupakan 
bukti nyata negara mengakui 
peran dan kontribusi ulama 
dan santri dalam mempertah-
ankan Indonesia. “Hari Santri 
Nasional bukan hanya milik 
NU dan Muhammadiyah se-
mata, melainkan milik umat 
Islam Indonesia yang men-
cintai NKRI dan Pancasila,” 
kata dia.

  Masih kata Basarah, Bung 
Karno sebagai tokoh nasio-
nalis dan Presiden pertama 
republik Indonesia juga me-
miliki hubungan erat dengan 
tokoh-tokoh NU dan Muham-
madiyah. Sebagai contoh 
dalam munas alim ulama 
yang disponsori NU, pada 
1954 memberikan gelar Wali-
yul Amri Bi dharuri Asy-Syau-
kah, yang artinya pemimpin 

di masa darurat yang wajib 
ditaati perintahnya. “Sejarah 
juga mencatat bahwa pendiri 
Muhammadiyah Kiai Haji Ah-
mad Dahlan adalah guru dari 
Bung Karno,” terang Basarah.

  Di bagian lain, dalam hal 
Pancasila sebagai dasar neg-
ara telah final. Tidak ada 
lagi keraguan dalam NU dan 
Muhammadiyah. Pada Muk-
tamar NU 1984 di Situbondo, 
NU dengan tegas mengakui 
Pancasila sebagai asas tung-
gal. 

“Sedangkan Muhammadi-
yah dalam Muktamar 47 di 
Makassar tahun 2015 men-
egaskan bahwa negara Pan-
casila sebagai Darul Ahdi Wa 
Syahadah artinya negara per-
janjian dan tempat bersaksi,” 
pungkasnya. (gan)

 Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah

Saya Kira Mungkin 
Berlebihan

JAKARTA-- Pidato capres nomor 02 
Prabowo Subianto mengenai ‘tampang 
Boyolali’ menuai polemik. Khususnya dari 
pendukung pasangan capres nomor urut 01, 
Joko Widodo-Ma’ruf Amin.  “Saya kira itu 
mungkin berlebihan. Saya tidak niat sama 
sekali. Itu kan cara bicara saya yang famil-
iar,” kata Prabowo saat diinterview Koor-
dinator Juru Bicara Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak 
berbentuk Vlog yang diunggah dalam akun 
twitternya @Dahnilanzar, kemarin (Selasa, 
6/11)

  Akibat pidato ‘tampang Boyolali’, salah 
seorang warga Boyolali yang tinggal di Ja-
karta melaporkan Prabowo ke Polda Metro 
Jaya dengan dugaan penyebaran ujaran 
kebencian. Bahkan, ribuan warga Boyolali 
turun ke jalan memprotes. Prabowo men-
gatakan ucapannya tersebut justru meru-
pakan bentuk empati kepada masyarakat 
Boyolali. “Justru empati. Jadi, kalau saya bi-
cara tampang di Boyolali, tampang Boyolali, 
di Brebes tampang Brebes. Itu selorohnya 
dalam arti empati saya, solidaritas saya 
dengan orang,” demikian Prabowo seperti 
dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL 
(grup koran ini). (aga) 

Pemilu 2019 Paling 
Rumit Di Dunia

JAKARTA-- Komandan Seskoad (Danses-
koad), Mayjen TNI Kurnia Dewantara meni-
lai kontesta-
si pemilihan 
l e g i s l a t i f 
(Pileg) dan 
P e m i l i h a n 
P r e s i d e n 
( P i l p r e s ) 
2019, meru-
p a k a n  s e -
buah pesta 
demokrasi 
terumit  di 
dunia. Hal 
t e r s e b u t 
d i s a m p a i -
kan Dans-
eskoad, usai 
menghadiri 
seminar na-
sional yang 
digelar Pasis Dikreg LVI  Seskoad Tahun 
Anggaran 2018, dengan mengusung tema 
“Sinergi TNI AD, khususnya Satkorwil, ber-
sama Polri dan Pemda dalam memelihara 
situasi kondusif, pada pelaksanaan pemilu 
2019, guna mendukung stabilitas nasional”.

  “Tadi saya katakan bahwa Pemilu 2019 
yang dilaksanakan di Indonesia ini betul-
betul bisa dikatakan pemilu terumit di 
dunia, karena di Indonesia ini kan one 
man one vote sementara yang harus dipilih 
sangat banyak dari mulai anggota DPR-RI, 
DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/
Kota, termasuk pilpres,” ucapnya di Gedung 
Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, 
Rabu (7/11).

  Menurutnya, proses mulai dari pemilihan 
hingga penetapan pada kontestasi Pileg dan 
Pilpres merupakan sebuah proses panjang 
dan rumit. “Belum lagi perhitungan suara, 
tadi dijelaskan oleh KPU perhitungan suara 
itu membutuhkan proses yang panjang, dan 
rumit,” ungkap Danseskoad Kurnia.

  Namun, meskipun rumit, pihaknya meya-
kini sinergitas TNI-Polri bersama Pemda 
akan bahu-membahu untuk menciptakan 
kondisi Pemilu 2019 yang damai dan kon-
dusif. “Tapi saya yakin dengan sinergi antara 
TNI-POLRI, Pemda partisipasi masyarakat 
yang mendukung terciptanya pemilu yang 
damai, saya yakin Pemilu 2019 akan berja-
lan dengan damai,” pungkasnya. (gan)

Capres nomor 02 Prabowo Subianto

Komandan Seskoad (Danseskoad), Mayjen TNI 
Kurnia Dewantara

Yusril Belum Tentu 
Dukung Jokowi

Elektabilitas PKS Terus Naik 
Karena Kepercayaan Publik

JAKARTA-- Kepercayaan 
publik sebagai partai yang 
m e w a k i l i  s u a r a  Is l a m , 
menjadi alasan elektabili-
tas PKS di Jawa Barat terus 
naik jelang Pemilu 2019.  
Berbeda dengan Par tai 
Gerindra dan PDIP, tingkat 
elektabilitasnya naik kare-
na pengaruh efek ekor jas 
(coat-tail effect) dari sosok 
Prabowo Subianto serta 
Joko Widodo. 

“Pemilih kultural tradis-
ional Islam cenderung ke 
PKB, sementara pemilih 
Islam modern bukan ke 
PPP tapi beralih ke PKS. Ini 
yang menarik, peta politik 

di Jabar akan mempenga-
ruhi perolehan suara PKS 
di nasional,” tandas Ketua 
Bappilu DPW PKS Jawa 
Barat, Choiruman J Putro 
kepada RMOLJabar (grup 
koran ini), Rabu (7/11).

  Menurutnya, PKS yang 
memiliki basis konstituen 
t e r b e s a r  d i  Jaw a  Ba rat 
a k a n  m e m a k s i m a l k a n 
kondisi politik seperti ini. 
Narasi  keislaman didu-
kung program kerakyatan 
a k a n  d i k e ma s  m e n ja d i 
positioning PKS, begitu 
juga sebagai partai Islam 
tidak akan dilepas. 

“Ini menjadi tantangan 

terbesar bagi partai yang 
t idak mengusung calo-
nnya di Pilpres. Sehingga 
PKS mendapatkan seg-
men ceruk perluasannya 
di  Jabar  sebagai  par tai 
basis Islam ketiga, sesu-
dah Gerindra dan Golkar,” 
pungkasnya.

  Seperti diketahui dari 
hasi l  sur vei  L SI  Denny 
JA  p e r t e m p u ra n  p a r t a i 
politik di Jawa Barat, ele-
ktabilitas PKS 6,0 persen. 
Sedangkan hasil  sur vei 
Indopolling Network, ele-
ktabilitas partai besutan 
Sohibul Iman 5,8 persen 
di Jabar.(feb)

JAKARTA-- Ketua Umum 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Yusril Ihza Mahendra men-
egaskan bahwa dirinya bukan 
sebagai lawyer Presiden Joko 
Widodo melainkan tim kuasa 
hukum Paslon nomor urut 
01 Joko Widodo dan Ma’ruf 
Amin. Pernyataan ini untuk 
menepis anggapan dirinya 
mendukung calon petahana 
presiden Joko Widodo.”Jadi 
harus jernih memahami ini, 
saya tidak konteks dukung 
mendukung, tapi lawyer,” ujar 
Yusril kepada wartawan di 
pengadilan Tipikor, Jakarta, 
Rabu, (7/11).

  Meski masuk sebagai tim 
kuasa hukum, Yusril me-

mastikan dirinya tetap kritis 
dengan permasalahan hukum 
di Indonesia. Terlebih dirinya 
tidak mundur dari penasihat 
hukum HTI. Ormas yang 
dibubarkan pemerintah.Si-
kap kritis ini, sambung Yusril 
sudah melekat sejak dirinya 
menjadi aktivis dinera 1980 
an.”Pak Jokowi tidak pernah 
merasa bersebrangan karena 
yang saya sampaikan ber-
dasarkan profesi. Jadi dalam 
hal hukum soal HTI sampai 
ada permintaan mundur pe-
nasihat hukum HTI, saya 
sampaikan melakukan pem-
belaan HTI bukan karena 
menganut paham sama den-
gan HTI,” ujarnya. (nes)

...karena di Indonesia 
ini kan one man 

one vote sementara 
yang harus dipilih 

sangat banyak dari 
mulai anggota DPR-

RI, DPD RI, DPRD 
provinsi, DPRD 

kabupaten/Kota, 
termasuk pilpres...”
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750 KK Terdampak Banjir Tasik

 IST

BERBAHAYA: Salah satu rumah warga yang terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tasikmalaya nyaris tergerus luapan air.

TASIKMALAYA--  Wakil 
Bupati Tasikmalaya Ade 
Sugianto mengungkap-
kan, sebanyak 750 kepala 
keluarga terdampak ben-
cana banjir yang tersebar 
di beberapa desa wilayah 
selatan Kabupaten Tasik-
malaya dan membutuhkan 
bantuan dari pemerintah. 
“Yang terdampak akibat 
bencana ini ada 750 KK 
(kepala keluarga) belum 
termasuk laporan data hari 
ini,” kata Ade Sugianto ke-
pada wartawan di Tasikma-
laya, kemarin (7/11).

 Ia menuturkan, pemerin-
tah daerah, bersama Provinsi 
Jawa Barat dan pemerintah 
pusat telah terjun bersama-
sama untuk menanggulangi 
daerah terdampak bencana 
alam.

 Pemerintah, lanjut dia, 
akan mempr ior i taskan 
penanganan korban banjir, 
dan memperbaiki fasilitas 
umum agar aktivitas ma-
syarakat kembali berjalan 
normal. “Amankan dulu 
korban, fasilitas-fasilitas 
kita yang terkena bencana 
ini sesegara mungkin kita 
perbaiki dulu, meskipun 
tidak permanen,” katanya.

 Ia berharap, skala prioritas 
penanganan bencana itu 
dapat mendorong masyara-
kat untuk tetap beraktivitas 
seperti biasa. “Yang penting 
masyarakat kesehariannya 
tidak terganggu, bisa ber-
aktivitas kembali,” katanya.

 Ia mengungkapkan, saat 
ini beberapa daerah ada 
yang masih kesulitan akses 
karena jalan yang biasanya 

dilalui diterjang banjir, bah-
kan ada yang terdampak 
longsor.

 Seperti beberapa daerah 
di Kecamatan Culamega, 
kata dia, saat ini belum 
dapat dibuka aksesnnya 
sehingga pemerintah kesu-
litan untuk menemui war-
ga yang terdampak banjir 
tersebut. “Bukan hanya 
di  seberang ( jembatan 
ambruk), karena yang di 
Culamega sendiri sampai 
sekarang masih kesulitan 
akses,” katanya.

 Ia berharap, secepatnya 
jajaran pemerintah yang tu-
run ke lapangan dapat mem-

buka akses jalan, secepatnya 
memberikan perhatian ke-
pada masyarakat tersebut. 
“Saya akan usaha agar bisa 
ketemu dengan masyarakat 
terdampak bencana ini,” 
katanya.

 Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya telah mene-
tapkan tanggap darurat 
banjir di Tasikmalaya sela-
ma 14 hari. Bencana banjir 
tersebut telah menimbul-
kan korban jiwa, bahkan 
merobohkan satu jembatan 
akibatnya akses jalan men-
ghubungkan Tasikmalaya 
dengan Garut terputus.

 Ditempat terpisah, ben-

cana banjir dan longsor 
t e r s e b u t  p u n  m e n e l a n 
korban. Sebanyak tujuh 
orang dikabarkan mening-
gal dunia. Empat korban 
berasal dari Kecamatan 
Culamega yakni Mardin 
(52) warga Cilunjang desa 
Cikuya, Sap’in (40) warga 
Cobarengkok Desa Cikuy, 
Elsa (8) warga Cikondang 
Desa Bojongsari dan Aning 
(52) warga Cikondang Desa 
Bojongsari. “Dua dianta-
ranya masih dalam tahap 
pencarian, yakni korban 
bermama Elsa dan Aning. 
Tim BPBD dan relawan 
lainnya terus mencari ke-

beradaan kedua korban,” 
kata Kabid Kedaruratan 
dan Logistik (Darlog) BPBD 
Kabupaten Tasikmalaya Ria 
Supriatna.

 Di Kecamatan Cipatujah, 
BPBD menemukan dua 
korban. Namun keduanya 
tidak memiliki identitas. 
“Berjenis  kelamin laki 
laki dan perempuan,” kata 
Ria. Korban terakhir yakni 
Odin (43), warga Cimindi 
Rt 06/06 Desa Kujang Ke-
camatan Karangnunggal. 
“Yang berhasil kita temu-
kan semuanya sudah di-
makamkan oleh pihak ke-
luarga,” pungkas Ria. (net)

Korban 
Meninggal 
Bertambah

Pengunduran Diri Bupati 
Anna Disetujui

INDRAMAYU-- DPRD Indramayu menyetu-
jui keputusan Anna Sophanah mundur dari 
jabatannya sebagai Bupati Indramayu. Per-
setujuan itu berdasarkan hasil rapat paripurna 
DPRD Indramayu terkait pengumuman dan 
pembacaan keputusan mundurnya Anna 
Sophanah.

 Tak satu pun anggota DPRD yang menolak 
keputusan Anna Sophanah untuk mundur. 
Ketua DPRD Indramayu Taufi k Hidayat men-
gatakan alasan mundurnya Anna Sophanah 
karena ingin fokus mengurus keluarga, terlebih 
lagi orang tua Anna Sophanah sudah sepuh dan 
tengah menjalani perawat di rumah sakit. “Ibu 
Bupati itu berfi kiran nanti bisa berdampak buruk 
terhadap pelayanan dan birokrasi di Indramayu. 
Akhirnya Ibu Bupati memutuskan untuk men-
gundurkan diri,” kata Taufi k usai rapat paripurna 
di kantor DPRD Indramayu, Jawa Barat, Rabu 
(7/11).  Taufi k mengatakan seluruh anggota 
DPRD yang hadir menyetujui pengunduran 
diri Anna Sophanah. Taufi k mengatakan DPRD 
mendorong Wakil Bupati Indramayu Supendi 
maju menggantikan Anna Sophanah sebagai 
Bupati Indramayu. “Jadi, memberikan ruang 
kepada wakil bupati untuk melanjutkan visi-misi 
Indramayu. Hari ini akan kirim keputusan ini ke 
Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat. Selan-
jutnya keputusan akhirnya di Kemendagri,” ucap 
Taufi k.  Lebih lanjut, Taufi k mengatakan saat ini 
Anna Sophanah masih menjabat sebagai Bupati 
Indramayu. Karena, keputusan dari Kemendagri 
belum keluar. Menurut Taufi , Kemendagri bakal 
mengeluarkan keputusan sekitar 15 hari setelah 
rapat paripurna. 

“Sekarang masih aktif, berhenti setelah SK dari 
Kemendagri keluar. Ketentuannya seperti itu,” 
ucap Taufi k.Seperti diketahui Seperti diketahui, 
Anna Sophanah menjadi Bupati Indramayu sejak 
tahun 2010 didampingi wakilnya, Supendi. Anna 
menggantikan suaminya Irianto MS Syafi uddin 
atau Yance yang menjabat Bupati Indramayu 
selama dua periode. Pada Pilkada serentak 
2015, Anna kembali maju berpasangan dengan 
Supendi. Pasangan petahana itu kembali terpilih 
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 
periode 2016-2021. (net)

Parkir Sembarangan 
Dicabut Pentil

IST

MELANGGAR: Sejumlah kendaraan yang melanggar larangan lalu lintas dilakukan tindakan cabut pentil. 

BANDUNG-- Pemerintah 
Kota Bandung melalui Dinas 
Perhubungan Bandung akan 
segera merealisasikan sanksi 
cabut pentil ban bagi kenda-
raan yang parkir sembaran-
gan di ruas jalan terlarang. 
Langkah ini diupayakan 
untuk penertiban lalu lintas 
di Kota Bandung.

 Kepala Dinas Perhubun-
gan Kota Bandung Didi Rus-
wandi mengatakan, rencana 
sanksi pencabutan pentil 
akan dimulai pada 12 No-
vember mendatang. Namun 
jadwal ini bisa dipercepat 
atau diperlambat karena 
harus berkoordinasi terlebih 
dahulu dengan Wali Kota 
Bandung, Oded M Danial.

 Rencana pencabutan pen-
til tersebut sudah disampai-
kan melalui surat edaran 
terkait penindakan pelang-
garan parkir di beberapa 
tempat terlarang. Di anta-
ranya parkir di atas trotoar, 
bahu jalan larangan leter P, 
leter S, dan lainnya. “Sudah 
disampaikan ada bebera-
pa daerah terlarang untuk 
parkir. Yakni trotoar, leter S, 
leter P, beberapa meter dari 

persimpangan, dekat hy-
drant dan lainnya ini sudah 
dimuat (dalam aturan),” kata 
Didi, belum lama ini.

 Sebelumnya telah adanya 
sanksi berupa penggembo-
kan ban motor dan mobil 
yang parkir sembarangan. 
Namun tindakan itu dinilai 
kurang efektif dan tidak 
menimbulkan efek jera. 
Karena petugas Dishub pun 

harus menunggu peng-
endara dengan waktu yang 
tidak terbatas. “Gembok 
tetap berjalan. Kemarin 
kalau digembok, orangnya 
lagi jalan-jalan, pulang jam 
10.00 malam kami tung-
guin. Jadi kaminya kerja 
ekstra keras. Kalau cabut 
pentil  selesai,  (tinggal) 
urusan dia,” ujarnya.

 Dalam artian di lapan-

gan nanti akan ada be-
berapa sanksi yang akan 
dieksekusi oleh para petu-
gas Dishub. Diantaranya 
gembok ban, cabut pentil, 
dan juga menempelkan 
stiker legal Dishub. Peri-
hal stiker tetap berlaku 
a g a r  m a s y a r a k a t  t a h u 
bahwa yang memberikan 
sanksi  tersebut  adalah 
petugas di lapangan.(net)

Pemprov ‘Keukeuh’ Minta Benny

Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa

BANDUNG-- Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat memin-
ta Wali Kota Bandung Oded 
M Danial segera melantik 
Benny Bachtiar sebagai 
sekretaris daerah sesuai 
perintah Kementerian 
Dalam Negeri. “Kami telah 
mendapat surat rekomen-
dasi dari Kemendagri dan 
Komisi Aparatur Sipil Neg-
ara (KASN) sebagai balasan 
surat yang dilayangkan Wali 
Kota Bandung Oded terkait 
penggantian nama Sekda 
Bandung pada 29 Oktober 
lalu,” kata Sekda Provinsi 
Jawa Barat Iwa Karniwa, di 
Bandung, kemarin (7/11).

 Dia memastikan Ke-
mendagri dan KASN tetap 
meminta Oded tetap mel-
antik Benny Bachtiar men-
jadi Sekda Kota Bandung, 
dan hal ini selaras dengan 
pernyataan Gubernur Jawa 
Barat M Ridwan Kamil yang 
menguasakan perintah 
pusat ini kepada Iwa untuk 
menyampaikan ke Oded. 
“Gubernur memberi arah-
an dan saya sudah menan-
datangani surat kuasa gu-
bernur untuk meminta 
kepada Wali Kota Bandung 

melaksanakan yang sudah 
direkomendasikan tertulis 
dari Kemendagri maupun 
dari KASN, dan itulah yang 
harus dilaksanakan,” kata 
dia.

 Menurut Iwa, sosok Ben-
ny dimungkinkan untuk 
diganti di tengah jalan jika 
dari evaluasi yang dilaku-
kan Oded kinerjanya tidak 
memuaskan, namun proses 
penggantiannya juga ha-
rus mengikuti aturan yang 
berlaku. “Apabila berdasar-
kan evaluasi dari wali kota 
kinerja tidak sesuai, itu 
bisa dilaksanakan peng-
gantian sesuai ketentuan 
berlaku. Jadi prinsipnya apa 

yang sudah diputuskan, 
pak Benny harus dilantik,” 
ujarnya.

 Oleh karena itu, Iwa ber-
harap proses pelantikan 
Benny sebagai Sekda Kota 
Bandung bisa dilakukan 
dalam waktu dekat meng-
ingat jika hal ini terus 
menjadi polemik, pem-
bangunan Kota Bandung 
akan terganggu. Terlebih, 
lanjut dia, ada dua agen-
da yang mendesak untuk 
dibahas yakni APBD 2019 
dan RPJMD Kota Bandung 
2019-2023. “Untuk suratnya 
sudah saya tanda tangani 
dan akan dikirimkan hari 
ini,” kata Iwa. (net)

Nasi Gratis, Siapa Saja Boleh Isi atau Ambil

IST

UNTUK UMUM: Sebuah etalase bertuliskan Tempat Nasi Gratis 
(TNG) di Bandung menjadi pembicaraan masyarakat baik di 
lingkungan maupun media sosial. 

BANDUNG-- Sebuah eta-
lase makanan yang bertu-
liskan Tempat Nasi Gratis 
(TNG) di Bandung menjadi 
pembicaraan masyarakat 
baik di lingkungan maupun 
media sosial. Kehadiran 
TNG dinilai memberikan 
manfaat bagi masyarakat 
Bandung terkhusus yang 
membutuhkan.

 TNG dengan slogan ‘Sia-
papun Boleh Mengambil, 
Siapapun Boleh Mengisi’ 
digagas oleh seorang warga 
Bandung bernama Roch-
san karena motivasi den-
gan viralnya gerakan se-
rupa di beberapa wilayah. 
S e h i n g ga  d i a  b e r s a ma 
rekan-rekannya berinisiatif 
mengikuti gerakan tersebut 
di Kota Kembang itu.

 Diantaranya ada tiga lo-
kasi yakni di Jalan Buran-
grang, Tatar Wangsakerta 
Kota Baru Parahyangan, 
dan Jalan Cibodas Raya An-

tapani Kidul. Dalam pan-
tauan, Rabu (7/11), etalase 
yang memiliki dua tingkat 
itu sudah terisi makan-
an sejak pagi. Beberapa 
makanan seperti nasi dan 
lauk pauk juga beberapa 
roti tersedia di etalase TNG 
pertama di depan kantor 
Radio swasta Jalan Buran-
grang, Bandung.

 Beberapa warga terlihat 
sedang mengambil makan-
an gratis tersebut. Mulai 
dari penjual Batagor, tu-
kang parkir, tukang becak, 
pekerja kebersihan pun tu-
rut bergantian mengambil 
nasi gratis tersebut.

 Walaupun bertulis nasi 
gratis, pengelola TNG di Ja-
lan Burangrang menerima 
dalam bentuk makanan 
siap santap. Tak hanya 
nasi, berbagai makanan 
seperti roti juga diterima 
oleh pengelola jika ada 
warga yang ingin berpar-

tisipasi. Henrisya KP, 45, 
seorang pengelola TNG 
di Jalan Burangrang men-
gatakan pihaknya akan 
menerima makanan atau 
minuman dari masyarakat. 

Tidak perlu meminta izin 
pun dengan senang hati 
diterima. “Iya jadi format-
nya ini adalah rembukan 
atau udunan dari rekan 
dan komunitas kakak saya 

untuk memberikan nasi 
gratis kepada siapapun 
yang membutuhkan,” kata 
Henrisya yang juga adik 
dari penggagas TNG, Rabu 
(7/11).

 Selaku yang bertanggung 
jawab atas pengelolaan 
di Jalan Burangrang se-
tiap pagi sekiranya pukul 
10.00 WIB etalase akan 
diisi dengan beberapa pack 
makanan berat lengkap 
dengan minuman. Tidak 
membatasi dan menar-
get jumlah makanan per-
harinya, yang terpenting 
etalase terisi dan habis oleh 
masyarakat yang mem-
butuhkan. “Jadi kami isi 
sebelum jam makan siang, 
tapi tadi saya ke sini etalase 
sudah ada yang ngisi nasi 
sama roti entah dari siapa. 
Pada intinya targetnya pagi 
terisi makanan dan sore 
sekiranya 16.30 WIB sudah 
habis,” jelasnya.

 Seorang partisipan TNG 
di Jalan Burangrang, Maya, 
40,  mengatakan sangat 
terpanggil dan terfasili-
tasi dengan adanya TNG 
ini. Karena memudahkan 
dalam memberikan se-
bagian hartanya kepada 
warga yang membutuhkan. 
Ia tahu adanya TNG di 
Bandung dari postingan 
di media sosial yang sem-
pat viral, lalu pada hari 
ini dirinya berkesempa-
tan datang dan partisipasi 
memberikan sedikit reze-
kinya. “Saya baru pertama 
kali ngisi makanan, bagus 
banget ya jadi saya tidak 
bingung mau ngasih ke-
mananya. Karena kalau 
ngasih ke orang cuma satu 
malu juga,” ungkap Maya.

 Partisipasi pertamanya 
yakni memberikan 10 buah 
roti dengan aneka rasa. 
Namun ke depannya dia 
akan mengisi berupa nasi 

dan lauk pauknya. Juga 
akan jadi kegitan rutin un-
tuk membantu masyarakat 
yang membutuhkan. “Iya 
semoga ada rezeki terus 
dan bisa rutin membantu. 
Kalau bisa sih lokasinya 
ditambah jangan cuma di 
tiga tempat saja,” tuturnya.

 B a h k a n ,  Ma y a  y a n g 
bekerja di Jalan Gatotsub-
roto Bandung itu mem-
berikan rekomendasi lokasi 
sebagai tambahan etalase 
tersebut, yakni di sekitar 
Taman Malaka Bandung. 
Karena di  sana banyak 
sekali pekerja serabutan, 
petugas kebersihan dan 
masyarakat lain yang mem-
butuhkan.

 Di lokasi terlihat warga 
antre dengan rapi untuk 
mengambil makanan yang 
ada. Pihak pengelola tidak 
membatasi  warga yang 
akan mengambil makanan 
di etalase tersebut. (net)
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SEMENTARA ITU

Jangan Remehkan Lawan
PELATIH Persib, Mario Go-

mez meminta skuatnya waspada 
dengan kekuatan PSMS Medan. 
Meski terpaut cukup jauh dari 
segi posisi di klasemen, Gomez 
enggan meremehkan tim berjuluk 
Ayam Kinantan tersebut pada 
pertemuan kedua tim pada pekan 
ke-30 Go-Jek Liga 1 di Stadion I 
Wayan Dipta, Jumat (9/11).

Gomez memprediksi PSMS bakal 
bertarung habis-habisan untuk 
terus menjauh dari zona degra-
dasi. Apalagi mereka kini tengah 
dalam motivasi tinggi usai mampu 
mengalahkan Borneo FC pada 
pekan sebelumnya. “Semua lawan 
sama. Mereka tim kuat yang bisa 
membuat PERSIB sulit untuk men-
galahkannya. Jadi, saya  meminta 
agar semua pemain menjaga fokus, 

jangan sampai lawan mencetak 
gol terlebih dahulu,” kata Gomez, 
kemarin (7/11).

Pelatih berusia 61 tahun ini 
pun meminta Supardi Nasir 
Bujang dan kawan-kawan me-
lupakan kesuksesan Maung 
Bandung saat menekuk PSMS 
3-0 di kandangnya pada putaran 
pertama bulan Juni lalu. “Itu 
sudah berlalu. Sekarang tentu 
semuanya sudah berbeda. Yang 
pasti, kami akan mengeluar-
kan semua kemampuan untuk 
meraih tiga poin nanti,” ujar 
pelatih asal Argentina ini.

Sementara itu, sebanyak 18 
pemain ikut diboyong melakoni 
laga tersebut. Dalam rombongan 
Maung Bandung kali ini, terdapat 
sejumlah nama seperti Ezechiel 

N’Douassel, Victor Igbonefo, 
Bojan Malisic dan Indra Mustafa. 
Namun, tak ada wajah Jonathan 
Bauman, Oh In-Kyun, Febri Hari-
yadi dan Dedi Kusnandar dalam 
keberangkatannya. 

Sebagaimana diketahui, Bau-
man harus menepi lantaran 
menderita cedera bahu pada 
saat menghadapi Bhayangkara 
FC, 3 November 2018 lalu. Se-
dangkan Febri terpaksa absen 
untuk memenuhi panggilan Tim 
Nasional Indonesia. Gelandang 
asal Korea Selatan Oh In In-
Kyun harus menjalani skorsing 
akibat kartu merah. Sementara 
Dedi masih harus beristirahat di 
Bandung untuk penyembuhan 
cederanya patah tulang fibula 
yang dialaminya. (net)

IST 

ARAHAN: Pelatih Persib, Mario Gomez meminta skuatnya waspada dengan kekuatan PSMS Medan.

Timnas Gabung 
Vietnam dan Th ailand

TIMNAS Indonesia U-23 tergabung dalam Grup 
K Kualifi kasi Piala AFC U-23 2020 bersama tiga tim 
asal Asia Tenggara lainnya. Tim Garuda Muda akan 
bersaing dengan Vietnam, Thailand, dan Brunei 
Darussalam.

Konfederasi sepak bola Asia (AFC) melakukan un-
dian Kualifi kasi Piala AFC U-23 2020 yang akan digelar 
pada 22 sampai 26 Maret 2019 di 11 negara berbeda. 
Pengundian dilakukan di AFC House, Kuala Lumpur, 
Rabu siang (7/11).

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K 
bersama Vietnam, yang menjadi tuan rumah peny-
elenggara, Th ailand, dan Brunei Darussalam. Meski 
bergabung dengan tiga tim asal Asia Tenggara, bukan 
berarti langkah Indonesia di babak kualifi kasi ini akan 
mudah.

Vietnam merupakan runner-up Piala AFC U-23 2018. 
Tim berjulukan Th e Golden Stars itu berhasil mencapai 
pertandingan fi nal turnamen sepak bola U-23 Asia itu, 
pada tahun ini, dan kalah dari Uzbekistan.

Sementara juara bertahan, Uzbekistan, berada di Grup 
F bersama Tajikistan, India, dan Pakistan. Uzbekistan 
kali ini juga menjadi tuan rumah penyelenggara untuk 
kualifi kasi Grup F. Dengan 44 tim peserta mengikuti fase 
kualifi kasi Piala AFC U-23 2020 ini, akan ada 16 tim yang 
dinyatakan lolos ke putaran fi nal turnamen yang digelar 
di Th ailand pada 8 hingga 26 Januari 2020.

Selain 11 tim yang memastikan diri lolos sebagai juara 
grup di tiap grup kualifi kasi, akan ada empat atau lima 
runner-up terbaik dari 11 tim runner-up fase kualifi kasi 
yang akan lolos, tergantung apakah Th ailand masuk 
dalam dua posisi teratas atau tidak di Grup K.

Dengan bergabung bersama Th ailand yang meru-
pakan tuan rumah putaran fi nal Piala AFC 2020, tak 
lantas menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia 
U-23. Tim Garuda Muda tetap harus berusaha men-
jadi juara grup untuk lolos otomatis ke putaran 
fi nal, atau menempati posisi runner-up dengan 
nilai yang sangat baik untuk bisa masuk empat 
runner-up terbaik. Jika Thailand menjadi 
juara grup atau runner-up di Grup K, ja-
tah runner-up terbaik yang akan lolos ke 
putaran final akan menjadi lima tim. 
Dengan kondisi seperti itu, Timnas Indo-
nesia U-23 tetap harus berjuang untuk 
bisa lolos ke putaran fi nal.

Putaran fi nal Piala AFC U-23 2020 
akan menjadi jalan bagi tim peserta 
tampil di Olimpiade 2020 karena 
turnamen itu sekaligus jadi kuali-
fi kasi untuk pesta olahraga ter-
besar di dunia tersebut. (net)

Tak Terbebani Bauman

Indonesia Rebut 
Tiga Emas 

di Kejuaraan Dunia
LIFTER putri Indonesia, Sri 

Hartati merebut tiga medali 
emas kejuaraan dunia angkat 
berat bertajuk World Open 
Powerlifting Championship 
di Halmstad, Swedia, 5-10 
November. Dua medali emas 
diantaranya dibarengi dengan 
mencetak rekor dunia.

Sri Hartati yang merupakan 
lifter binaan Gajah Lampung 
ini berdasarkan data dari PB 
PABBSI di Jakarta, Rabu turun 
di kelas 57 kg berhasil mem-
ecahkan 2 rekor dunia masing-
masing untuk total angkatan 
dan di jenis angkatan Squat.

Di total angkatan Sri 
Hartati mencatat rekor 
dunia baru dengan total 
agkatan 565 kg sekaligus 
merebut emas. Kemu-

dian pada jenis angkatan 
Squat lifter putri berusia 34 
tahun tersebut mencatat 225 
Kg dan sekaligus meraih emas.

Untuk jenis angkatan Dead-
lift, Sri Hartati membuat 
angkatan 190 kg dan juga 
mempersembahkan emas. 
Sedangkan di angkatan Bench 
Press Sri membuat angkatan 
150 kg dan meraih perak. Den-
gan demikian selain mem-
ecahkan dua rekor dunia Sri 
Hartati meraih tiga emas dan 
satu perak.

Selain Sri, lifter putri asal 
Kalimantan Timur Widari 
yang turun di kelas 47 kg putri 
juga berhasil merebut dua 
emas dan satu perak. Meski 
menempati peringkat kedua 
di total angkatan 476 kg, Widari 
memecahkan rekor dunia di 

jenis angkatan Bench Press 
dengan angkatan 141 kg. Di je-
nis angkatan Dead Lift , Widari 
merebut emas dengan 175 kg 
dan Squat berada di peringkat 
keempat dengan 160 kg.

 Ketua Umum PB PABBSI 
Rosan P Roeslani mengatakan, 
pihaknya sangat bangga atas 
pencapaian cabang angkat 
besi dan angkat berat yang 
berkompetisi di level dunia. 
Apalagi lifter yang dikirim 
mampu memecahkan rekor 
dunia. “Kita semua di PB 
PABBSI merasa bangga den-
gan hasil di angkat besi dan an-
gkat berat untuk itu kami akan 
memberikan apresiasi (bo-
nus),” kata Rosan P Roeslani 
dalam keterangan resminya.

 Pria yang juga Ketua 
Umum KADIN Indonesia 
ini bahkan memberikan apr-
esiasi khusus untuk Eko Yuli 
yang mampu mengukir seja-
rah karena baru pertama kali 
meraih juara dunia di cabang 
angkat besi pada nomor baru 
yaitu 61 kg. “Mudah-mudah-
an ini prestaai ini berlanjut ke 
Olimpiade Tokyo 2020,” kata 
Rosan P Roeslani menam-
bahkan.

 Indonesia pada Kejuaraan 
Dunia Angkat Berat di Halm-
stad Swedia mengirimkan 
empat lifter dua putri dan 
dua putra serta dua pelatih. 
Sementara itu lifter angkat 
besi Eko Yuli Irawan yang baru 
saja turun di kejuaraan dunia 
angkat besi di Asghabat, Turk-
menistan dijadwalkan tiba di 
Tanah Air hari ini. (net)

Lifter putri Indonesia, Sri Hartati

PERSIB Bandung bertan-
dang ke markas PSMS Medan 
pada laga pekan ke-30 Liga 
1 2018, Jumat (9/11). Persib 
dipastikan tak akan diperkuat 
striker andalan mereka, Jona-
than Bauman.

 Namun, pelatih Persib, Ma-
rio Gomez, mengaku sudah 
menyiapkan alternatif peng-
ganti Bauman saat meng-
hadapi PSMS. Gomez me-
nyebutkan ada beberapa opsi 
untuk mengisi kekosongan 
striker bernomor punggung 
99 itu. Apalagi, Gomez merasa 
lega karena tandem Bauman, 
Ezechiel N’douassel tengah 
dalam performa terbaiknya. 
Ia mencetak salah satu dari 
dua gol yang membawa Persib 
mengalahkan Bhayangkara 
FC 2-1 pada lega pekan lalu. 
“Jika Bauman absen tentu 
itu sebuah kerugian. Tapi, 
kami masih punya Patrich 

(Wanggai) dan beberapa 
penyerang muda lainnya, 

termasuk Eze di sektor 
depan. Jadi, saya rasa bu-

kan masalah bagi tim,” ujar 
pelatih Persib berusia 61 tahun 

ini, seperti dilansir situs klub. 
Meski begitu, Gomez berharap 
juru gedor berpaspor Argen-
tina itu bisa pulih lebih cepat 
dan kembali memperkuat 
Maung Bandung. Terlebih, 
kini dirinya bersama Persib 
bertekad menyapu bersih se-
luruh laga untuk meraih gelar 
juara kompetisi Go-Jek Liga 1 
2018. “Saya sedang menunggu 
perkembangan terkait cedera 
Bauman. Mungkin dalam 
waktu dekat kita akan segera 
mengetahuinya. Saya ber-
harap tidak terjadi masalah 
yang serius terhadapnya,” 
terang Gomez.

Sementara itu, Rombongan 
Persib tiba di Bandar Udara 
Internasional Ngurah Rai, 
Denpasar Bali, Rabu (7/11), 
sekitar pukul 17.00 Wita.

Kedatangan Supardi Nasir 
Bujang dan kawan-kawan 
ke Pulau Dewata kali ini pun 
disambut puluhan Bobotoh 
asal Bali di depan pintu 
bandara. Yel-yel dan sapaan 
hangat sebagai bentuk du-
kungan juga sangat lantang 
terdengar. (net)

Dua Pegolf Dunia Ikuti 
Indonesian Masters 2018

PENYELENGGARA kejuaraan golf Indonesian Mas-
ters memastikan dua pemain golf tingkat dunia akan 
mengikuti kejuaraan BNI Indonesian Masters 2018. 
“Indonesian Masters kali ini akan berbeda dari peny-
elenggaraan sebelumnya karena diikuti oleh dua pegolf 
dunia,” kata Pendiri Indonesian Masters Jimmy Masrin 
dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin (7/11). 

 Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asian Tour itu 
mengatakan kedua pemain golf kelas dunia tersebut, 
yakni Henrik Stenson asal Swedia dan Justin Rose asal 
Inggris. 

 Henrik Stenson merupakan pemain golf nomor 
satu dunia pada 2016. Dia pernah meraih FedEx Cup 
di US PGA Tour dan Race to Dubai di European Tour 
pada 2013. 

 Sementara itu, Justin Rose merupakan pegolf nomor 
satu dunia saat ini. Henrik dan Justin pernah dipas-
angkan bersama dalam kejuaraan Ryder Cup pada 
September 2018 dan memenangkan dua pertandingan 
foursome. “Henrik Stenson dan Justin Rose merupakan 
tambahan yang bagus bagi Indonesian Masters 2018. 
Keduanya merupakan pegolf kelas dunia. Kami sangat 
menantikan kehadiran mereka,” ungkap Jimmy. 

 BNI Indonesian Masters 2018 yang didukung Bank 
Tabungan Negara (BTN), PT.Lautan Luas.Tbk dan 
Bank Mandiri ini akan berlangsung mulai 13 hingga 
16 Desember 2018 di Royale Jakarta Golf Club, Halim 
Perdanakusumah, Jakarta Timur dengan total hadiah 
750.000 Dolar Amerika Serikat (AS). 

 Indonesian Masters pertama kali digelar pada 2011. Be-
berapa pegolf terbaik dunia pernah mengikuti kejuaraan 
itu, diantaranya pegolf Inggris Lee Westwood dan pegolf 
India Anirban Lahiri. Lee Westwood tercatat sudah tiga 
kali mengikuti Indonesian Masters, yakni pada 2011, 2012 
dan 2015. Sedangkan Anirban Lahiri pernah menjadi 
juara Indonesian Masters 2014. (net)

Masih Dipercaya
PERSIB Bandung kem-

bali memercayakan posisi 
penjaga gawang utama ke-
pada kiper senior Maung 
Bandung, I Made Wirawan, 
saat menjamu PSMS Medan 
di Stadion Kapten I Wayan 
Dipta, Gianyar, Jumat (9/11), 
pada laga pekan ke 30 Liga 1.

Made kembali mendapat 
kepercayaan dari pelatih Ma-
rio Gomez lantaran M. Nat-
shir mengalami cedera pada 
pinggangnya. Saat melawan 
Bhayangkara FC, kiper asal 
Bali tersebut dinilai tampil 
cukup memuaskan. “Saya 
akan percayakan kembali 
kepada Made saat melawan 
PSMS. Dia memang bagus 
dan lebih siap,” ujar Mario 
Gomez, Rabu (7/11), sebe-
lum bertolak ke Bali

Pelatih asal Argenti-
na ini optimis-
tis Persib 
b i s a 

menang saat menghadapi 
tim berjulukan Ayam Kinan-
tan meski harus kehilangan 
dua pemain andalan, Jona-
than Bauman karena cedera 
dan Oh Inkyun yang terkena 
kartu merah. “Tentu saya 
optimistis walau kami ke-
hilangan dua pemain pent-
ing. Tapi, target kami tetap 
mendapat- ka n t iga 

p o i n 

atas PSMS, itu penting,” tegas 
eks asisten pelatih Valencia 
dan Inter Milan ini.

Gomez menambahkan 
persiapan tim asuhannya 
jelang melawan PSMS su-
dah berjalan cukup bagus. 
“Kami akan lihat bagaima-
na hasil dari latihan tera-
khir di Bali nanti. Setelah 
itu kami akan tentukan 11 
pemain untuk pertandin-
gan nanti,” jelas Gomez.

Persib memboyong 18 pe-
main ke Bali. Mereka ber-
tolak dari Bandara Husein 
Sastranegara, Bandung, 
Rabu sore (7/11). Semen-
tara pemain yang ditinggal 
Airlangga Sucipto, Jonathan 
Bauman, Muchlis Hadi, Aqil 
Savik, M. Al Amin Fisabil-
lah, Oh Inkyun, dan Dedi 
Kusnandar. Sedangkan Febri 

Hariyadi membela 
Timnas Indonesia. 

(net)
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BRI Cicurug Cibadak Serahkan Ertiga

SUKABUMI - Raut wajah 
tegang bercampur bahagia ter-
pancar dari raut wajah nasa-
bah Tabungan Simpedes Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Unit 
Cicurug Cibadak, Lioni Agustin. 
Perempuan berhijab itu meru-
pakan pemenang hadiah grand 
prize satu unit mobil Suzuki 
Ertiga ketika dilakukan Undian 
Petik Hadiah Simpedes (PHS) 
BRI Kantor Cabang (Kanca) Ci-
badak Semester I/2018 di Hotel 
Augusta Cikukulu, Kabupaten 
Sukabumi, Kamis (4/10) lalu.

Penyerahan hadiah senilai 
ratusan juta rupiah spesial dari 
BRI tersebut dilaksanakan secara 
simbolis oleh Pgs. Pemimpin 
Cabang (Pinca) BRI Cibadak, 
Sarwanto Yuwono yang diwakili 
Asisten Manajer Bisnis Mikro 
(AMBM) Dodi Iskandar didam-

pingi para AMBM lainnya yaitu 
Ade dan Agustian serta disaksi-
kan para Kepala Unit (Ka.Unit) 
di lingkungan kerja BRI Kanca 
Cibadak di halaman kantor BRI 
Unit Cicurug Cibadak, Kamis 
(1/11).

Lioni sendiri merupakan 
warga Pasir Doton Cidahu, 
Kabupaten Sukabumi. Ia telah 
menjadi nasabah Tabungan 
Simpedes BRI sejak 2013.

Tahun ini merupakan ta-
hun keberuntungan baginya. 
Karena pada saat pengundian 
dilangsungkan, dirinya tidak 
tampak hadir. Meski begitu, 
saking baiknya para pegawai 
BRI, tidak lama setelah pen-
gundian dirinya dihubungi 
oleh Ka.Unit BRI Cicurug Ciba-
dak, Asep Rizal Kusumawiba-
wa. Ketidak percayaannya 
itu sirna seketika, semenjak 
Lioni dan keluarganya men-
datangi langsung ke kantor BRI 
Unit Cicurug Cibadak, untuk 
menerima mobil keren yang 
dia dapatkan dari pengun-
dian yang diselenggarakan BRI 

Kanca Cibadak itu.
“Alhamdulillah ini rezeki yang 

Allah SWT berikan untuk ke-
luarga kami, sungguh tidak me-
nyangka akan mendapatkan 
hadiah langsung mobil dari BRI,” 
tutur Lioni kepada Radar Suka-
bumi. Perempuan yang bekerja 
di SD ‘Ainul Hayat Cicurug dan 
kuliah di STKIP PGRI Sukabumi 
itu membuktikan bahwa hadiah 
yang ditawarkan BRI di setiap 
programnya itu nyata, bahkan 
tanpa dipungut biaya.

“Saya berterima kasih ke-
pada BRI yang telah memberi-
kan saya sebuah mobil dan 
semoga BRI lebih sukses lagi 
ke depannya,” ucapnya. Setiap 
bulan, Lioni selalu menyisi-
hkan pendapatannya untuk 
ditabungkan di BRI Unit Cicu-
rug Cibadak. Tidak tahunya, di 
setiap kelipatan uang tabungan 
Rp 100 ribu dirinya mendapat 
poin undian yang biasa digelar 
dua kali dalam setahun.

“Pengalaman saya menjadi 
nasabah Simpedes di BRI Unit 
Cicurug Cibadak ini luar biasa, 

saya pertama kali menabung 
di tahun 2013 hingga seka-
rang dan Alhmdulillah me-
lalui Tabungan Simpedes ini 
mendapatkan hadiah undian 
ini,” terangnya.

Lioni tidak silau dengan ban-
yaknya perbankan yang berte-
baran di Sukabumi. Dirinya 
tetap memilih BRI untuk me-
nyimpan dananya, lantaran 
BRI dinilainya sudah terbukti 
keamanannya, layanannya 
yang bagus dan kantornya ada 
di mana-mana.

“Hingga pelosok pun kantor 
BRI gampang kita temui, lay-
anan  BRI saat ini sudah berba-
sis mobile juga sehingga dapat 
memudahkan kita bertransaksi 
di manapun dan kapan pun,” 
tegasnya.

Selama menabung di bank 
plat merah ini, dirinya men-
gaku tidak mengalami ken-
dala. “Saya juga menggunakan 
ATM Brizzi, tanpa gangguan 
eror atau yang lain. Pelayanan 
di kantor BRI pun yang saya 
rasakan sangat ramah dan 

nyaman, karena menerapkan 
Sistem 3S yaitu senyum, sapa 
dan salam jadi membuat yang 
datang untuk melakukan tran-
saksi menjadi lebih nyaman,” 
paparnya. Pinca BRI Cibadak 
Sarwanto Yuwono yang di-
wakili AMBM Dodi Iskandar 
berterimakasih kepada para 
nasabah BRI yang telah setia 
menabung di BRI.

“Undian Simpedes merupak-
an bentuk penghargaan dari 
BRI kepada seluruh nasabahn-
ya. Semoga dengan undian ini, 
baik pemenang maupun nasa-
bah BRI lainnya semakin rajin 
menabung dan masyarakat 
yang belum menjadi nasabah 
bisa bergabung dengan BRI,” 
ajaknya. Dodi menjelaskan, 
BRI Kanca Cibadak senantiasa 
memberikan kontribusi lebih 
kepada masyarakat Kabupaten 
Sukabumi melalui kegiatan 
menabung ini.

“Nantinya dana yang ada 
di BRI kita salurkan kembali 
untuk menumbuhkan pereko-
nomian masyarakat Kabupat-

en Sukabumi, melalui bisnis 
ekonomi mikro dan menen-
gah,” paparnya. Sementara itu, 
Ka.Unit BRI Cicurug Cibadak, 
Asep Rizal Kusumawibawa 
berharap, melalui program 
Undian BRI Simpedes ini, ma-
syarakat dapat terus menin-
gkatkan saldo tabungan dan 
semakin loyal kepada BRI. 
“Tabungan Simpedes BRI itu 
mudah, aman, dan berhadiah,” 
tegasnya. Asep yang digadang-
gadang sebagai ka.unit BRI 
calon penerma penghargaan 
SIPK itu menjelaskan, Tabun-
gan Simpedes tetap menjadi 
primadona nasabah di wilayah 
kerjanya disamping produk 
unggulan BRI lainnya.

Sejak dirinya ditugaskan di 
unit Cicurug Cibadak pada 
2017 lalu hingga sekarang, ter-
jadi peningkatan dana nasabah 
yang sangat luar biasa tinggi. 
Tidak tanggung-tanggung, 
peningkatannya hingga Rp 15 
miliar dari posisi awal yang 
hanya Rp 50 miliar.

Pencapaian yang prestisius, 

sehingga mencatatkan BRI 
Unit Cicurug Cibadak On 
Th e Track di tahun 2018, baik 
dari sisi pinjaman, rekening 
maupun laba. Jumlah reken-
ing aktif mencapai 24 ribu, 
simpanan total lebih dari 
Rp 65 miliar, dilengkapi juga 
dengan dua ATM dan satu 
mesin CRM.

“Keberhasilan ini adalah ke-
berhasilan tim, kita mengejar 
target bersama, bekerja ber-
sama, turun ke pasar-pas-
ar tradisional juga bersama 
karena kita adalah saudara,” 
ucapnya.

Hingga tutup tahun 2018 ini, 
pihaknya makin getol menge-
jar target yang diamanahkan 
perusahaan kepadanya.

“Semua melalui proses dan 
proses tidak pernah meng-
hianati hasil, kami BRI Unit 
Cicurug Cibadak sangat opti-
mis mencapai target tersebut 
dan kami senantiasa melayani 
dengan setulus hati,” pungkas 
Asep yang ‘menggilai’ dunia 
fotografi  itu. (sri)

BRI UNIT CICURUG CIBADAK FOR RADAR SUKABUMI

HADIAH SIMPEDES: Beginilah ekspresi Ka.Unit BRI Cicurug Cibadak, Asep Rizal Kusumawibawa (kiri) dan AMBM Dodi Iskandar didampingi para AMBM lainnya yaitu Ade dan Agustian disaksikan para ka.unit dan 
jajaran usai menyerahkan hadiah grand prize Undian PHS Semester I/2018 satu mobil Suzuki Ertiga kepada pemenang Lioni Agustin, Kamis (1/11).

Lioni Bahagia 
Petik Hadiah 

Simpedes
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“Nanti kita buka 
seleksi terbuka 
untuk Birokrat, surat 
pengajuan sudah 
saya serahkan kepada 
Walikota, tinggal 
menunggu,”

RAHMAT 
ISKANDAR

Kepala 
Sekretariat 

Dewan 
Pengawas BUMD

RAHMAT

SUAR KANG FAHAM

Melihat Rian, Balita Penderita Tanpa Anus dan Kelamin yang Butuh Bantuan

Kalau BAB Kerap Alami Sakit pada Pinggangnya
RUMAH sederhana di Kam-

pung Pangkalan RT 001 RW 
07 Kelurahan Jaya Mekar Kec-
matan Baros yang pada dinding 
dalamnya terbuat dari batako 
dan belum dicat menjadi saksi 
seorang balita mungil bernama 
Rian Maulana yang amat butuh 
perhatian karena sakit yang 
dideritanya dan salah satunya 
tergolong sakit langka. Ya, balita 
mungil berusia tiga tahun pas-
angan dari Dedi Sutiawan (45) 
dan Euis Sumarni (31) tersebut 
sejak lahir menderita (maaf) 
sakit tanpa anus dan tanpa 
kelamin. 

Ayah Rian menceritakan 
untuk makan putra bungsu-

nya itu memang normal, yakni 
masuk dari mulut. "Hanya 
untuk Buang Air Besar (BAB) 
tidak semestinya (karena tak 
memiliki anus). Untuk BAB 
dibuat saluran pembuangan 
dari pinggangnya,"katanya. 

Ia mengaku yang merasa 
kasihan dengan putranya itu, 
ketika BAB selalu merasakan 
penderitaan yang amat dalam. 
"Kalau BAB baik pagi, siang, 
atau pun  sore/malam Rian 
suka menangis karena mera-
sakan perihnya,"akunya yang 
menambahkan sehingga Ibun-
ya kerap mengipasinya supaya 
tidak sakit. 

BUTUH PERHATIAN: 
Balita penderita 
tanpa anus dan 
kelamin, Rian 
Maulana (3) foto 
bersama dengan 
kedua orang tuanya, 
Dedi Sutiawan dan 
Euis Sumarni serta 
salah satu tokoh 
pemuda Kelurahan 
Jaya Mekar 
Kecamatan Baros, 
Iwa Sudarmawan di 
rumahnya Kampung 
Pangkalan RT 001 
RW 07 Kelurahan 
Jaya Mekar 
Kecamatan Baros.
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Dishub Terapkan Jalan Satu Arah

Seleksi Dirut PDAM Jalan Ditempat

CIKOLE- Dinas Perhubungan Kota 
Sukabumi merencanakan dan mem-
buat kajian jalan satu arah disetiap 
ruas jalan pada 2019 mendatang. Per-
timbangan sistem satu arah itu sebagai 
upaya managemen lalu lintas untuk 

meningkatkan kapasitas dan menu-
runkan kepadatan, mengingat di Kota 
Sukabumi kendaraan bermotor sudah 
semakin meningkat. “Iya kita sudah 
punya rencana satu arah di 2019 men-
datang agar meningkatkan kapasitas 

jalan dan menambah ruang gerak yang 
semakin luas,” ujar Sekretaris Dinas 
Perhubungan Kota Sukabumi, Novian 
Rertiadi, kemarin (7/11).

 Menurut Novian, peningkatan kapa-
sitas jalan itu jangan disamakan dengan 

upaya memperlebar jalan, tetapi den-
gan meningkatkan kapasitas jalan akan 
menambah ruang gerak semakin luas. 
Diakuinya, pemberlakukan satu arah 
ini memiliki dampak positif dan negatif, 
sehingga perlu pengkajian lebih intensif. 

“Memang perjalanan akan berputar dan 
nambah lebih jauh. Namun jarak tem-
puh tersebut bukan berarti bertambah 
lama melainkan bisa semakin cepat 
karena tidak terjadi hambatan,” akunya. 

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI.

LALU LINTAS: Kondisi lalu lintas di Jalan RE Martadinata Kota Sukabumi. 

CIKOLE- Pergantian Direktur 
Utama (Dirut) PDAM Tirta Bumi 
Wibawa (TBW) Kota Sukabumi 
masih terganjal oleh Dewan 
Pengawas PDAM. Pasalnya, ketua 
Dewan pengawas PDAM yang se-
belumnya dipegang oleh Deden 
Solehudin mengundurkan diri 
karena mencalonkan di Pemili-
han Legislatif 2019. 

Sedangkan untuk melakukan 
seleksi Dirut PDAM harus me-

lalui mekanisme yang berlaku, 
salah satunya keberadaan dewan 
pengawas. “Kalau proses seleksi 
Dirut belum, soalnya salah satu 
badan pengawas mengundurkan 
diri, kita isi dulu dewan penga-
wasnnya kalau sudah lengkap 
baru kita mulai,” ujar Kepala Sek-
retariat Dewan Pengawas BUMD, 
Rahmat Iskandar saat ditemui 
diruang kerjanya, kemarin (7/11).

Ambulance Gratis 24 Jam
PROGRAM unggulan kepemimpinan Walikota 

Sukabumi, Achmad Fahmi dan Wakil Walikota 
Sukabumi, Andri Hamami dalam 

bidang kesehatan siap untuk 
digulirkan. Salah satu 

program unggulan-
nya yakni, mobil 
ambulance gratis 

24 jam.
 Pelayanan ambu-

lance gratis ini 
merupakan 

komitmen 
pemerin-
tah Kota 
S u k a b u -
mi dalam 
melayani 
masyara-
kat  agar 
m u d a h 
m e n -
g a k s e s 

pelayanan 
kesehatan. 

Sehingga ma-
syarakat yang ti-

dak mampu atau memerlukan ambulance bisa 
diakes secara cepat dan tanpa di pungut biaya. 
“ Kita siapkan ambulance gratis 1x 24 jam, cepat 
dan mudah melayani masyarakat. Ini merupakan 
program unggulan kami,” jelasnya.

 Nantinya bagi masyarakat yang memerlukan 
ambulance gratis ini bisa menghubungi call center 
yang nanti disiapkan oleh Pemerintah Kota Suka-
bumi. Selain itu nanti bisa diakses melalui aplikasi 
sukabumi participated responder (Super). “Kita 
akan sinkronisasikan juga dengan aplikasi Super. 
Tinggal hubungi call center atau di akses melalui 
Aplikasi Super, petugas ambulance akan datang 
kelokasi yang diinginkan masyarakat,” ujarnya.

 Layanan kesehatan seperti ini kata Fahmi sangat 
diperlukan oleh masyarakat Kota Sukabumi.  Kelu-
han-keluhan masyarakat tentang kesehatan men-
jadi tanggung jawab dirinya selaku pemimpin di 
Kota Sukabumi. “ Kita ingin membuat masyarakat 
merasa nyaman, sehingga masyarakat Kota Suka-
bumi sehat dan sejahtera,” pungkasnya. (bal/d)

Tiga Program Jitu 
Entaskan Kemiskinan

CIKOLE- Pemerintah Kota 
Sukabumi, dibawah kepe-
mimpinan Achmad Fahmi 
dan Andri Hamami memiliki 
cara khusus untuk mengen-
taskan kemiskinan di Kota 
Sukabumi. Sedikitnya, ada 
tiga program unggulan yang 
telah disiapkan pemrintah 

untuk menekan angka ke-
miskinan tersebut. 

 Wakil Wali Kota Suka-
bumi, Andri Hamami me-
nyebutkan, program  Kelura-
han entrepreneurship center 
(Kece), Little sukabumi dan 
program forum silih asah 
silih asuh antar sesama 

warga kota Sukabumi untuk 
saling membantu dan meny-
elesaikan masalah bersama. 
“Ketiga program tersebut 
memiliki fungsi masing-
masing dan saling berkai-
tan dalam mengentaskan 
kemiskinan ini. Mulai dari 

FOTO: DOKUMENTASI

KEMISKINAN: Salahsatu potret kemiskinan yang ada di Kecamatan Warodoyong.
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Dedi mengakui lagi pen-
deritaan putranya itu sejak 
lahir. Ketika itu Rian lahir 
tanpa memiliki anus dan 
tanpa memiliki alat kela-
min. "Sehingga, sekitar tiga 
tahun yang lalu putra saya 
itu dioperasi (untuk me-
mindahkan anus) di RSHS 
Bandung,"kenangnya yang 
juga menceritakan saat itu 
pasien Rian menggunakan 
Jamkesda.  Namun, yang 

dirinya tidak sanggup kalau 
anaknya sudah BAB karena 
merasakan sakit begitu san-
gat. Sehingga, memang bu-
tuh perhatian. "Jujur dulu 
memang memiliki kartu 
Jamkesda dan BPJS Kes-
ehatan. Namun, karena saya 
tak sanggup bayar, fasili-
tas BPJS Kesehatannya jadi 
dicabut,"akunya yang men-
ginginkan kembali sakit pu-
tranya itu dikontrol ke RSHS 
karena Dedi mengaku pihak 
RSHS pernah meminta un-

tuk kontrol.
Namun, pria yang sehari-

harinya mengandalkan hasil 
dari penjualan panci keliling 
itu tidak sanggup lantara ti-
dak memiliki biaya untuk ke 
Bandung dan mengaku hasil 
dari penjualan panci keliling 
dipakai untuk kebutuhan 
sehari-hari.  Dedi dan Euis 
membutuhkan bantuan dari 
dermawan untuk mengobati 
sakit putra tercintanya itu. 

Sementara, salah satu To-
koh Pemuda Jaya Mekar, Iwa 

Sudarmawan mengaku pri-
hatin terhadap penderitaan 
yang dialami oleh balita Rian 
Maulana. Ia berjanji bersama 
rekan-rekannya akan mem-
bantu Rian secara bertahap. 
"Semoga Rian cepat sembuh 
dan saya bersama rekan in 
syaa Allah akan mencoba 
membantu danmemfasilita-
sinya. Semoga Allah mem-
berikan pertolongan kepada 
Adik Rian dan kedua orang 
tuanya,"tuturnya bijak seraya 
berharap kepada Allah. (*)

Kalau BAB Kerap Alami Sakit pada Pinggangnya

pencetakan wirausahawan 
baru disetiap kelurahan, 
sinergisitas dengan daerah 
lain hingga penyelesaian 
masalah bersama antara 
masyarakat dan pemerin-
tah,” jelasnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (7/11). 

 Tidak hanya itu, dalam 
ketiga program tersebut, lan-
jut Andri, setiap masyara-
kat diberikan pendidikan, 

pelatihan, pendampingan, 
dan pengembangan kewi-
rausahaan. Selain itu, pada 
prigram little sukabumi juga 
mendirikan layanan infor-
masi, pusat belanja, display 
produk unggulan Kota Suka-
bumi. “Mudah mudahan 
program yang sudah diren-
canangan bisa berjalan den-
gan lancar sehingga tingkat 
kemiskinan di Kota Sukabumi 
bisa berkurang,” imbuhnya. 

 Dihubungi terpisah, Pelak-

sana Tugas Kepala Dinas 
Sosial Kota Sukabumi, Hudi 
Kodir Wahyu mengung-
kapkan, angka kemiskinan 
mencapai 8,9 persen dari 
jumlah seluruh penduduk 
yang berjumlah kurang 
lebih 300 ribu. Angka terse-
but, diklaim lebih rendah 
dibanding tahun sebelum-
nya. “Program pengentasan 
kemiskinan diantaranya 
Kelompok usaha bersama, 
Program Keluarga Harapan 

dan beberapa pemberday-
aan lainnya,” sebut Hudi.

 Tidak hanya itu, untuk 
melakukan percepatan pen-
gentasan kemiskinan di Kota 
Sukabumi, pihaknya tengah 
mengajukan regulasi yang 
khusus mengatur hal tersebut. 
“Tahun ini kami juga ajukan 
Peraturan Daerah tentang 
percepatan kemiskinan, saat 
ini sudah masuk pada taha-
pan penyusunan naskah aka-
demisnya,” tutupnya.(upi/d)

Tiga Program Jitu Entaskan Kemiskinan

 Dalam peraturan pemerin-
tah nomor 54 tentang BUMD 
dan Peraturan daerah Kota 
Sukabumi tentang BUMD 
pergantian dewan pengawas 
itu harus melakukan seleksi. 
Namun setelah berkoordo-
nasi dan konsultasi kepada 
Kemendagri dan Provinsi 
Jabar, bisa dilakukan selek-
si yang sangat sederhana. 
“Karena masih ada masa 

kerjanya dewan pengawas 
ini, jadi istilahnya ada per-
gantian antar waktu. Nanti 
panitia seleksi dibentuk dan 
dilakukan secara terbuka 
hanya untuk unsur Birokrat 
saja,” ujarnya.

Dijelaskan dia, unsur de-
wan pengawas itu ada tiga 
orang berasal dari unsur 
pelanggan, akademisi dan 
Birokrat. Karena yang men-
gundurkan dirinya itu dari 
unsur birokrat sehingga 

harus diganti dari unsur 
birokrat lagi. “Nanti kita 
buka seleksi terbuka un-
tuk Birokrat, surat penga-
juan sudah saya serahkan 
kepada Walikota, tinggal 
menunggu,”jelasnya.

Ia menanmbahkan, jika 
dewan pengawas sudah 
lengkap kata Rahmat, nanti 
akan berproses seleksi Dirut 
PDAM. Berdasarkan aturan 
Pemerintah Kota Sukabumi 
membuat panitia seleksi 

(Pasel)dari berbagai untuk 
keilmuan. Pansel itu mene-
tapkan indikator, tahapan 
seleksi dan tim Uji kelayakan 
dan kepatutan (UKK). “ Wa-
likota nanti yang menetap-
kan Panselnya, setelah itu 
pansel bekerja lalu hasilnya 
diberikan kepada Walikota. 
Tiga terbaik itu dipilih salah-
satunya menjadi Dirut, itu 
kewenangan hak prerogratif 
Walikota Sukabumi,” tandas-
nya. (bal/d)

Seleksi Dirut PDAM Jalan Ditempat

 Tidak hanya itu, para pemi-
liki toko dan yang berbelanja 
diwilayah sekitar jalan satu 
arah pun terkena imbasnya. 
Dimana pergerakan mereka 
yang biasanya lebih mudah 
nantinya akan terbatas karena 
harus berputar. “Seperti hal-

nya pemberlakuan satu arah 
di Jalan Station, para pemilik 
toko yang melakukan protes 
karena pergerakannya ter-
batas harus berputar dulu,” 
terang dia.

Kendati demikian, hal itu 
tidak menjadi persoalan yang 
krusial, sebab lalu lintas bu-
kan hanya untuk kawasan 

tertentu saja, melainkan 
bisa berdampak kepada ma-
syarakat secara keseluruhan 
dibanding masyarakat sekitar. 
“Sedang kita kaji jalan mana 
yang akan di satu arahkan, 
seperti halnya di Jalan Pasun-
dan, setiap pagi pasti jalan situ 
macet bisa kita buatkan satu 
arah,” pungkasnya. (bal/t) 
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Dishub Terapkan Jalan Satu Arah

Kecamatan Cibeureum 
Penyumbang Padi Terbanyak

Ekonomi Kreatif Mulai Menggeliat

AKI dan AKB Diklaim Rendah
CIKOLE- Dinas Kesehatan 

Kota Sukabumi mengklaim 
angka kematian ibu (AKI) 
dan angka kematian bayi 
(AKB) di Kota Sukabumi  
rendah. Pada semester satu 
ditahun ini saja, kematian 
ibu kurang dari sepuluh 
orang, sedangkan kematian 
anak kurang dari 20 orang. 

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Sukabumi, Rita Nenny 
mengungkapkan, kematian 
AKI dan AKB di Kota Suka-
bumi relatif bisa dikendal-
ikan dengan cukup baik. Hal 
itu bisa dilakukan, dengan 
adanya sinergisitas antara  
pemerintah, tenaga kesehat-
an dan masyarakat. “Semes-
ter satu tahun ini, kematian 
ibu hanya tercatat delapan 
kasus. Sedangkan kematian 
anak kurang dari 20. Jika 

dilihat dari angka pertahun 
tentunya mengalami penu-
runan berkat kerjasama dan 
sinergisitas semua pihak,” 
jelasnya, kemarin (7/11). 

Jika dilihat angka level 
Jawa Barat, Kota Sukabumi 
berada diurutan rendah. 
Artinya, pengurangan dan 
penekanan angkanya cu-
kup berhasil dari tahun ke 
tahun. “Komitmen ini terus 
akan kami jaga tentunya, 
semua lembaga pelayanan 
kesehatan terus dioptimal-
kan untuk mengurangi dan 
menekan angka AKI dan 
AKB itu,” ujarnya. 

Menurutnya, setiap ibu 
harus mendapatkan  pema-
haman menjaga kehamilan 
dan mendapatkan asupan 
banyak nutrisi setiap taha-
pan kehamilan trimester 

pertama, kedua, dan ketiga. 
“Program rutin pada setiap 
bidang, termasuk puskes-
mas dan tenaga kesehatan 
dilapangan terus melakukan 
kegiatan rutin tentang pen-
gurangan angka kematian 
itu,” terangnya. 

Selain ibu hamil, Dinas 
Kesehatan Kota Sukabumi 
melakukan pemenuhan, pe-
nyuluhan gizi kepada rema-
ja. Dengan begitu, ketika 
masuk pada masa kehami-
lan dapat mempersiapkan-
nya.  “Pemenuhan gizi pada 
perempuan sudah dimulai 
diberikan sejak remaja un-
tuk menyehatkan kualitas 
kesehatan reproduksinya. 
Kemudian pemenuhan asu-
pan gizi dan vitamin pada 
ibu hamil jugadiberikan,” 
tandasnya. (upi/d)

SUKABUMI - Perkemban-
gan Ekonomi kreatif di Kota 
Sukabumi mulai memper-
lihatkan geliatnya. Hal itu 
terlihat dari banyaknya ber-
munculan wirausaha baru 
yang bergerak di berbagai 
bidang ekonomi kreatif. Ada-
pun sektor ekonomi kreatif 
yang mulai terlihat di bidang 
kuliner dan fashion. “Kami 
mendorong bagaimana eko-
nomi kreatif tumbuh, khusus-
nya dari kalangan anak muda 
Sukabumi,” ujar Wali Kota 
Sukabumi Achmad Fahmi, 
belum lama ini. 

Ia mengkalim, maraknya 
pembukan gerai fashion dan 
kuliner saat ini, menunjuk-
kan Kota Sukabumi sebagai 
lokasi yang strategis dalam 

pengembangan usaha. Apa-
lagi, kota yang terkenal den-
gan makanan khas mochi 
ini memiliki anak muda 
kreatif, terlebih bisa menjadi 
sasaran untuk pemasaran 
kedua jenis produk eko-
nomi tersebut. “Perkem-
bangan ekonomi kreatif ini 
akan semakin meningkat 
seiring dengan percepatan 
pembangunan infrastruktur 
yang masuk ke Sukabumi. 
Misalnya, pembangunan 
jalan tol Bogor-Ciawi-Suk-
abumi (Bocimi), rel ganda 
kereta api (KA) Sukabu-
mi-Bogor, dan pembangu-
nan bandara di Cikembar 
Sukabumi,”akunya.

Ditambahkan Fahmi, den-
gan berbagai perkembanga 

tersebut, diharapkan mampu 
mendorong lahirnya eko-
nomi kreatif dari kalangan 
anak muda. “Kami akan 
memberikan dukungan pada 
pengembangan usaha eko-
nomi yang digerakkan gen-
erasi muda. Misalnya, dengan 
mempermudah akses untuk 
membuka usaha yang sesuai 
dengan bidang keahlian para 
pemuda,”tambahnya.

Tidak hanya itu lanjut Fah-
mi, Pemerintah daerah juga, 
mengajak orangtua untuk 
mengajarkan ekonomi kreatif 
kepada anak-anak. Dengan 
begitu, sudah sejak dini mer-
eka dikenalkan mengenai 
ekonomi kreatif. “Mari sa-
ma-sama membangun Kota 
Sukabumi,” harapnya. (net)

WARUDOYONG- Dari tu-
juh kecamatan yang ada di 
Kota Sukabumi, Kecamatan 
Cibeureum merupakan 
wilayah dengan produksi 
padi paling subur di Kota 
S u k a b u m i .  S e d a n g k a n 
produksi terendah, ada pada 
Kecamatan Cikole. 

Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, seluruh 
luas lahan sawah yang ada 
di Kota Sukabumi yakni 
1404 hektar. Dengan rincian, 
Kecamatan Cibeureum 429 
hektar, Kecamatan Lembur-
situ 284 hektar, Kecamatan 
Baros 245 hektar, Kecamatan 
Warudoyong 244 hektar, 

Kecamatan Gunungpuyuh 
87 hektar dan Kecamatan 
Cikole 50 hektar. 

Sedangkan hasil produksi 
dalam setiap tahunnya, Ke-
camatan Cibeureum 6.691 
ton, Kecamatan Warudoy-
ong 4.680 ton, Kecamatan 
Lembursitu 4.213 ton, Ke-
camatan Baros 3.316 ton, 
Kecamatan Gunungpuyuh 
1.285 ton dan Kecamatan 
Cikole 1.195 ton. 

Kepala Dinas Ketahan-
an Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kota Sukabumi, 
Kardina Karsoedi mengung-
kapkan, target hasil produksi 
pertanian di Kota Sukabumi 

daei tahun ke tahun selalu 
tercapai. Namun demikian, 
jika merujuk pada kebutu-
han memang masih kurang. 
“Hasil produksi pertanian, 
khususnya padi kita ma-
sih kurang. Saat ini hanya 
mencukupi kebutuhan 30 
sampai 40 persen saja, si-
sanya terpaksa dari daerah 
luar,” jelasnya Kepada Radar 
Sukabumi, (7/11). 

Dirinya juga tidak me-
nyangkal, penyusutan atau 
pengurang lahan di Kota 
Sukabumi terjadi dalam 
setiap tahunnya. Dengan 
berbagai faktor, mulai dari 
masuknya para investor, 

pemukiman dan yang lain-
nya. “Memang, setiap tahun 
lahan selalu ada penyusu-
tan. Tapi, masih menjaga 
lahan pangan pertanian 
berkelanjutan terus dijaga,” 
ujarnya. 

Tidak hanya itu, penyulu-
han dan pendampingan 
kepada setiap petani yang 
ada di Kota Sukabumi terus 
dilakukan untuk mening-
katkan kualitas dan hasil 
produksinya. “Kamu juga 
terus dampingi petani oleh 
tenaga penyuluh, berbagai 
materi dan yang lainnya 
selalu disampaikan,” pung-
kasnya. (upi/t)

Pemkot Kaji Penambahan RT/RW

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Rita Nenny

CIKOLE- Pemerintah Kota 
Sukabumi sedang meng-
kaji untuk pemekaran kelu-
rahan dan RT/RW di Kota 
Sukabumi. Mengingat jumlah 
pertambahan penduduk seir-
ing waktu terus bertambah, 
terutama di Kecamatan Ci-
bereum, Lembursitu dan 
Baros. “ Ini kan harus di-
lakukan pengkajian dulu, 
dilihat dari luas wilayah dan 
jumlah penduduk dan jum-
lah RT dan RW,” ujar Asisten 
Daerah 1 Pemerintah Kota 
Sukabumi, Andri Setiawan, 
kemarin (7/11).

Nantinya dalam pengkajian 
itu akan menghasilkan kajian, 
apakah memang melaku-

kan pemekaran kelurahan 
ataupun menambah jum-
lah Rt/Rw. Memang kalau 
pemekaran kelurahan itu 
harus merubah peraturan 
daerah bedahalnya dengan 
RT/RW cukup dengan per-
aturan Walikota (Perwal). “ 
Pemekaran kecamatan atau 
kelurahan tetap harus di-
kaji secara aturan, yang paling 
memungkinkan itu Rt/Rw 
cukup dengan Perwal saja,” 
jelasnya.

D i j e l a s k n n y a  a d a n y a 
pemekaran itu kata Andri 
tak terlepas dari kepadatan 
penduduk disuatu wilayah. 
Sepertihalnya di wilayah 
Cibeureum dan Barios. “ 

Kita lihat di kelurahan Ba-
bakan itu termasuk di ka-
wasan perumahan bisa saja 
bertambah penduduknya. 
Yang tadinya hanya satu 
keluarga seiring waktu ber-
tambah menjadi dua atau 
tiga keluarga, makanya perlu 
dilakukan kajian,” bebernya.

Namun tentu saja, ketika 
ada penambahan Rt/RW 
akan berdampak kepada 
anggaran pemerintah Kota 
Sukabumi. Seperti yang 
telah diketahui bersama 
pemerintah Kota Sukabumi 
memberikan intensif kepada 
Rt/ Rw belum lagi program 
P2Rw dan itu harus ada 
tambahan anggaran lagi 

jika memang ada penamba-
han. “ Saat ini kita lakukan 
pengkajian untuk di 2019 
mendatang,” katanya.

Sementara Kepala Bagian 
Tata Pemerintahan Setda 
Kota Sukabumi, Punjul 
Saepul Hayat mengatakan, 
sebagai daerah dinamis dan 
berkembang, Kota Sukabu-
mi menjadi daya tarik bagi 
masyarakat dari luar Kota 
Sukabumi khususnya para 
pelaku usaha, untuk me-
ningkatkan dan mengem-
bangkan jenis usaha yang 
ditekuni dan dijalaninya. 
Hal tersebut sangat ber-
potensi terhadap perkem-
bangan dan bertambahnya 

penduduk di sejumlah ke-
lurahan di Kota Sukabumi. 
“  Ini menjadi pertimbangan 
Pemerintah Kota Sukabumi 
untuk memecah sejumlah 
kelurahan di Kota Suka-
bumi,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata Punjul 

untuk meningkatkan dan 
memudahkan pelayanan ke-
pada masyarakat. Makanya  
harus dilakukan analisis 
dan kajian terlebih dahulu, 
karena ada beberapa per-
syaratan yang harus diper-
hatikan, termasuk rentang 

kendali pelayanan dan luas 
wilayah kelurahan. “ Se-
hingga proses pemecahan 
terhadap sejumlah kelura-
han di Kota Sukabumi ini 
masih memerlukan waktu 
yang cukup panjang,” pung-
kasnya. (bal/d)



SUKABUMI - Sebanyak 48 
pelajar yang merupakan per-
wakilan SMP SMA/sederajat, 
mengikuti Cakep Student 
Camp di Kompleks Pendidi-
kan Madani Ibadurrahman 
Tegalega, Kecamatan Lem-
bursitu, Kota Sukabumi pada 
3-4 November 2018.

Kegiatan tersebut diseleng-
garakan salah satu Komunitas 
Pelajar, Cita Rasa Kebaikan 
Pelajar (Cakep) Chapter Kota 
Sukabumi.

Pembina Cakep yang juga 
Kepala SMP IT Bintang Mada-
ni, Ade Erna Maharani men-
erangkan, kegiatan tersebut 
adalah re-launching Komu-
nitas Cakep Chapter Kota 
Sukabumi yang sempat pasif.

“Kegiatan ini bertemakan 
Agent of Change yang ditun-
jukkan bagi pelajar,”kata Ade 
kepada Radar Sukabumi, 
Rabu (7/11).

Sehingga, imbuh perem-

puan santun ini, dengan ke-
giatan tersebut pelajar bisa 
terus berprestasi dan menjadi 
agen perubahan di masyara-
kat.

Ia menambahkan pada rilis 
yang dikirim di era arus glo-

balisasi ini, para pelajar ha-
rus menjadi agen perubahan 
peradaban ke arah lebih baik.

“Bukan korban perubahan 
zaman,” tandasnya.

Pada Cakep Student Camp 

tersebut para pelajar dibekali 
materi leadership, kewirausa-
haan dengan kegiatan diskusi 
interaktif dan games outdoor.

Tentunya diramu pada per-
mainan kepemimpinan yang 
menumbuhkan semangat 

kerukunan, kebersamaan, 
persatuan, dan kerja sama 
antar pelajar.

 Melalui kegiatan ini, yakni 
pada era kemajuan teknologi  
milenial para pelajar dituntut 
untuk senantiasa berkreasi 
dan inovatif dalam meng-
hasilkan karya dan prestasi 
yang bermanfaat untuk ma-
syarakat.

“Pada kegiatan ini para pe-
lajar juga diberikan tantangan 
untuk menampilkan kreati-
fi tas-kreatifi tas pada sebuah 
pentas (pertunjukkan,red) 
sederhana,” terangnya.

Sebagai penutup, Ade me-
nambahkan pada kegiatan 
tersebut di akhiri dengan 
deklarasi coach dan ang-
gota Cakep Chapter Kota 
Sukabumi serta penorehan 
tanda tangan dan harapan 
untuk menjadi pelajar yang 
bercitarasa menjadi pelopor 
kebaikan. (*/dit)
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SEMENTARA ITU KKG-K3S Pererat 
Persahabatan Siswa

SUKABUMI - Keberadaan 
Kelompok  Kerja Guru (KKG) 
Pendidikan Agama Islam (PAI) 
dan Kelompok Kerja Kepala 
Sekolah (K3S), dapat memberi-
kan kontribusi positif, dalam 
rangka percepatan peningka-
tan mutu pendidikan di Kabu-
paten Sukabumi.

Keduanya rutin setiap ta-
hun mengadakan perlom-
baan, untuk meningkatkan 
prestasi siswa. Seperti lomba 
kaligrafi  dalam rangka Pentas 
PAI tingkat kecamatan yang 
diselenggrakan KKG dan lom-
ba calistung oleh K3S, dalam 
rangka O2SN yang diikuti 20 
sekolah.

Kepala SD Negeri (SDN) I 
Cisande, Jejen Mulyana men-
gatakan, kegiatan seperti ini 
mampu menciptakan prestasi 
siswa dan membangkitkan 
kinerja para guru, supaya bisa 
lebih maksimal dalam mem-
berikan pendidikan kepada 
siswa itu sendiri.

“Siswa-siswi SDN I Cis-
ande membuktikannya, den-
gan segudang prestasi. Di 
2017/2018, siswa kami men-
jadi juara II kaligrafi  dan juara 
II calistung kelas 1, semuanya 
tingkat kecamatan,” ujar Jejen 
kepada Radar Sukabumi, Rabu 
(7/11).

Untuk lomba calistung, di-
laksanakan di SD Cicantayan, 
Desember 2017. Sedangkan 

lomba kaligrafi  di SDN Pale-
dang pada Febuari 2018.

Ada sepuluh mata lomba di 
event tersebut diantaranya ka-
ligrafi , Lomba Cerdas Cermat 
(LCC), kasidah, Hifzil Quran, 
pildacil dan salat berjamaah.

Di lain pihak, dengan adanya 
kegiatan seperti ini dapat me-
nambah persaudaraan para 
siswa itu sendiri serta mendo-
rong para pendidik agar tidak 
patah semangat dalam men-
ciptakan siswa yang berprestasi 
ke tingkat nasional.

“Lomba pentas PAI dan O2SN 
itu bisa meningkatkan prestasi, 
mengembangkan minat bakat 
dan mempererat persahabatan 
siswa dengan sekolah lain den-
gan silaturahmi,” terangnya.

Di  s i tulah siswa-siswi 
mendapat pelatihan dan 
bimbingan sesuai dengan 
bakat yang mereka miliki. 
Dengan begitu, sema-
kin  termotivasi un-
tuk terus mening-
katkan kompetensi 
sekolah.

SDN I Cisande 
berdiri sejak 1916. 
Sekolah ini terle-
tak di Jalan Raya 
Cikukulu KM 8,5 
Desa Cisande, 
Kecamatan Ci-
cantayan, Kabu-
paten Sukabumi. 
Saat ini ada 266 siswa 
yang belajar di sini.

Setiap ada lomba, 
pihak sekolah selalu 
menyeleksi siswanya 
yang memiliki bakat. 
Misalnya bakat dalam 
solo vokal atau kasidah.

“Baru seletelah itu 

mereka dibimbing oleh guru-
nya atau kami mendatangkan 
pembimbing dari luar,” ulasnya.

Pria tegas itu menjelaskan, 
seluruh guru di SDN I Cis-
ande sangat mendukung para 
siswanya dalam mengikuti 
perlombaan.

“Seluruh guru di sini senan-
tiasa aktif memberikan pem-
binaan dan pengarahan, 
supaya nanti hasilnya 
maksimal,” terang-
nya.(cr4/t)

SDN I Cisande 
Raih Prestasi 
Gemilang

BANGGA BERPRESTASI: 
Kepala SDN I Cisande Jejen 

Mulyana bangga dengan prestasi 
yang diraih murid-muridnya seperti 
Mutiara Fanza (Kelas II) dan Farel 

Aqil Noriska (Kelas V).
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Pelajar Dituntut jadi Agen Perubahan

MI HIdayatul Athfal Juara II Perjusami se-Kota Sukabumi

Kenali Potensi Peserta Didik, Ciptakan Lulusan Berakhlakul Karimah

IST

KOMPAK: Foto bersama Coach dan Anggota Cakep Chapter Kota Sukabumi.

Siapa bilang pelajar Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) tidak bisa memiliki prestasi 

gemilang. Murid-murid MI Hidayatul 
Athfal, buktinya. Sekolah yang dipimpin 
Een Suhendar ini, membuktikan bahwa 

MI mampu berprestasi di berbagai bidang 
tidak kalah dengan sekolah lain.

DINNA AGUSTINA, Sukabumi 

BERDIRI sejak 1970 silam, Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) Hidayatul Athfal ini berada di bawah naungan 
yayasan Darussalam Nanggeleng, Kota Sukabumi.

Sekolah yang terletak di Jalan Pelda Suryanta 
No.31/39, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan 
Citamiang itu memiliki segudang prestasi, salah 
satunya yang masih hangat adalah prestasi di 
bidang kepramukaan.

Masyarakat banyak mengenal sekolah ini dengan 
sebutan MIHA. Saat ini tercatat ada 366 murid yang 
sekolah di sini. Bisa di bilang, murid MI terbanyak 
se-Kota Sukabumi.

Berkat bimbingan intensif guru-guru, murid-
muridnya banyak yang mengharumkan nama 
sekolah tidak hanya di tingkat kota bahkan ada 
juga di tingkat nasional.

Untuk tingkat Kota Sukabumi, murid-murid 
MIHA pernah menjadi Juara III Matematika dan 
PAI, PUPK Putra (Pramuka) Terbaik, Juara II 
Hasta Karya Putri (Pramuka) dan Juara III Kreasi 
Seni Pramuka. Sedangkan tingkat nasional yaitu 

Juara I Inline Skate KU CD, 
Juara II Inline Skate 100 m KU 
C, Juara III Inline Skate 500 
m KU C dan pada bulan ini 
mereka menjadi Juara Umum 
ke-2 Perjusami MI se-Kota 

Sukabumi.
Juara II KU C, Juara III, 500 

m KU C International Inline 
Skate Competition di Bekasi, 
Juara II Semapore, Juara II 
PBB Putra dan Juara III Pad-

uan Suara (Padus) Perjusami 
MI se-Kota Sukabumi. MIHA 
juga pernah Juara I Standar 
Relay KU CD.

Kepala MIHA Een Suhendar 
mengatakan, berbagai presta-
si yang diraih madrasahnya 
tidak lepas dari kerja sama 
dengan guru dan  orang tua.

“Alhamdulillah prestasi yang 
diraih menyangkut beberapa 
bidang, baik akademik mau-
pun non akademik. Yang ter-
baru MIHA mendapat Juara 
Umum II Perkemahan Jumat, 
Sabtu dan Minggu (Perjusa-
mi) memperingati Hari Amal 
Bakti (HAB) Kementerian 
Agama (Kemenag) ke-73,” 
tuturnya saat ditemui Radar 
Sukabumi, Rabu (7/11).

Baginya, peran dan tugas 
guru adalah bagaimana 
menanamkan nilai-nilai ke-
baikan pada seluruh murid-
nya, sehingga prestasi yang 
diraih guru bisa menular 
kepada peserta didiknya.

Sebagai pendidik, pihaknya 
harus bisa mengenali potensi 
peserta didiknya. Potensi itu 
kemudian harus digali agar 
murid mampu berprestasi.

“Dengan kerja sama yang 
baik antara kepala madrasah/
kepala sekolah dan guru juga 
murid dan orang tua, maka 
akan mempermudah mela-
hirkan berbagai prestasi. Seb-
agai contoh di MIHA, alham-
dulillah murid-murid kami 
banyak yang berprestasi,” 
ujarnya.

Perjusami sendiri telah di-
laksanakan Kelompok Kerja 
Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) 
Kota Sukabumi pada 2-4 No-
vember 2018 di Villa Ibra-
him Jalan Sukajaya, Desa 
Sukajaya, Kecamatan/Kabu-
paten Sukabumi. Sebanyak 
27 Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
ikut serta dalam kegiatan 
yang dilaksanakan untuk 
menyambut menyambut HAB 
Kemenag ke-73, yang jatuh 
pada 3 Januari 2019.

Een menjelaskan, Perjusami 
menumbuhkan jiwa patrio-
tisme dan nasionalisme ang-
gota Pramuka Penggalang 
MIHA serta dapat menjalin 
persahabatan dengan ang-
gota MI se-Kota Sukabumi.

“Bagi murid-murid kami 
sendiri, Perjusami dapat me-

ningkatkan wawasan serta 
membina minat, bakat serta 
kamampuan anggota pramu-
ka, menjalin silaturahmi dan 
menumbuhkan persahabatan 
antara MIHA dan lainnya,” 
paparnya.

Para guru MIHA sangat aktif 
mendukung pelajarnya di se-
tiap perlombaan. Latihanpun 
rutin dilaksanakan.

“Ekstrakurikuler Pramuka 
setiap Kamis sore dan latihan 
intensif setiap sore selama se-
bulan menjelang Perjusami,” 
ulasnya.

Seluruh anggota Pramuka 
MIHA mendapat bimbingan 
khusus dari pembinanya yang 
bernama Sholeh Yusuf (Pem-
bina putra) dan Kiki Amelia 
untuk pembina putri.

“Kami ingin murid-mu-
rid dan lulusan MIHA be-
rakhlakul karimah, mampu 
mebangun bakat, minat serta 
kemampuannya, agar men-
jadi Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang amanah, adaptif, 
koperatif dengan mengem-
bangkan multi kesadaran, 
berwawasan dan cinta alma-
maternya,” pungkasnya. (*/e)

DINNA AGUSTINA/RADARSUKABUMI

ASIK MENANG LAGI: Kepala MIHA Een Suhendar (kanan) didampingi 
para guru menyerahkan piala kepada murid-muridnya yang 
berprestasi, Rabu (7/11).

Pengembangan 
Pendidikan Vokasi 

Masih Banyak 
Hambatan

JAKARTA - Pengembangan pendidikan 
vokasi di Indonesia masih menemui banyak 
hambatan. Seperti kurangnya fasilitas penun-
jang, tempat praktik dan juga laboratorium.

Kekurangan fasilitas menyebabkan para 
siswa yang menempuh pendidikan vokasi 
tidak memiliki cukup sarana untuk mengem-
bangkan keahlian, sehingga sulit mengikuti 
perkembangan industri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Stud-
ies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, 
kurangnya fasilitas penunjang pendidikan 
vokasi lebih banyak di SMK yang terletak di 
pedesaan atau jauh dari kota besar.

“Banyak SMK di Indonesia yang tidak memi-
liki laboratorium sehingga mereka sulit meng-
gelar workshop yang dilengkapi dengan alat 
teknologi terbaru,” katanya kepada wartawan.

Menurut Pandu, kegiatan workshop sangat 
membantu peserta untuk bisa mempraktik-
kan keilmuan agar bisa digunakan di dunia 
pekerjaan nantinya. Pendidikan vokasi seha-
rusnya mengedepankan pelatihan keterampi-
lan praktis yang sangat bergantung pada alat.

“Fokus pemerintah untuk menyiapkan lu-
lusan pendidikan vokasi yang siap bersaing 
di era Industri 4.0, jangan sampai lupa untuk 
mengurusi demand industri yang saat ini ada 
dan masih belum terpenuhi. BPS mencatat 
mayoritas dari total pengangguran terbuka 
di Indonesia merupakan lulusan SMK. Hal 
ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak 
terserap dengan baik ke industri,” papar 
Pandu.

Hambatan lain adalah minimnya keterli-
batan pemerintah daerah dalam pengem-
bangan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi 
SMK seharusnya mengikuti potensi industri di 
daerah masing-masing.

“Jadi, permasalahan infrastruktur pendu-
kung serta pengembangan kurikulum ini saya 
lihat selalu menjadi permasalahan utama 
kenapa banyak penganggur itu merupakan 
lulusan SMK. Bagaimana industri mau mem-
pekerjakan mereka, jika mereka tidak punya 
kemampuan mumpuni yang sesuai standar 
industri,” beber Pandu.

Untuk itu, penyiapan sarana dan keleng-
kapan SMK penting dilakukan. Selain itu, 
permasalahan kurikulum dapat diminimalisir 
dengan andil pemerintah daerah dalam pe-
nyusunan kurikulum pendidikan vokasi di 
wilayah masing-masing.

“Dengan adanya pemetaan yang baik di 
seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan 
pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan domestik. Pemerintah 
daerah lah yang seharusnya memiliki kapa-
sitas untuk menentukan hal-hal seperti ini 
karena mereka pasti tahu betul keadaan in-
dustri dan ekonomi di wilayahnya,” demikian 
Pandu. (wah)

NET

ILUSTRASI: Aktivitas di sekolah kejuruan atau 
dikenal dengan pendidikan vokasi.
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SAYKOJI

Tolak Ngerap Karna Su Sayang
LAGU Karna Su Sayang yang dibawakan dua 

musisi asal Maumere, Near dan Dian Sorowea, 
belakangan sangat viral. Banyak musisi besar tanah 
air yang telah mendendangkan lagu itu dalam 
beragam versi. Meski begitu, Saykoji alias Ignatius 
Rosoinaya Penyami atau lebih akrab disapa Igor 
menolak membawakan lagu tersebut.

Hal itu disampaikan Igor melalui akun Instagram-
nya. Dia mengunggah sebuah foto pantai. ’’Ada TV 
contact manager gw untuk perform live lagu yang lagi 
viral dari Indonesia Timur dan gue isi bagian rapnya. 
Gw bersyukur diminta, tapi gue tolak,’’ tulis Igor. Dia 
tak menyebutkan judul lagu tersebut.

Namun, foto yang diunggahnya sama persis dengan 
foto yang menjadi background video lagu Karna Su 
Sayang di kanal YouTube Fenomenear. Igor menolak 
karena lebih ingin raper aslinya, Near, yang 
membawakan lagu itu. ’’Saatnya media taruh 
penghargaan dan respect ke musisi terutama raper 
dari Timur,’’ jelasnya.

Near pun berkomentar dalam posting-an itu. 
’’Nyanyi aja abang, lagunya juga sudah dicuri 
hahaha,’’ tulis Near.  (adn/c25/nda)

Musik Sederhana, Mudah Diterima
Konser Sabyan Bawakan 
Gambus Kekinian

JAKARTA – Sabyan. Grup musik gambus 
itu mencuat lewat video yang membawakan 
cover salawat di YouTube sejak Desember 
2017. Semakin melejit pada momen 
Ramadan pertengahan 2018. 

Belum setahun kehadirannya di industri 
musik, Sabyan Gambus menghelat konser 
perdana bertajuk Indonesia Sejuk di 
Ecopark Ancol, Jakarta, Sabtu malam 
(3/11). Penontonnya ribuan, dari berbagai 
kota dan beragam usia. Banyak yang 
datang sekeluarga. 

Fan base mereka datang dengan atribut 
Sahabat Sabyan. Tak sedikit yang 
menunggu sejak siang meski konser baru 
dimulai pukul 20.25 WIB. Sabyan juga 
menggandeng Gita Gutawa dan Ayuenstar, 
berkolaborasi mem ba-
wakan Ya Mau-
lana.

Grup yang awalnya tampil di acara-
acara wedding itu menjadi fenomena 
baru dalam industri musik tanah air. 
Popularitasnya dimulai lewat YouTube. 

Lima videonya ditonton lebih dari 100 
juta viewers. Video cover Ya Habibal Qolbi 
diputar lebih dari 250 juta kali dan Deen 
Assalam ditonton 164 juta kali. Lalu, single 

orisinal mereka, Ya Maulana, yang dirilis 
pada momen Ramadan Mei lalu meraup 
lebih dari 173 juta viewers.

Pendengarnya tak hanya berasal dari 
Indonesia, tapi banyak dari negara tetangga, 
Timur Tengah, hingga Eropa. ’’Sebenarnya 
kami pure ingin bermusik, membawakan 
musik yang kami suka, lagu yang orang 
suka,’’ ujar Ahmad Fairus atau biasa disapa 
Ayus, keyboardist Sabyan.

Terbentuk sejak 2015 dan dalam per ja-
lanannya menemukan formasi tetap enam 
personel sejak 2016. Selain Ayus, ada 
Khoirunissa atau Nissa (vokalis), Sofwan 
Yusuf (perkusi), Kamal (darbuka), Tubagus 
Syaifulloh alias Tebe (biola), serta Anisa 
Rahman sebagai vokalis kedua.

Mereka tidak akan meninggalkan YouTube. 
Single kedua berjudul Allahum ma Labbaik 
dirilis pada 2 No vem ber. Dalam dua hari 
(hingga Minggu 4 November), single itu 
ditonton lebih dari 1,8 juta viewers. Lagu 
itu untuk orang tua Ayus yang akan ber i -
badah ke Tanah Suci. (nor/c19/nda)

MTV EMA Malamnya Perempuan
BILBAO – MTV Europe Music Awards 
(EMA) 2018 di Bilbao Exhibition Center, 

Bilbao, Spanyol, jadi malamnya para 
perempuan. Bahkan, acara yang 
berlangsung pada Minggu malam 
(4/11) waktu setempat itu seakan 
dirancang khusus kaum hawa. Para 
pengisi acara hadir disambut hamparan 
karpet merah muda mencolok. Bukan 
karpet merah biasanya.

Nicki Minaj sukses membuka malam 
penghargaan itu. Dia membawakan 

Good Form secara solo. Dance energik 
plus aksi kembang api meramaikan 

penampilan tersebut. Setelah lagu 
pertama, Little Mix ikut bergabung. 

Grup vokal asal Inggris itu menyanyikan 
Woman Like Me, lagu anyar kolaborasi 
mereka dengan Minaj. Dalam acara itu, 
rapper sensasional tersebut memenangi 

Best Look dan Best Hip-Hop.
Selain Minaj dan Little Mix, Hailee 

Steinfeld memamerkan single barunya 
di MTV EMA 2018. Perempuan yang 
didapuk jadi pembawa acara itu me-
nyanyikan Back to Life secara live untuk 
kali pertama. Lagu tersebut merupakan 
sound track buat filmnya, Bumblebee.

Kehadiran Lindsay Lohan jadi kejutan. 
Fans langsung menyemut ketika aktris 
yang telah lama vakum itu tiba di karpet 
merah muda. Lohan pun bersahabat. 
Dia menanggapi ajakan swafoto fans 
hingga tanda tangan dengan antusias.

Bintang dalam MTV EMA 2018 lagi-
lagi perempuan. Camila Cabello jadi 
musisi yang paling banyak menang di 
ajang penghargaan itu. Dia membawa 
pulang empat piala. Best Artist, Best 
Song, Best Video, dan Best US Act. 

Sebagai fans berat MTV sejak remaja, 
Cabello girang.  ”Aku sadar, ada ikatan 
spesial antara fans dan ido la nya, serta 
sebaliknya. Kemenangan ini untuk kalian 
semua,” ucapnya. 

Janet Jackson yang memenangi piala Global 
Icon menuai banyak pujian. Pertama, karena 
penampilan medley-nya yang energik, 
terlepas dari usianya yang sudah 52 tahun. 
Kedua, anak bungsu dari keluarga Jackson 
itu menyampaikan sambutan inspiratif. 
”Aku tergerak mewakili para perempuan 
yang dibungkam suaranya. Kalian semua 
adalah saudariku,” seru Jackson. 

Event ini jadi panggung buat para idola 
K-Pop. BTS membawa pulang dua piala, 
Biggest Fans Award dan Best Group Award. 
LOONA, girlband pen da tang baru, me-
menangi Best Korean Act Award. (Billboard/
MTV/People/fam/c17/nda)

DERY RIDWANSAH/JAWA POS

LEE JONG SUK

Terganjal Visa
SELEBRITI Lee Jong-suk mengalami kejadian kurang 

mengenakkan setelah melaksanakan fan meeting di 
Jakarta Sabtu malam (3/11). Pemeran serial drama While 
You Were Sleeping itu tertahan di Bandara Soekarno-

Hatta saat hendak kembali ke 
Korea Selatan pada Minggu 

malam (4/11). 
Jong-suk sempat curhat 

di Instagram-nya. 
”Walaupun aku dan staf 
tidak tahu-menahu soal 
urusan ini, tapi pihak 

berwajib menahan paspor 
dan visa kami. Semoga 

promotor bisa menyelesaikan 
masalah ini. Aku tidak pernah 

mengalami hal ini sebelumnya sehingga bingung harus 
berbuat apa (Ibu aku pulang telat hari ini, Red),” tulisnya.

A-Man Project, agensi Jong-suk, mengungkapkan, 
penyebab dari penahanan paspor Jong-suk 
kemungkinan berkaitan dengan penjualan tiket fan 
meeting. ”Kami sebisa-bisanya sedang menyelesaikan 
masalah ini di Indonesia,” ujar perwakilan A-Man 
Project sebagaimana dilansir dari Soompi.

Dari hasil pemeriksaan kantor Imigrasi Jakarta Selatan, 
Jong-suk dan tim manajemennya dideportasi dari 
Indonesia. ”Dia (Jong-suk) harusnya menggunakan visa 
bekerja karena keperluannya jumpa fans, bukan visa on 
arrival,” ungkap Theodorus Simarmata, Kepala Humas 
Ditjen Imigrasi Kemenkumham kemarin.

Tadi malam, Jong-suk dan timnya terbang 
menggunakan pesawat Korean Airlines dari terminal 3 
Bandara Soekarno-Hatta. Meski demikian, Theodorus 
mengungkapkan bahwa Jong-suk bisa kembali ke 
Indonesia lagi selama memenuhi syarat. Duh, oppa 
jangan kapok kemari ya. (len/c25/nda)

INSTAGRAM

INSTAGRAM SHELVIA HANA WIJAYA

DAUS MINI

Bakal Menikah Secepatnya
SETELAH berpisah dari Yunita Lestari dan Rahadini 

Destia, komedian Daus Mini hendak menikah lagi. 
Saat ini komedian dengan tinggi 107 sentimeter itu 
menjalin hubungan dengan perempuan bernama 
Shelvie Hana Wijaya.

Shelvie pernah mengunggah beberapa foto dengan 
Daus. Salah satunya pasfoto mereka berdua dengan 
latar biru. Lantas, di foto yang diunggah pada 3 
November, Shelvie menulis caption ’’Jadi gak sabar 
halal.’’ Namun, teks itu sudah dihapus olehnya.

Saat dihubungi Jawa Pos  siang (5/11), Daus 
membenarkan bahwa dirinya tengah melakukan 
persiapan pernikahan. ’’Insya Allah secepatnya, doain 
aja ya,’’ ujar Daus lewat pesan singkat kepada Jawa Pos.

Daus belum mau terbuka atau mengenalkan siapa sosok 
Shelvie. Termasuk sudah berapa lama mereka menjalin 
asmara. ’’Ada deh hahaha,’’ kata Daus. (len/c19/nda)

DOK JAWA POS

JAKARTA – Satu lagi wakil 
Indonesia hadir di kompetisi 
kecantikan internasional. Dia 
adalah Wilda Octaviana Situngkir, 
Puteri Indonesia Pariwisata 2018. 
Perempuan asal Pontianak itu 
mewakili Indonesia pada 
perhelatan Miss Supranational 
2018 di Polandia. Malam puncak 
akan diadakan di MOSiR Krynica 
Zdroj pada 7 Desember.

 (5/11) Wilda mempera 
gakan sejumlah busana yang 
bakal dikenakannya selama 
mengikuti rangkaian acara Miss 
Supranational. Salah satunya, 
national costume bertajuk The 
Sacred Hudoq. Kostum rancangan 
Dynand Fariz dari Jember Fashion 
Carnaval tersebut terinspirasi dari 
budaya Dayak di Kalimantan, 
pulau asal Wilda.

Saat berlenggak-lenggok di 
Aula Sasono Wiwoho, Menteng, 
Wilda terlihat cantik sekaligus 
perkasa. Topeng burung enggang, 
satwa khas Kalimantan, tampak 
elok menghiasi kostum 17 kilo-
gram tersebut. ’’Hudoq itu ma-
nu sia yang menjelma menjadi 
makhluk sebelum orang panen 
padi, semacam wujud pe ngu-
ca pan syukur,’’ jelasnya.

Nuansa Kalimantan tecermin 
di salah satu gaun yang dibawa 
Wilda ke Polandia. Busana itu 
ber tajuk Enchanting Beauty of 
West Borneo. Gaun rancangan 
Eko Tjandra tersebut dihiasi orna-
men yang terinspirasi kekayaan 
alam dan budaya Kalimantan 
Barat. Misalnya, yang terlihat dari 
motif ukiran Kalimantan, warna 
hijau hutan Borneo, dan garis 
meliuk bak Sungai Kapuas.

Sebagai putri Kalimantan, 
Wilda kon sis ten mem  per ke-

nalkan 
bu daya 
d a e r a h 
asal nya. Bagi 
dia, Kali man  tan 
punya daya tarik 
wi sa ta yang cukup tinggi. 
Juga berpotensi dikembangkan. 
Pulau itu terkenal sebagai salah 
satu paru-paru dunia berkat 
hutan lebatnya.

Perempuan 23 tahun itu ingin 
mengenalkan budaya Kalimantan 
lewat tarian. Salah satu sesi di 
Miss Supranational adalah talent 
competition alias unjuk bakat. 
Jika ber ke  sem patan tampil, 
Wilda ingin membawakan 
ta rian khas suku Dayak. ’’Kon-
sep nya gabungan antara tra-
disional dan modern,’’ tutur 
alum nus Uni ver sitas Pan ca 
Bhakti Pon tianak ter se but.

Dia juga ingin membagikan 
inspirasi lewat kisah hidup-
nya. Terutama tentang 
pen ting nya perempuan 
untuk mandiri. Sebab, 
pe nga laman hidup 
mem bu at nya menjadi 
pribadi yang kuat dan 
tegar. ’’Ajang ini 
bukan cuma kontes 
ke can tikan, tapi 
juga sa ling me ngu-
at kan,’’ tandasnya. 
(len/c14/nda)

PERSIAPAN 
WILDA

OLAHRAGA
Wilda rutin nge-gym 
demi membantunya 

saat sesi 
swimsuit.

BAHASA INGGRIS
Wilda rutin belajar 
bahasa Inggris di 
sebuah lembaga 
kursus. Satu kali 

pertemuan, Wilda 
belajar selama 

2 jam.

MENARI
Wilda berlatih 

menari dengan 
pelatih khusus. 

Sebab, Miss 
Supranational 

menyertakan banyak 
tarian sebagai 

salah satu 
unsur show.

MELEJIT: 
Nissa tampil 
bersama 
grupnya, 
Sabyan 
Gambus, 
di Ecopark 
Ancol, 
Jakarta, 
Sabtu malam.

Camila Cabello
BILLBOARD

Kenalkan 
Kalimantan
Wilda Octaviana 
Menuju Miss 
Supranational 2018

Konsisten

IMAM HUSEIN/JAWA POS
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MEMASUKI musim-musim kampanye pada era serbacanggih seperti ini, 
pasti banyak calon politikus yang berlomba-lomba mencari dukungan dari 

kalangan anak muda yang berpengaruh di media sosial. Harapannya, 
pemikiran followers mereka berubah. Tapi, apakah followers akan 

terpengaruh atau justru malah meninggalkan influencer-nya? Yuk, simak 
penuturan Zetizen berikut! (day/c14/may)

PERAN para influencer saat ini 
nggak sebatas memengaruhi gaya 
hidup followers-nya lewat dunia 
maya. Tapi, mereka mulai 
merambah hingga ke partisipasi 
politik di dunia nyata.  Menjelang 
pesta politik, para calon pun mulai 
menggerakkan influencer sebagai 
strategi kampanye di media sosial. 
Sebenarnya peran influencer ini 
tulus atau sekadar 
untuk fulus? Simak 
yuk investigasi tim 
Zetizen berikut 
ini! (fik/c14/
may)

Nggak acuh dengan politik tak lantas menganggap 
remeh hal yang satu ini. Misalnya, yang dirasakan 
Plankton, salah seorang mahasiswa Surabaya yang 
kini menjadi influencer sekaligus buzzer bagi suatu 
pasangan calon. Ketidakpahamannya dengan politik 
nggak membuat dia menolak tawaran menjadi 
seorang buzzer. ’’Pokoknya, mereka minta aku jadi 
buzzer dengan ketentuan seperti ini dan ngasih 
feedback ke aku yang sesuai. Sebatas tingkatan 
itu sih buat aku,’’ ujar Plankton.

Buat dia, menjadi seorang buzzer nggak lebih 
dari sekadar ajang mencari uang jajan. ’’Mungkin 
kalau aku punya bekal lebih ya bisa lah suatu saat 
nyaleg beneran. Tapi kan, di usia yang juga masih 
mau senang-senang kayak gini, ya udah lah ikut-ikut 
ginian juga nggak salah,’’ tegas cowok berkacamata 
tersebut. Bagi dia, selama itu bagian dari kesepakatan, 
Plankton nggak bakal ragu ngelakuinnya.

Meski berada dalam lingkungan politik, Plankton 
nggak terpengaruh. Bagi dia, politik cuma bikin 
keributan. Walau dianggap jadi bagian dari suatu 
kubu, Plankton menanggapinya dengan santai. 
’’Anggap aja pekerjaan. Jadi, ya bodo amat,’’ katanya 
singkat.

Menjadi buzzer yang total melakukan pekerjaannya 
bukan berarti tanpa risiko bagi Plankton. Beberapa 
kali dia diberi peringatan agar berhati-hati. Terlebih 
bila diserang kubu lawan. ’’Selama sesuai dengan 
kesepakatan, ya jalanin aja. Lagian, aku nggak 
peduli. Justru, dengan mereka sok peduli sama 
kegiatanku, tandanya aku berhasil. Aku malah 
berterima kasih,’’ tandasnya.

Sheldon
Plankton,

follower

Eugene Krabs,

follower

Sandy nggak pernah tahu-menahu seputar 
urusan politik. Bagi dia, semua itu hanya untuk 
mencari keuntungan. ’’Semua pasti berawal dari 
ajakan. Berhubung ada benefit yang aku dapat, 
kenapa nggak aku ambil kan?’’ ujar mahasiswi 
semester III tersebut. ’’Lagian, zaman sekarang 
aku yakin sih anak-anak muda itu jauh lebih cerdas 
dan selektif. So, mereka nggak bakalan bisa 
langsung terhasut gitu,’’ tambahnya.

Menurut Sandy, salah satu alasan dirinya buzzing 
suatu pihak adalah nggak bakal banyak 
berpengaruh kepada orang lain. ’’Karena apa 
yang aku lakuin it’s just a very simple things. 
Datang acara, ikut sorak-sorak, upload di feed 
atau Instagram story. Itu pun nggak kayak everytime 
aku ngelakuin hal kayak gitu,’’ jelas Sandy.

Meski diakuinya apa yang dilakukan bisa dibilang 
’’agak’’ menyimpang karena berusaha memengaruhi 
kehendak orang lain, Sandy tetap memikirkan 
segala konsekuensinya. ’’Karena kan berpengaruh 
sama image aku juga sih. Kalau sampai aku nggak 
bijak memilih kayak ya udah lah terkesan bodoh, 
hancur juga pandangan orang ke aku,’’ tutur 
perempuan berkulit putih tersebut.

Bagi Sandy, asalkan dapat memilah dan apa yang 
dilakukannya tetap bisa menjaga reputasi, dirinya 
nggak masalah menjadi buzzer. ’’Urusan gimana 
ditanggapin followers-ku, aku rasa mereka semua 
itu orang-orang yang cerdas yang bisa memilih dan 
memilah. So, ya nyantai aja,’’ ucapnya.

Sandy Cheeks, 

follower
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Mendapat tawaran menjadi buzzer dari 
temannya, Krabs justru penasaran dengan 
dunia politik. Meski diiming-imingi tambahan 
uang jajan, Krabs lebih berniat menambah 
wawasan dirinya seputar politik. ’’Penasaran 
aja sih, apa emang dunia politik itu benar-benar 
elite kayak yang terkesan selama ini, apa politik 
itu jahat. Lebih ke arah situ,’’ kata Krabs.

Cowok berambut cepak itu mengakui emang 
sempat bercita-cita jadi presiden yang mungkin 
jadi salah satu alasannya menerima tawaran jadi 
buzzer. Tapi, bagi dia, terjun di dunia yang nggak 
sembarang orang bisa masuk jadi prestasi dan 
kebanggaan sendiri. ’’Kapan lagi kan bisa banyak 
foto sama pejabat,’’ ucap Krabs.

Krabs menyebut bukanlah buzzer yang blak-
blakan. Bagi dia, masih ada sisi kebenaran 
yang harus dipertahankan. ’’Kadang hati tuh 
ngomong, ’Eh, jangan bego-begoin orang 
banget lah’,’’ tuturnya. Karena itulah, dia menyortir 
setiap konten yang bakalan dibagikan kepada 
followers-nya di media sosial.

Meski harus memihak salah satu pihak, Krabs 
tetap berusaha menyampaikan pesan-pesan 
yang berisi edukasi dan objektif. ’’Pasti bakal 
subjektif sih, tapi aku berusaha jujur gitu. Kalau 
aku nggak setuju dengan sebuah statement, ya 
nggak bakal aku dukung. Tapi, berhubung harus 
tetap post kan, jadi ya paling aku tulis di caption 
tentang keseruan acara atau apanya. Bukan 
statement-nya itu,’’ terang Krabs.

Dilema banget sih. Aku 
ngefans banget sama salah 

seorang artis dan musisi muda 
tanah air. Image dia bagus dan 
pintar. Sayangnya, aku beda 
pilihan sama dia. Sejak dulu sih 
sebenarnya dia beda pilihan 
sama aku. Ternyata, pada 
momen pilpres kali ini, dia juga 
jadi buzzer team sebelah. 
Karena telanjur ngefans, aku 
tetap follow kok. Tapi, posting-
annya nggak aku like aja kalau 
dia lagi berperan jadi buzzer. 
Kalau dia lagi story ikut 
kampanye, aku skip aja.’’

Mutiara Yulita 
Universitas Airlangga

Kebetulan, banyak teman 
organisasiku yang jadi buzzer 

sih. Apalagi, kami berada di salah 
satu organisasi bentukan 
pemerintah daerah. Tapi, nggak 
semua temanku satu suara 
mendukung pihak A atau pihak B. 
aku juga sempat diajakin buat 
gabung. Tapi, menurutku, hak 
suara bersifat rahasia dan aku mau 
jadi pihak netral aja. Dari situ, aku 
cuek aja sih kalau mereka upload 
hasil kampanye pihak tertentu. 
Tapi, namanya teman, ya paling 
sekadar comment gaya fotonya, 
bukan tentang isi fotonya.’’

Dhifan Rizqin Anugerah 
Universitas Negeri 

Surabaya

Aku anaknya nggak terlalu 
suka politik. Jadi, aku main 

media sosial ya buat have fun aja. 
Tapi, ada salah seorang selebgram 
yang aku follow jadi buzzer gitu. Ya, 
aku sama dia beda pilihan sih. 
Awalnya, aku bisa nerima itu. 
Caption foto awal yang dia upload 
sih biasa aja, tapi pas di kolom 
komentar udah aneh-aneh. Aku 
agak ilfil sama yang kayak gitu. So, 
daripada keterusan baca yang 
seperti itu, aku decide buat 
nge-unfollow akunnya. Tapi, aku 
nggak nge-hate dan cuma 
berhenti ngikutin.’’

Bagas Ariya W. 
Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember

DOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI

113395
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IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN 
(0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA

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

30 November)

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

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

HOTEL
RAHARJA HOTEL Jl. Arif Rahman 

Hakim No. 59 Sukabumi Tlp ( 0266) (Rs 
s/d 30 November)

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

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

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

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

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

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

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

KEHILANGAN STNK
Hilang Sertifi kat an Iwan Kusnindar Blok 
Ciomprang Desa Warnasari Kecamatan 
Sukabumi, Surat Ukur 1498 / 2009 

HLG STNK F - 3680 QX  An. Euis 

HLG STNK F - 5797 TN  An. Asep Budiman
KULINER

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

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

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

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

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

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

- Herbal Compress
- Body Cop
- Lulur
- Accu Aura

- Ratus
- Facial Galvanic 
- Ear Candeling 
- Dll.

- Bekam
- Tes lemak badan

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

Terdapat Juga : Buka
Pukul

10:00 
s/d

 22:00
0815 6375 3512

33 Pelaku UMKM Dilatih Berwirausaha

Makan Kenyang di Warung Soto Goceng

SUKABUMI - Tim Sinergi-
tas ABCGM Kota Sukabumi 
fokus meningkatkan kualitas 
usaha para pelaku UMKM 
Kota Sukabumi, agar naik 
kelas. Melalui program Seko-
lah UMKM, puluhan pelaku 
usaha mendapatkan materi 
kewirausahaan.

Ketua Tim Sinergitas AB-
CGM Kota Sukabumi Eko 
Pramana Putra mengatakan, 
sekolah UMKM ini adalah 
salah satu program yang se-
dang dijalankan ABCGM Kota 
Sukabumi. “Ini salah satu 
program untuk memajukan 
UMKM, salah satunya dengan 

Sekolah UMKM ini,” imbuh-
nya kepada Radar Sukabumi, 
Rabu (7/11).

Adapun peserta adalah para 
pelaku usaha makanan atau-
pun kerajinan, di mana usah-
anya sudah berjalan minimal 
enam bulan. “Untuk peserta 
sekolah ini kita ada 33 peserta 

yang sudah mendaftar ke 
ABCGM Kota Sukabumi,” 
terangnya.

Sementara itu Ketua Bidang 
II Tim Sinergitas ABCGM 
Kota Sukabumi Wega Gu-
nawan mengatakan, program 
Sekolah UMKM ini bertujuan 
untuk memberikan dukun-

gan kepada UMKM yang me-
miliki komitmen tinggiuntuk 
tumbuh dan berkembang 
dalam bisnisnya. 

Sama seperti kegiatan seko-
lah pada umumnya, peserta 
akan mendapatkan materi 
tentang kewirausahaan yang 
diadakan setiap satu bulan 

sekali. “Alhamdulilah, Rabu 
(7/11) kita sudah melak-
sanakan kegiatan sekolah 
pertama, untuk selanjutnya 
akan ada pertemuan kembali 
di bulan depan,” ujarnya yang 
menjabat sebagai Kepala 
Sekolah UMKM ini.

Di sekolah perdananya itu, 

materi yang disampaikan 
mengenai pembentukan visi 
dan misi sebuah wirausaha.

Wega berharap peserta bisa 
memanfaat kegiatan Sekolah 
UMKM, supaya UMKM Kota 
Sukabumi bisa lebih maju ses-
uai dengan target UMKM Kota 
Sukabumi naik kelas. (wdy)

WIDI/RADARSUKABUMI

KUMPUL BARENG: Para peserta mendengarkan pemaparan dari pemateri.

SUKABUMI  - Beragam 
menu kuliner mulai disa-
jikan di Kota Sukabumi, 
tentunya ini menjadi tamba-
han deretan panjang wisata 
kuliner yang ada di kota ini. 
Para pelaku usaha makan-
an pun mulai berlomba-
lomba menawarkan aneka 
makanan, untuk menarik 
konsumen.

Salah satunya kuliner baru 
di Sukabumi yang sedang 
viral adalah Soto Goceng. 
Beralamat di Jalan Suryak-
encana, Kecamatan Cikole, 
kafe ini menawarkan menu 
soto dengan harga yang 
murah hanya Rp 5000 saja. 
Sudah termasuk nasi, dag-
ing ayam, sayuran dan telur 

didalamnya. 
Pemilik kafe Puji Rahayu 

mengatakan, sama seperti 
soto khas Jawa, soto buatan-
nya ini dipatok hanya den-
gan harga Rp 5000 / porsi. 
Dengan harga tersebut su-
dah termasuk sayuran, nasi 
dan daging ayam. 

Ia pun mengaku tak merasa 
rugi dengan mematok harga 
tersebut, lantaran masih ada 
untung. 

“Enggak rugi sih justru 
masih ada untungnya kok, 
selain itu dengan harga yang 
murah tetapi menu kom-
plit malah membantu kon-
sumen yang ingin makan he-
mat perut kenyang,” terang 
wanita yang juga memiliki 

usaha dibidang telur asin 
itu.

Dikatakan Puji, Soto Go-
ceng ini ia buat untuk saling 
membantu masyarakat khu-
susnya di Sukabumi dengan 
harga murah tetapi tidak 
murahan. Tentunya, den-
gan menu andalannya itu 
sejak membuka warungnya 
1,5 bulan, warung sotonya 
banyak diminati konsumen. 
Bahkan ia pun kerap mener-
ima orderan dari berbagai 
instansi maupun sekolah. 

“Ya lumayan juga untuk 
konsumen seperti anak 
sekolah, kan harganya pas 
tuh dengan kantong mer-
eka,” imbuhnya.

Tidak hanya menawarkan 

harga murah Soto Goceng, 
pihaknya juga suka membagi-
kan makan gratis setiap Jumat 
mulai pukul 13.00-15.00 Wib. 

“Kita setiap hari Jumat itu 
makan gratis mulai pukul 
13.00-15.00 Wib, tujuannya 
selain hari Jumat itu hari 
yang penuh berkah kita juga 
ingin membersihkan rezeki 
kita  agar usaha ini tetap 
berjalan baik. Intinya sih kita 
ingin berbagi lah terhadap 
sesama,” ujarnya.

Selain harga yang murah, 
rasa soto juga enak, cara 
penyajiannya pun tergolong 
unik lantaran tidak meng-
gunakan mangkuk untuk 
wadah, tetapi menggunakan 
batok kelapa. (wdy)

WIDI/RADARSUKABUMI 

NIKMAT: Owner Soto Goceng, Puji Rahayu di depan warung Soto Gocengnya di Kota Sukabumi.
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  Selanjutnya Sendi Apriadi ke 
Cicantayan, Tamtam Alamsyah 
ke Cikembar, Amir Hamzah 
ke Parungkuda, Anwari ke Bo-
jonggenteng, Wawan Godawan 
ke Cicurug, Utang Supratman 
ke Lengkong, dan Lesto Rosadi 
menjadi Camat Cibadak. Dalam 
sambutannya, Bupati Sukabumi 
mengatakan bahwa pelantikan 
dan mutasi pejabat adalah ba-
gian dari kehidupan organisasi 
dalam rangka pemantapan dan 
peningkatan kapasitas kelem-

bagaan serta berguna sebagai 
penyegaran dan peningkatan 
kinerja.  “Pelantikan kepada 381 
ini tentunya telah melalui suatu 
proses panjang. Yang dilihat dan 
dipertimbangkan dari berbagai 
aspek yaitu kemampuan, kuali-
tas, kapabilitas, integritas dan 
loyalitas, “jelas Marwan dalam 
sambutannya. 

  Tak hanya itu juga dirinya 
meminta kepada para pejabat 
yang baru dilantik untuk bisa 
bekerja lebih baik lagi. Pasalnya 
jabatan yang saat ini merupak-
an bentuk kepercayaan pimpi-

nan yang harus dijaga dan 
dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.   “Saya berharap, para 
pejabat baru agar membangun 
situasi kerja yang kondusif den-
gan menghindari propaganda, 
opini yang negatif serta polemik 
komunikasi diantara pimpinan, 
rekan sejawat serta bawahan. 
Sehingga bisa menjadi perekat 
dan memberikan hasil terbaik 
guna Kabupaten Sukabumi 
lebih baik,” tandasnya.

  Saat disingung soal kenapa 
pemkab melakukan pengam-
bilan sumpah jabatan di hotel 

tersebut karena di Gedung 
Pemda tidak akan muat se-
hingga diselenggarakan di ho-
tel. “Loba teuing jelema piraku 
kudu dilapang, usum hujan 
kieu (Terlalu banyak orangnya, 
masa harus dilapang kan seka-
rang musim hujan,” jelasnya.

  Hadir dalam kesempatan 
itu Sekretaris Daerah Kabu-
paten Sukabumi, Kepala Badan 
Kepegawaian Dan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) , 
Kepala OPD se Kab Sukabumi 
dan tamu undangan lainnya. 
(hnd/bam/d)

   “Hal ini dibuktikan dengan 
sejarah kelam yang pernah 
melanda bangsa kita beberapa 
tahun silam. Anak muda gen-
erasi 90 an tentu tak akan lupa 
pada peristiwa krisis ekonomi 
yang melanda Indonesia pada 
tahun 1998 sebagai dampak  
dari krisis fi nansial Asia yang 
terjadi setahun sebelumnya,” 
kata Heri kepada Radar Suka-
bumi

  Lebih lanjut pria yang akrab 
di sapa HG ini, krisis yang pada 
akhirnya merembet ke berb-
agai sektor dan lini kehidupan 
masyarakat Indonesia. Ternya-
ta, salah satunya disebabkan 
karena melemahnya nilai tukar 
rupiah akibat hilangnya keper-
cayaan masyarakat khususnya 
investor terhadap mata uang 
rupiah dan rendahnya rasa 
cinta rupiah pada masyarakat 
Indonesia itu sendiri. 

  “Menghadapi kenyataan ini, 
sejak bergulirnya krisis hingga 
saat ini para ahli ekonomi, 
pemerintah dan berbagai lem-

baga keuangan mencanangkan 
segala kebijakan yang dianggap 
terbaik, demi mengembalikan 
perekonomian negara agar 
kembali perkasa,” imbuhnya.

  Salah satu cara sambung 
dia, untuk mencapai cita-cita 
besar tersebut adalah dengan 
mengembalikan citra dan 
wibawa  Rupiah agar nilai 
tukarnya menguat. Berbagai 
upaya ditempuh pemerintah 
maupun Bank Indonesia (BI) 
untuk menjaga stabilitas ni-
lai tukar rupiah yang makin 
merosot hingga menembus 
level Rp 14.900/US$. Dari 
sisi moneter, bank sentral 
telah menghabiskan ratusan 
triliun cadangan devisa untuk 
melakukan intervensi, agar 
nilai tukar rupiah stabil seti-
daknya tidak terus menerus 
tertekan. 

 “BI tidak  sendirian. Pemer-
intah pun berkomitmen 
mengendalikan impor dan 
mengatasi permasalahan de-
fi sit transaksi berjalan Current 
Account Deficit (CAD) yang 
selama ini menjadi biang keladi 

pelemahan rupiah,” paparnya.
  Selain itu, pemerintah juga 

sudah mengimbau kepada 
para pengusaha khususnya 
para eksporti untuk membantu 
dalam mengatasi permasala-
han nilai tukar rupiah. “Sejum-
lah cara sudah dilakukan, lan-
tas apa lagi yang bisa menyela-
matkan rupiah dari ‘amukan’ 
dolar AS dalam beberapa bulan 
terakhir? Jawabannya adalah 
kaum milenial,” ujarnya.

 Sebab itu, generasi mile-
nial bisa ikut serta membantu 
menyelamatkan kondisi nilai 
tukar rupiah yang makin ter-
puruk. Beberapa cara yang 
bisa dilakukan generasi ini 
untuk menyelematkan rupiah 
dari pelemahan lanjutan. 
Generasi  milenial ini punya 
beberapa hobi seperti gadget 
dan travelling dan juga me-
nyukai barang berkualitas. 

  “Sayangnya, kebanyakan 
barang-barang ini adalah 
barang impor. Jadi bisa pilih-
pilih. Kalau bisa, beli produk-
produk yang sudah diproduk-
si dalam negeri atau memang  

asli buatan dalam negeri. 
Selain perilaku berbelanja, 
perilaku milenial yang kerap 
kali menghabiskan seba-
gian pendapatannya untuk 
melancong ke luar negeri,” 
tambahnya.

  Ia menambahkan, ben-
tuk penghargaan sebagai 
warga negara terhadap kin-
erja Pemerintah dan lem-
baga terkait dalam menjaga 
dan meningkatkan roda per-
ekonomian adalah dengan 
ikut serta  mendukung dan 
melakukan berbagai upaya 
untuk turut serta meningkat-
kan pembangunan perekono-
mian Indonesia meski dalam 
upaya yang paling sederhana. 

  “Karena dalam menyikapi  
dinamika dan tantangan eko-
nomi Indonesia ini, semua 
warga negara khususnya anak 
muda sejatinya memiliki peran 
dan ruang untuk berpartisipasi 
secara aktif dalam membantu 
pemerintah mewujudkan 
cita-cita besar perekonomian 
Indoneisia di masa depan,” 
pungkasnya. (bam)

“Tim masih tengah melaku-
kan pengkajian sesuai dengan 
tahapan, melakukan peng-
kajian ulang Analisi Dam-
pak Lingkungan (Amdal) dan 
perizinana lainnya termasuk 
mengkaji ulang Instalansi Pen-
gelolaan Air Limbah (IPAL) 
perusahaan,” kata Marwan ke-
pada koran ini, kemarin (7/11).

  Jika semua pengkajian sudah 
ditempuh sambung Marwan, 
nanti akan ada keputusan 
apakah perusahaan tersebut 
harus diberhentikan atau tidak. 
“Apabila secara teknis sudah 
dipelajari maka jika harus di-
hentikan. Ya kita dihentikan,” 
tegasnya. 

  Menurutnya, pencemaran 
tersebut bukan merupakan 
B3 yang dapat membahay-
akan. Tetapi, hanya lumpur 
hingga menimbulkan kekeru-
han terhadap Sungai Cucatih. 
“Untuk keluhan terkait debu 
silika dan lainnya kami be-
lum mendapatkan informasi. 
Kami baru menerima kelu-
han pencemaran Sungai Cic-
atih saja dan kami juga sudah 

menerjunkan tim untuk men-
gevaluasi IPAL peruaahaan,” 
tandasnya. 

  Sebelumnya, salah seorang 
warga Kampung Bantar Mun-
cang, Babas mengatakan, 
sepengetahuannya perusa-
haan setiap harinya terus bero-
prasi besar-besaran. Ia menge-
tahuinya karena keberadaan 
rumahnya hanya beberapa 
meter saja dari PT SRR tersebut 
sehingga memastikan setiap 
harinya beroprasi. “Ya, tidak 
pernah berhenti beroprasi. 
Setiap harinya juga beroprasi 
besar-besaran,” keluhnya.

  Lanjut Babas, warga menge-
luh 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 kema-
tian. “Kalau pencemaran air 
tidak seberapa, tapi yang lebih 
berbahaya itu dalah debu-
nya. Dimana apabila debu 
silika terhirup akan membatu 
dalam paru-paru hingga bisa 
mengakibatkan kematian,” 

sahutnya.
  Apalagi, jarak antara peru-

sahaan dengan pemukiman 
warga hanya beberapa meter 
saja sehingga kesehatan warga 
bisa terganggu akibat debu 
tersebut. Kendati penyakit aki-
bat debu silika tidak akan lang-
sung terasa, tetapi warga sekitar 
sangat mengkhawatirkannya 
karena sangat berbahaya bagi 
kesehatan. “Minimal perusa-
haan kuarsa berada sekitar satu 
kilometer dengan pemukiman 
warga sehingga debu tidak 
langsung kepemukiman. Kalau 
jaraknya beberapa meter sep-
erti ini tentunya sangat berba-
haya bagi kesehatan,” ulasnya.

  Sebab itu, warga meminta 
pemerintah terkait mengkaji 
ulang semua perizinan perusa-
haan dan jika perusahaan tidak 
mematuhi aturan yang berlaku 
maka harus ditindak tegas. “Ya, 
jangan sampai warga sekitar 
yang dirugikan. Pemerintah 
harus bertindak tegas. Padahal 
pemerintah sudah memberi-
kan surat pemberhentian tapi 
perusahaan samapai saat ini 
masih beroprasi,” tukasnya. 
(bam/d)

Pemerintah Kabupaten Cian-
jur, Sukabumi dan Kabupaten 
Bogor. Dalam rapat koordina-
si tahunan ini, Pemprov Jabar 
meminta supaya masing-
masing daerah berperan aktif 
dalam pelestarian CBC.

  “Cagar Biosfer ini merupakan 
kawasan ekosistem yang ke-
beradaannya diakui dunia in-
ternasional sebagai bagian dari 
program Man and Biosphere 
UNESCO. Program ini untuk 
mempromosikan konservasi 
keanekaragaman hayati dan 
pembangunan berkelanjutan 
dengan melibatkan peran serta 
masyarakat lokal berdasarkan 
ilmu pengetahuan. Harus di-
ingat, kawasan ini mencirikan 
adanya keselarasan antara 
pembangunan ekonomi, pem-
berdayaan masyarakat, dan 
konservasi lingkungan,” ujar 
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Barat, Iwa Karniwa saat mem-
buka rapat pengelolaan Cagar 
Biosfer Cibodas di aula kantor 
Badan Kepegawaian Pendidikan 
dan Pelatihan (BKPP) Wilayah I 
Provinsi Jawa Barat, Bogor, Senin 

(5/11).
  Dalam pengelolaannya, lanjut 

Iwa, untuk CBC ini sendiri terdiri 
dari tiga zonasi. Yakni, area inti 
yang terletak di Taman Nasional 
Gunung Gede Pangrango yang 
merupakan kawasan hutan kon-
servasi, sementara zonasi kedua 
dan ketiga ialah merupakan area 
penyangga dan area transisi 
berupa kawasan hutan, perke-
bunan, lahan milik, serta lahan 
lainnya yang telah dibebani hak 
di wilayah masing-masing dae-
rah. “Kita harus merasa bangga 
dengan adanya Cagar Biosfer 
Cibodas sebagai potensi alam 
pemberdayaan masyarakat. 
Untuk itu, segera lakukan ac-
tion plan untuk sosialisasi dan 
produk, alokasi anggaran dan 
koordinasi dengan semua pihak. 
Saya tunggu laporannya,” pung-
kas Iwa yang langsung bertolak 
ke Bandung.

  Sementara itu, Ketua Komite 
Nasional Man and The Bio-
sphere Programme (MAB) 
UNESCO Indonesia, Enny 
Sudarmonowati menjelaskan, 
saat ini terdapat 686 cagar di 
122 negara, salah satunya Cagar 
Biosfer Cibodas yang berada 
di Jawa Barat. Umurnya sudah 

mencapai 40 tahun dibanding-
kan dengan cagar di daerah dan 
negara lain. “Terdapat potensi 
alam yang mampu menjadi daya 
tarik. Tentu memang, branding 
ini sangat penting,” timpalnya.

  Selain itu, Enny juga menye-
butkan pentingnya peranan 
media untuk mensosialisasikan 
program pelestarian CBC ini. 
Makanya ia meminta, semua 
daerah melibatkan media massa 
dan generasi untuk membuat 
publikasi lebih menarik.  “Semua 
harus ikut andil, terlebih lagi 
peranan media massa dalam 
hal sosialisasi ini yang begitu 
sangat penting. Mereka harus 
dilibatkan,” pungkasnya.

  Kadis Pariwisata Kabupaten 
Sukabumi, Dana Budiman me-
nambahkan, untuk Kabupaten 
Sukabumi sendiri, ada beberapa 
kecamatan yang masuk kawasan 
CBC ini. Seperti Kecamatan 
Nagrak, Kadudampit, Sukabumi 
dan Sukaraja. Saat ini, upaya 
branding telah dilakukan di 
Kecamatan Kadudampit den-
gan adanya jembatan gantung 
hasil kerjasama dengan semua 
pihak. “Insyaallah akan terus kita 
lakukan upaya pelestarian ini,” 
singkatnya. (ren)
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  “Saya dapat kabar, PT.PST 
itu sudah di pasang papan 
pengawasan karena jelas tidak 
memiliki legalistas izin. Tapi 
kenapa hanya pengawasan, 
itukan sudah jelas sudah berdiri 
kokoh. Seharusnya sebelum di 
dirikan proses terlebih dahulu 
izinya,”cetus Castrio Panji Indra 
ketika di temui di Kantor, kema-
rin (07/11). Kalo PT.PST tersebut 
dalam segi penindakan hanya 
sebatas diberikan pelang penga-
wasan, terus pelang pengawasan 
itu untuk apa?.Apakah memang 

Perdanya seperti itu. “Saya kita 
tower tersebut sudah melanggar 
aturan. Ya, alangakah bagusnya 
tidak sekedar di berikan pelang 
pengawasan. Kalo seperti itu, 
nanti perusahaan tower akan 
terus begitu dalam menjalankan 
proyeknya,”bebernya.

  Disini, seharusnya pihak ter-
kait yang berhubungan dalam 
bidang pendirian Tower, harus 
mengkaji lokasi zona pendirian 
tower itu sudah sesuai apa 
tidak. “Itu patut di telusuri 
ke itansi terkait, apakah titik 
yang di jadikan masuk zona 
tower apa tidak. Jangan sam-

pai ini hanya asal mendirikan, 
tetap harus singkron dengan 
zona yang boleh apa tidaknya 
di lokasi tersebut didirikan 
tower,”tegasnya.

  Dirinya mendesak, kepada 
Pemerintah terakit untuk men-
egakan aturan yang sesuai 
aturan yang sudah di tetapkan. 
Jangan sampai ini jadi contoh 
buruk untuk para pengusaha 
tower. “Tegakan yang tegas dan 
sama, jangan sampai giliran 
sama PKL tegas-tegasan, gila-
ran pengusaha yang besar di 
berikan kebijakan,”tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, 

Pendirian Tower di Kampung 
Kiaralawang, Desa Citepus, 
Kecamatan Palabuhanratu di 
soal. Pasalnya, tower milik PT. 
Persada Sokka Tama (PST) 
di duga lahan yang di pakai 
bersengketa dengan pemilik 
tanah dan tidak berizin. “Atas 
dasar surat Kepala BPMPTSP 
No.503/1934/Dpmptsp tang-
gal 24 September 2018, bahwa 
izinnya di ragukan, selain me-
langgar juga dapat merugikan 
atau membahayakan masyara-
kat sekitar,”ujar Wawan salah 
satu pemilik lahan sekitar tower 
tersebut berdiri. (cr1/d)

Bahkan, ia kerap menge-
luhkan rasa sakit dibagian 
duburnya, akibat perbuatan 
pelaku,” jelas mimin kepada 
koran ini, kemarin (7/11).

  Setelah itu, pihaknya lang-

sung melaporkan peristiwa 
tersebut ke Polres Suka-
bumi Kota dan tidak lama 
kemudian, tim dari Pusat 
Pelayanan Terpadu Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Anak (P2TP2A) Kabupaten 
Sukabumi langsung melaku-

kan pendampingan dan 
melakukan trauma healing 
untuk memulihkan kondisi 
psikis korban. “Namun, say-
angnya pelaku sampai saat 
ini belum jelas statusnya 
dimata hukum dan masih 
berkeliaran bebas di dekat 

rumah,” paparnya. 
  Untuk itu, dirinya ber-

harap kepada pihak kepoli-
sian agar segera mengusut 
tuntas kasus pelecehan yang 
menimpa anaknya terse-
but. “Saya ingin, pelaku ini 
mendapatkan hukuman 

yang setimpal dengan per-
buatannya. Ya, sudah ada 
sekitar 5 bulan pelaku ma-
sih tetap berkeliaran di-
rumahnya. Katanya, kasus 
ini sempat masuk ke Kejak-
saan Kabupaten Sukabumi, 
namun karena berkasnya 

belum komplit, sehingga 
berkaskanya dikembalikan 
kepada polisi untuk segera 
dilengkapi,” tandasnya. 

  Sementara itu, hingga 
berita ini tulis belum ada 
ketarangan resmi dari pi-
hak kepolisian. “Maaf Pak 

Kaposleknya sedang tidak 
ada di kantor lagi ada tugas 
ke luar, nanti kalau sudah 
beres tugasnya akan saya 
laporkan kepada beliau,” 
jelas seorang anggota Polsek 
Sukaraja, Resor Sukabumi 
Kota. (den/d) 

Penyerahan Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan Disosialisasikan
PALABUHANRATU-- Di-

nas Perumahan Rakyat, Per-
mukiman dan Kebersihan 
(Disperkimsih) Kabupaten 
Sukabumi melakukan sos-
ialisasikan Peraturan Bupati 
tentang penyerahan sarana 
dan prasarana utilitas pe-
rumahan kepada Pemerintah 
Daerah. Sosialisasi yang 
dilakukan kepada pengem-

bang perumahan, pegawai 
dinas di lingkungan Pemkab 
Sukabumi masyatakat dan 
mahasiswa dilaksanakan di 
Aula Kantor Perkimsih Jalan 
Kompek Perkantoran Jaj-
away, kemarin (07/11).

   “Jadi kami sudah lama 
ingin menunjukkan kehadi-
ran Pemerintah dalam pen-
gelolaan Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum terutama 
yang di kembangkan oleh 
para pengembang. Namun 
faktanya banyak perumahan 
yang terbengkalai prasana 
dan saran mulai dari akses 
jalan nya udah rusak,”ujar 
Sekretaris Dinas Perkimsih, 
Toha Wildan menegaskan 
disela dalam sosialisasi, di 
Aula Kantor Perkimsih Jalan 

Kompek Perkantoran Jaj-
away, kemarin (07/11).

  Adapun prasarana yang 
nantinya diserahkan antara 
lain jalan perumahan, drain-
ase, dan penerangan jalan 
umum. Sebelum diserah-
kan oleh pengembang ke 
Pemda, prasana perumahan 
tadi harus baik dulu dalam 
waktu satu tahun.  “Saat ini 

kendalanya memang data 
base kita harus lengkap, 
sedangkan kami belum bisa 
mendeteksi semua. Selain itu 
juga kendalanya lainnya sep-
erti pengembang perumahan 
yang sudah bubar,”katanya.

  Sementara itu Direktur 
Public Advocacy of Monitor-
ing and Risset (Pucymoris) 
Sukabumi, Bambang Rudi-

yanto berpendapat idealnya 
aturan mengenai penyera-
han sarana prasarana dan 
utilitas umum di kawasan 
perumahan, dituangkan 
dalam ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh pihak pengem-
bang saat mengajukan ijin 
mendirikan kawasan pe-
rumahan. “Ini harus diper-
hitungkan secara detil jika 

aturan itu akan diberlakukan, 
sebab jika fasilitas peruma-
han tersebut menjadi aset 
maka pemeliharannya akan 
menjadi beban keuangan 
daerah. Ini tentu saja san-
gat menguntungkan bagi 
pihak pengembang, sebab 
mereka tidak lagi harus ber-
tanggungjawab melakukan 
perabikan,”tandanya.(cr1/d)

Sekretaris Dinas Perkimsih, Toha Wildan Mahasiswa, SKPD dan Pengembang pada saat berfoto bersama
Peserta pada saat mengikuti Sosialisasi Peraturan Bupati tentang penyerahan 
sarana dan prasarana utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah 

Salah satu pemateri pada saat menjelaskan materi Para peserta sosialisasi pada saat berfoto bersama
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SUKABUMI RAYA

Marwan Rombak 381 
Pejabat Eselon III dan IV 

Bocah SMP ‘Garap‘ Anak SD

CIC AN TAYAN--  Bupati 
Sukabumi Marwan Hamami 
melantik 381 pejabat Ad-
ministrator Eselon III dan 
Pejabat Pengawas Struk-
tural Esselon IV di lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi. Diketahui pelan-

tikan yang digelar di Hotel 
Augusta Cikukulu, kemarin 
(7/11) ada 11 pejabat camat 
yang dirotasi dan dimutasi. 
Berdasarakan data yang di-
himpun koran ini,  ke 11 
Camat tersebut adalah Heri 
Sukarno jadi Camat Suka-

bumi, Boyke Martadinata 
jadi Camat Sukalarang, Ali 
Iskandar jadi Camat Kebon-
pedes, Syarifuddin Rahmat 
jadi Camat Caringin.

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

PENGAMBILAN SUMPAH: Bupati Sukabumi Marwan Hamami saat mengambil sumpah jabatan ratusan pejabat Pemkab Sukabumi, kemarin (7/11).

SUKARAJA-- Kasus dugaan pelecehan 
terhadap anak dibawah umur kembali ter-
jadi di Sukabumi, kali ini menimpa salah 
seorang anak SD AT (6) yang menjadi korban 
pelecehan oleh teman mainnya AM (14) yang 
merupakan anak SMP. Berdasarkan laporan 
yang diterima dari Ibu korban Mimin (bukan 
nama sebenarnya red) mengatakan, korban 
yang merupakan warga Kecamatan Sukaraja 
dilecehkan pada saat korban tengah bermain 
ke rumah pelaku pada Mei 2018 lalu.

  Meski kasus ini sudah ditangani oleh Ke-
polisian dan Pemerintah, namun pihaknya 
merasa belum puas ketika pelaku masih 
masih berkeliaran bebas di dekat rumahnya. 
Hal itu membuat trauma bagi korban. Sebe-
lumnya, kali pertama diketahui saat ia akan 
memandikan anaknya. Namun, saat korban 
hendak memakai baju, korban mengaku ke-
pada ibunya, bahwa ia takut dengan pelaku. 
Lantaran, ia menjadi korban pelecehan. 
“Saat itu, anak saya sering terlihat murung. 

Anggota DPR RI Sosialisasikan 
Mata Uang di SMKN 1 Cibadak
CIBADAK-- Anggota DPR 

RI Komisi XI Heri Gunawan 
menggelar sosialisasi mata 
uang rupiah di SMKN 1 
Cibadak, Kabupaten Suka-
bumi, kemarin (7/11). Ke-
giatan yang mengusung 
tema ‘Generasi Milennials 

Sukabumi Cinta Rupiah 
Cinta Indonesia’ ini diikuti 
sebanyak 200 pelajar serta 
dihadiri Bank Indonesia. 
Terselenggaranya kegiatan 
ini mengingat permasalahan 
ekonomi selalu menjadi isu 
dominan dalam kehidupan 

bernegara. Bagaimana tidak, 
sedikit saja sisi perekono-
mian suatu negara tergun-
cang, maka efeknya akan 
dirasakan langsung oleh 
semua lapisan masyarakat. 

FOTO: IST 

SOSIALISASI: Anggota DPR RI Komisi XI, Heri Gunawan saat melakukan sosialisasi mata uang rupiah 
di SMKN 1 Cibadak, kemarin (7/11).

Bupati: Jika Terbukti, 
Pabrik PT SRR Bisa Ditutup

CISAAT-- Menyikapi per-
soalan pencemaran Sungai 
Cicatih akibat dari limbah 
pencucian pasir kuarsa PT 
Sukabumi Silica Resources 

(SSR) yang berada di Kam-
pung Bantar Muncang, Desa 
Sekarwangi, Kecamatan 
Cibadak, Bupati Sukabumi 
Marwan Hamami kembali 

angkat bicara. Menurutnya, 
pemerintah samapai saat ini 
masih melakukan pengkajian. 

Peran Media Lestarikan Cagar 
Biosfer Cibodas

FOTO: RENDI//RADAR SUKABUMI

RAKOR: Tiga Pemerintah Daerah saat menggelar Rakor pengelolaan 
Cagar Biosfer Cibodas di aula kantor Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Wilayah I Provinsi Jawa Barat, 
Bogor, Senin (5/11).

B O G OR--  Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat meminta 
kepada pemerintah daerah 
yang masuk kawasan Cagar 
Biosfer Cibodas (CBC) untuk 
melestarikan kawasan cagar 
yang keberadaannya diakui 
Badan Pendidikan dan Kebu-
dayaan Perserikatan Bangsa-
bangsa (UNESCO) sejak 1977. 
Salah satu upayanya yakni 
dengan melakukan branding 
tentang CBC.

  Seperti diketahui, yang 
masuk kawasan CBC ini ialah 

Izin Tower 
PT PST Cacat 

Hukum
PAL ABUHANRATU-- Adanya kasus 

pendirian Tower milik PT. Persada Sokka 
Tama (PST) di Kampung Kiaralawang, Desa 
Citepus, Kecamatan Palabuhanratu dinilai 
lemah dari sisi pengawasan dan penindakan 
dari Pemerintah. Hal tersebut di ungkapkan 
Castrio Panji Indra salah seorang Penga-
cara Palabuhanratu. Dirinya menilai, dalam 
proses pendirian izin tower PT.PST tersebut 
diduga cacat hukum. Soalnya, perjalanan 
pembangunan tower tersebut sejak awal 
tidak di barengi izin tetangga dan izin lainya 
masih dalam proses.
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  IZIN..Baca Hal 15

  MARWAN..Baca Hal 15

  ANGGOTA..Baca Hal 15

  BOCAH..Baca Hal 15

  BUPATI..Baca Hal 15

  PERAN..Baca Hal 15


