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SEKSI I RAMPUNG: Jalan tol Bogor-Ciawi Sukabumi (Bocimi) seksi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 kilometer sudah siap dioperasikan. Rencananya, pada akhir bulan Oktober akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,
namun, memasuki minggu kedua di bulan November belum terlihat tanda-tanda tol seksi I ini dibuka.

Kapan
Tol Seksi I
Dibuka?
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namun belum terlihat tanda-tanda
tol sepanjang 54,3 kilometer ini akan
segera dioperasikan.

SUKABUMI - Harapan warga Sukabumi menikmati jalan Tol Bocimi
pada bulan Oktober, pupus sudah.
Pasalnya, saat ini sudah memasuki
minggu kedua di bulan November,
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PEDULI PALU DAN DONGGALA
Gempa dan tsunami yang mengguncang PaluDonggala, Sulawesi Tengah menimbulkan banyak
korban dan duka cita saudara-saudara kita. Tercatat
(Jumat,12/10/2018) sebanyak 2.073 orang meninggal
dunia, 2.549 orang luka berat, 70.821 orang mengungsi,
ribuan rumah, fasilitas umum, bangunan sekolah dan
tempat ibadah mengalami rusak atau roboh.
Radar Sukabumi Peduli menampung dan menyalurkan
sumbangan dari pembaca. Sumbangan uang dapat
disalurkan ke Graha Pena Radar Sukabumi, Jl.
Salabintana KM 3,5 Panjalu, Sukabumi, atau melalui
rekening BCA 0383029209 a.n. PT. Sukabumi Ekpres
Media. Transfer diakhiri 333, misal Rp 100.333.
Bantuan yang terkumpul sementara
(Selasa, 16/10) Rp. 16.350.000
11. Didit,

Rp100.000

12. Hamba Allah,

Rp200.000

13. Hamba Allah,

Rp 50.000

14. Hamba Allah,

Rp 50.000

15. Hamba Allah,

Rp 50.000

16. Hamba Allah,

Rp 50.000

17. Ayi Saptari,

Rp200.000

18. Anon,

Rp100.000

19. Didit R Aditya,

Rp 30.000

FOTO DISWAY

Dahlan Iskan di ladang gandung di pedesaan
Amerika Serikat menjelang panen.

Pemilu Pilu dari Lima
Srikandi Amerika

Lagi-lagi Dikalahkan Wasit
PERSIB harus mengakui keunggulan PSMS Medan
0-1 dalam lanjutan kompetisi Liga 1 di Stadion Kapten
I Wayan Dipta Gianyar, kemarin (9/11). Gol tunggal tim
tamu dicetak oleh Felipe Martins pada menit ke-52.


20. RS. Islam Assyifa,

Rp 5.000.000

21. Sampoerna Retail Community,

Rp 3.670.000

Aksi Pembuka Serangan Melawan Sekutu
Peristiwa Bojong Kokosan merupakan aksi
pembuka melawan mesin-mesin perang Sekutu
yang bersekala besar yang kemudian, langsung atau
tidak langsung mempengaruhi lahirnya peristiwaperistiwa pertempuran lain, baik di wilayah
Sukabumi maupun diluar wilayah Sukabumi.
Keteladanan akan kegigihan perjuangan untuk
menegakan kemerdekaan, keteladanan untuk
menjaga harga diri dan martabat bangsa dari
kekuatan penjajah asing

METROPOLIS
Ribuan Pencaker Masih Nganggur
Ribu
“Kum
“Kumaha
atuh pemerintah, hararese
nean
neangan gawe teh”

SSUKABUMI RAYA
Kajari Bidik Kades Nakal
K

HANDI SALAM- Sukabumi

“T
“Tah...
Pak Kades Cing beneur
gawena”

AN up convoy, escorted by
5/9 Jats, who were newcomers
to Java, had begun the long
climb through the hills when
the leading rehicles were halted
by a road-block. The hillside
was alive with Indonesians,
many of them, in the Japanese
fashion occupying fox-holes,
from which they lobbed an
andless supply of Molotov
coctail on the vehicles. It is
no easy task to fight out of an
ambush where an unseen foe
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Melihat Strategi ‘Hit dan Run’ Pejuang Bojong Kokosan

Indeks Hari Ini

04:05
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ADU MULUT: Penyerang Persib
Bandung, Ezechiel N’Douassel
beradu mulut dengan pemain
PSMS Medan lantaran tak
terima dengan keputusan
wasit.
IST

(SRC) Sukabumi-Cianjur

SUBUH

LIMA wanita ini menjadi bintang Pemilu
Amerika Serikat Rabu lalu: Kim Young, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Sharice Davids dan Deb
Haaland. Mereka dari suku minoritas. Bahkan
minoritasnya minoritas. Yang terpilih sebagai
anggota baru DPR. Kim suku Korea. Bahkan
masih lahir di Korea.
Rashida adalah suku Arab dari subsuku
Palestina. Rashida menjadi orang Palestina
pertama yang jadi anggota DPR Amerika.

11:38

ASHAR

14:58

MAGRIB

17:51
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Mau Pasang !!!
Hubungi :
0815 6493 7229 *FITRIA
0858 7111 0132 *KIKI

ISYA

19:04

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

FB (Fanpage) : harianradarsukabumi
Instagram : radar@sukabumi
Twitter : @RADARSUKABUMI
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Al Aidid Bukan Keturunan D.N. Aidit
Orang Gila Nyaris
Cabuli Siswi SD
KABAR penculikan anak kembali tersebar. Disebutkan,
percobaan penculikan terjadi di Jalan Batua Raya,
Makassar. Padahal, kejadian sebenarnya adalah orang
kurang waras yang berusaha mencabuli siswi SD.
Pesan itu disebarkan akun Facbeook Fayzah Gorden (fb.
com/faizah.yusri.7). ’’Waspadalah... Waspadalah.. ini
bukan hoax...Tolong di bagikan biar masyarakat semua tau
dn waspada menjaga keluargax,’’ Begitu potongan status
yang ditulis akun Fayzah Gorden pada 2 November 2018
pukul 10 malam. Status tersebut dilengkapi foto pria yang
berdarah-darah di bagian kepalnya.
Dikutip dari JawaPos.com, kejadian yang sebenarnya
merupakan usaha pencabulan anak berusia 8 tahun oleh
pria bernama Minggu, 40. Lokasinya di Jalan Batua Raya,
Manggala, Makassar, Jumat malam (2/11). ’’Korban lari ke
rumahnya dan melaporkan hal itu kepada ibunya,’’ kata
Kapolsek Manggala Kompol Hasniati Amir dalam jumpa
pers di Makassar Sabtu (3/11).
Orang tua korban dan warga berhasil menangkap
tersangka. Berdasar hasil pemeriksaan sementara,
tersangka diduga mengalami gangguan kejiwaan. ’’Jadi,
informasi yang beredar terkait penculikan anak itu tidak
benar,’’ ujar Hasniati. (gun/c4/fat)

FAKTA
Muannas Al Aidid bukan anak
tokoh sentral Partai Komunis
Indonesia D.N. Aidit.

PIDATO Prabowo Subianto yang terse kata-kata ’’muka Boyolali’’ terus
selip
menjadi polemik. Lari ke mana-mana.
m
Digunakan sebagai bahan saling serang
D
di antara dua pendukung capres-cawapres.
Tujuannya, elektabilitas lawan anjlok.
Tu
SSeorang pengacara bernama Muannas
Al Aidid pun ikut dikaitkan dengan polemik
tersebut. Dia dicap sebagai keluarga
te
pentolan Partai Komunis Indonesia (PKI)
pe
D.N. Aidit. Gara-garanya, Muannas Al
D
Aidid yang mendampingi seseorang
Ai
bernama Dakun melaporkan Prabowo
be
ke Polda Metro Jaya atas pidato ’’muka
Boyolali’’. Nama Muannas yang menganBo
dung marga Al Aidid dikaitkan dengan
du
to
tokoh D.N. Aidit.
’’’HOT NEWS!! D.N Aidit si penggerak
PKI Tinggal di Boyolali dan mati dibuPK
nuh di Boyolali. Jadi faham kan kenapa
nu
ada gorengan tentang SaveMukaBoyolali
ad
Ilya aidit (iwan) yg Melapor Pak PraIly
113395
bowo sekaligus Otak Demo di BOJOLALI
bo
dia adalah anak dari Aidit.’’ Begitu
di
penggalan bunyi unggahan Facebook
pe
akun Putra Cikal Tikpungkur (fb.com/
ak
ahmad.awaliyin).
ah
Posting itu disertai foto screenshot
P
profil D.N. Aidit di Wikipedia. Juga foto
pr
Muannas dan Dakun saat di Polda Metro
M
Jaya. Banyak yang mengira Muannas
Ja
Al Aidid adalah Iwan Aidit. Padahal,
nama belakang Al Aidid itu sama sekali
tak berkaitan dengan keluarga Aidit.
Jawa Pos kemarin menghubungi
Muannas Al Aidid. ’’Itu (yang menyebarkan pesan Muannas Al Aidid sebagai

ILUSTRASI WAHYU KOKKANG/JAWA POS

keluarga D.N. Aidit) sakit jiwa,’’ ujar
Muannas. Menurut dia, isu marga Al
Aidid terkait dengan D.N. Aidit sebenarnya
sudah lama. Pernah diembuskan penulis
Jonru Ginting. Saat itu Muannas melaporkan Jonru kepada polisi.
Atas tudingan Jonru, Rabithah Alawiyah
pernah mengeluarkan penjelasan bahwa
marga Al Aidid tak berkaitan dengan D.N.
Aidit. Rabithah Alawiyah merupakan
ormas Islam yang bergerak di bidang
sosial kemasyarakatan. Lembaga itu juga
yang melakukan pencatatan keturunan
langsung Nabi Muhammad.
’’Beda, Al Aidid itu nama marga Arab,’’
ujarnya. Jika mengacu penggunaan
marga, nama lengkap Muannas adalah
Muannas bin Ahmad bin Abdullah
bin Abubakar bin Umar bin Salim bin
Al Aidid. ’’Al Aidid itu masih keturunan
langsung dari Nabi Muhammad,’’ ujar

Muannas sembari membagikan
dokumen bertulis Arab.
Dia meminta masyarakat tidak ikutikutan menyebarkan hasutan tersebut.
’’Kasihan keturunan Al Aidid yang
lain. Di kalangan masyarakat yang
tidak tahu, mereka bisa distigma sebagai
keturunan PKI,’’ ujarnya.
Jawa Pos pernah mewawancarai langsung anak D.N. Aidit, Ilham Aidit. Dari
sana diketahui Aidit punya lima anak.
Mereka adalah Ibarruri Putri Alam, Ilya
Aidit, Iwan Aidit, Ilham Aidit, dan Irfan
Aidit. Dari lima anak D.N. Aidit, hanya
Ilham yang tinggal di Indonesia.
Tiga lainnya diketahui menjadi warga
negara lain. Sementara itu, kembaran
Ilham, Irfan, telah meninggal karena sakit.
Iba dan Ilya menjadi WN Prancis, sedangkan
Iwan memilih menjadi warga negara asing
(WNA) Kanada. (gun/c19/fat)

NASIONAL
FIGUR
Komputer, Printer,
dan Internet
KEPALA Basarnas Marsekal Madya Muhammad Syaugi memiliki perangkat wajib di meja
kerjanya.
”Di ruang kerja harus ada internet. Printer
dan komputer juga harus ada di meja,” ucap
pria asli Malang itu.
Bagi Syaugi, menjadi pemimpin bukan
berarti lepas dari pekerjaan teknis. Tiga
perangkat tersebut yang dapat mendukung
pekerjaannya.
Dia sewaktu-waktu bisa melihat laporan
dari anak buah yang tidak hanya berada di
Jakarta. Yang dilakukan Syaugi tak lain
bertujuan memberi contoh kepada stafnya.
Pemimpin, menurut dia, bukan yang suka
angkat telunjuk.
”Tak hanya memerintah,” kata
peraih Adhi Makasaya
(1984) dari Korps Penerbang TNI-AU tersebut.
Contoh lain yang
dilakukan Syaugi adalah
mengaktifkan handy
talkie (HT). Harapannya, cara itu dapat mengajak stafnya untuk selalu
bersiaga. Sebab, bencana
dan kecelakaan tidak
bisa diprediksi. (lyn/
c20/agm)

MUHAMMAD SYAUGI

PAN Siapkan Tujuh
Nama Pengganti Taufik
JAKARTA - Setelah ditahan oleh lembaga anti
rasuah, Partai Amanat Nasional (PAN) mencari sosok
pengganti Taufik Kurniawan
untuk menduduki jabatan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Partai besutan Amien Rais
itu mengklaim telah mengkantongi tujuh nama terbaik
dari internal kade
kader.
Demikian disampaikan
disa
ole
h S e kj e n PAN
E ddy
o l eh
P
Soeparno di Media
CenMe
ter Prabowo-Sandi,
Jalan
Prabowo-Sa
Sriwijaya, Jakarta,
Jumat
Jakar
(9/11). Adapun nama-nama yang disampa
disampaikan Eddy
merupakan tokoh yang memiliki rekam jeja
jejak panjang
dalam politik. Em
Empat nama
yang berasal dari
Wakil
d
Ketua Umum PAN
PA adalah
Mulfachri Harahap,
Hanafi
Harah
Rais, Totok Daryanto
dan
Dary
Viva Yoga. Selain itu
i ada juga
berasal dari Ket
Ketua Fraksi
PAN MPR RI Alimin
Alim Abdullah. Sedangkan
dari
Sedan
pimpinan komisi
DPR
k
RI antara lai
lain Ali Taher
dan Teguh Juwarno.
Eddy men
mengaku akan
melakukan
melakuka seleksi
satu dari tujuh
nama
tu
yang telah berkembang
be
tersebut. Dia memasti-

DOK.JAWAPOS.COM

HUKUM: Wakil Ketua DPR, Tauﬁk Kurniawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Tauﬁk resmi ditahan terkait kasus suap APBD.

kan, nama yang akan dipilih
memiliki track record yang
telah mumpuni.
“Kita ingin tokoh yang
rekam jejaknya baik, senior
di parlemen, memiliki skill
komunikasi yang baik dengan sesama anggota parlemen dan pemerintah dan
merupakan anggota senior

di partai,” ungkap Eddy. Tak
hanya itu, Eddy bilang, namanama itu juga akan diseleksi
langsung oleh Ketua Dewan
Pertimbangan PAN Amien
Rais. Akan tetapi keputusan
siapa yang akan dipilih tetap
hak prerogratif Ketua Umum
Zulkifli Hasan.
“Proses pergantian (Taufik)

itu harus ada komunikasi
dengan Pak Amien. Meminta
masukan dan saran dari beliau dan saya yakin ini adalah
proses organisasi. Keputusan
akhir akan ada di tangan ketum,” tuturnya.
Karena itu, dirinya memprediksi nama pengganti Taufik
akan segera diumumkan

setelah masa reses DPR RI
selesai. Termasuk juga surat
resmi pergantian jabatan
dari PAN kepada pimpinan
parlemen. “Kami berharap
di dalam masa persidangan berikut kita sudah bisa
mendapatkan pergantian
pimpinan DPR,” pungkasnya.(aim/JPC)

Inspirasi ’’Kopisemel’’ Puskesmas Krian untuk Sidoarjo

Terus Bergerak Dampingi Orang dengan Gangguan Jiwa
Berkat gerakan Kopisemel, Bupati Saiful Ilah
menerima penghargaan Good Practice Award for
Inclusive Workforce Champions in the Public Sector.
Penghargaan dari Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP)
itu diserahkan Gubernur Soekarwo akhir Oktober
lalu. Apa itu Kopisemel?
ROBBY KURNIAWAN
’’DI rumah, saya habis
masak sop tahu. Rasanya
enak sekali. Boleh dicoba Bu
Ratna,’’ ucap Lianda (bukan
nama sebenarnya)
kepada Ratna Dewi Rahmawati, dokter di Puskesmas
Krian.
Mendengar tawaran tersebut, Ratna membalas dengan senyum ramah sambil
menganggukanggukkan kepalanya.
’’Bagus. Pintar masak ya
sekarang. Tapi, masih suka
tertawa-tawa sendiri,’’ ujar

Ratna.
Kenapa senyum-senyum
sendiri? Lainda pun bercerita, ada seseorang yang
tengah berbicara kepadanya. Ucapannya lucu. Kadang
ada suara anak kecil dan
dewasa.
Menurut Ratna, Lianda
merupakan penderita
skizofrenia. Warga asal Bojonegoro itu mengalami
gangguan mental yang
mengakibatkan halusinasi, de lusi, pikiran kacau,
dan peru bahan perilaku.

ROBBY KURNIAWAN/JAWA POS

KETELATENAN: Dokter Ratna Dewi Rahmawati (kiri) melayani warga
yang ingin berkonsultasi tentang masalah kesehatan jiwa.

Nah, Lianda men jadi salah
seorang pasien yang sedang ditangani Kopisemel.
Kependekan dari Komunitas
Peduli Kesehatan Mental.
’’Sejak kami dampingi,
kondisinya jauh lebih baik.
Daya ingatnya semakin kuat.
Interaksi dengan warga juga
sering. Temannya sekarang

banyak,’’ kata perempuan 34
tahun itu.
Di samping Ratna, saat
itu ada Lilis Suryani. Warga
Desa Sedenganmijen tersebut menjadi salah seorang
relawan Kopisemel yang
membina Lianda. Kali pertama bertemu Lianda, wajahnya tampak hitam di

sekitar kelopak mata.
Dia jarang tidur dan kerap
marah-marah. Bahkan, tangannya sering mencakar
kepala Lilis. ’’Sekarang beda.
Pintar nyapu, bikin daur
ulang, dan masak,’’ tutur
Lilis.
Tidak mudah mengubah
perilaku orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Selain
memberikan obat, Lilis menyatakan sering mendoakan
d a n m e m o ti va s i p a ra
ODGJ. Sering mengajak
ngobrol. ’’Mereka itu butuh
perhatian kami,’’ lanjutnya.
Ratna menerangkan, Kopisemel dibentuk sebagai
salah satu solusi untuk
membantu ODGJ di Kecamatan Krian. Tujuannya,
mereka bisa pulih dan bebas dari diskriminasi. Menurut dia, salah satu penyebab ODGJ adalah tekanan

mental dari orang sekitar.
Dia lalu menyebut seorang
perempuan berinisial IS. Dia
mengalami gangguan jiwa
karena hubungan asmaranya tidak direstui keluarga.
Orang yang mendukung
pun tidak ada. IS sering
menyendiri. Bahkan, dia
pernah dipasung. Keluarga
memasung IS karena
takut melukai warga. IS
sering melempar batu sembarangan. ’’Anggota Kopisemel datang merayu untuk
dilepaskan,’’ tambahnya.
Rayuan tersebut ditolak.
Namun, para relawan tidak
menyerah. Pihak keluarga
berkali-kali diajak untuk
memulihkan. Caranya,
membuat kerajinan dan
kegiatan kumpul bersama
ODGJ lainnya. Semua bisa
menuangkan keluh kesahnya.

’’Akhirnya setuju dan
dilepaskan. IS sudah lebih
dari 19 tahun dipasung,’’
tambahnya.
Pembebasan IS bukan
yang pertama. Hingga kini,
sudah ada delapan orang
yang dilepaskan dari pasung. ’’Harus dibebaskan,
ditangani dengan tepat
dan kasih perhatian lebih,’’
tuturnya.
Nah, gerakan untuk membantu penanganan ODGJ
dari Puskesmas Krian itu
berbuah prestasi. Menurut
Ratna, inovasi Kopisemel
muncul lantaran keprihatinan. Orang yang mengidap
gangguan mental sering
diasing kan masyarakat.
Bahkan dipasung pihak keluarga. Dia menegaskan, Kopisemel akan terus bergerak.
Inspirasi dari Krian untuk Si
doarjo. (*/c15/hud)
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;ϬϮϲϲͿϮϭϲϭϭϬ
;ϬϮϲϲͿϮϭϲϭϭϬ
;ϬϮϲϲͿϮϰϭϳϭϮ
;ϬϮϲϲͿϮϮϭϴϯϰ
;ϬϮϲϲͿϮϮϭϴϯϰ
;ϬϮϲϲͿϮϯϰϵϭϵ
;ϬϮϲϲͿϮϯϭϮϭϬ
;ϬϮϲϲͿ
ϮϯϭϮϭϬ 

;ϬϮϲϲͿϮϮϮϯϱϮ


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

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


WŽůƌĞƐ^ƵŬĂďƵŵŝ;ϬϮϲϲͲϰϯϰϭϭϬͿ



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

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

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

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

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

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

Perhatikan Cicurug Semakin Semrawut
TERIMAKASIH kepada pihak terkait yang telah membangun dan merenovasi
trotoar baru disepanjang
jalan kota Cicurug. Namun
sayang kenapa tidak ada
pelebaran jalan raya minimal satu atau dua meter
karena volume kendaraan
sudah sangat padat dan juga
sering macet parah. Sudah
tak seimbang antara lebar ja-

lan dan volume kendaraan,
apalagi dari arah Bogor pas
masuk depan pabrik Aqua
mendekati pintu rel kereta
api, justru malah menyempit. Akibatnya macet dan keluar masuk kendaraan Aqua
ditambah adanya kereta api
dan jalan bolong-bolong
pas pintu kereta api, makin
menambah penderitaan kemacetan. Kalau bisa trotoar

ditambah panjang dari depan ruko indolakto sampai
SMPN 1 Cicurug lalu mohon
sepanjang jalan Cicurug
tersebut diadakan lampu
sebanyak-banyaknya terima
kasih banyak.
feri
Perum purwasari regency Cicurug
08581681xxxx

Ngeri, Pembalut Wanita Dijadikan Narkoba
WOW pembalut wanita
dijadikan alternatif narkoba. Mudah-mudahan tidak

sampai mabok pampers
budak. Zaman ini sudah
kacau yaa... Jaga diri dan

keluarga anda.
Sari Utami
08125847xxx

Sampah Pasar Parungkuda Kotor
KAMI warga Pasar Parungkuda meminta pemda
Sukabumi lebih memperhatikan petugas pengang-

kut sampah di areal pasar.
Pengunjung jadi enggan
masuk karena runtah tak
bisa diurus maksimal.

Nuhun bos
Asep Juned
08754587xxxx



Tertibkan Kendaraan
Over Tonase
KAPAN kendaraan over
tonase yang melintasi jalur
Cikembang-Cibadak ditertibkan. Sore hari pas jam
pabrik bubar semakin menambah kemacetan di jalur

tersebut. Mohon kadishub
dan aparat terkait turun
tangan,
Hardi Jack
08574151xxxx

Perhatikan
Daerah Pinggiran
SAYA orang Tegalbuleud
di perantauan merasa malu
dengan keadaan pelosok
daerah saya. Sedih lihat
tetangga saya sakit sampai ditandu-tandu begitu.
Kumaha ieu teh nu kagun-

gan kabupaten ? Rek kieu
wae salila na ? Sedihhh
pisan gusti
Sukarman
08159845xxx

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

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

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

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

;ϬϮϲϲͿϮϯϲϰϰϳ
;ϬϮϲϲͿϮϯϲϵϳϰ
;ϬϮϲϲͿϮϭϯϭϭϵ
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'WJ %UNW
Ͳ
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Ϭϳ͘ϱϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
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ϭϯ͘Ϯϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
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'WJ %UNW
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Ͳ
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'WJ %UNW
Ͳ
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Ͳ
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Ͳ

OPINI

Aliran Tantrayana Dan Hakekok (Hakok)
SEBAGAI orang Sukabumi sudah tentu pernah
mendengar aliran Hakekok
(orang-orang menyebutnya
Hakok). Aliran ini –karena
menggunakan term Islam
dan mengaku sebagai bagian/sekte dari Islam- telah
ditetapkan sebagai ajaran
sesat. Geneologi kosa kata
hakekok bisa jadi diambil
dari kata hakikat.
Sekte Hakekok telah menyebar di Jawa Barat dan berada pada posisi antiklimaks
pada tahun 1985. Penetapan
sekte ini sebagai aliran sesat
demi melihat ritual atau
praktik ibadah dalam aliran
ini memadukan antara kesucian immanent (berdoa/
sembahyang) dengan ritus
melakukan hubungan seks
berjamaah.
Menurut beberapa
catatan, pada tahun 1950an, di Cisaat, KH. Muhammad Masthuro melakukan
pendekatan persuasif agar
masyarakat tidak terkecoh
dan terbujuk oleh aliran
ini (Abdul Jawad, 2017: 85).
Hal sama juga telah dilakukan oleh beberapa kyai dan
pondok-pondok pesantren
mengingatkan masyarakat
terhadap upaya-upaya sekte hakekok (hakok) dalam
menyebarkan pengaruh
dan ajarannya.
Aliran keagamaan, sekte
dan kelompok keberadaan,
pengaruh, dan perkembangannya telah berlangsung
sejak awal fase sejarah Nusantara. Hal paling kentara

dari setiap sekte adalah
adanya kemiripan pelaksanaan ritual menyimpang
dari ritual agama apa pun.
Kecuali itu, ritual tersebut
biasanya dilakukan secara
sembunyi-sembunyi dan
eksklusif.
Tidak menjadi soal jika
sekte menyimpang merupakan minoritas dari masyarakat, tetapi jika sektesekte semacam ini berkembang dan terus meluas di
masyarakat sering menimbulkan efek kurang baik
seperti munculnya sikap
anarkis, kekerasan, hingga
korban. Sekte dan aliran
menyimpang selalu tidak
pernah jauh dengan ritualritual pengorbanan (tumbal) dari kesucian perawan
hingga nyawa manusia.
Nusantara abad ke tiga
belas, tepatnya di tahun
1268, ajaran Tantrayana
berkembang dan memiliki
pengaruh cukup signifikan
di Jawa. Kertanegara sebagai penguasa Singhasari
bersama para pejabat kerajaan merupakan penganut
Tantra dan biasa melakukan ritus-ritus tantra di
dalam keratonnya. Tantrayana dianut oleh kaum
elit Nusantara sebelum
Islam dikembangkan oleh
walisongo.
Ajaran Tantrayana dapat
dikatakan memiliki kemiripan dengan sekte-sekte
lain di mana dalam pelaksanaan ritualnya sering
bersentuhan dengan perse-

Oleh:
Kang Warsa
Penulis

mbahan tumbal, darah
manusia, dan hubungan
seks. Dalam ajaran Tantra, ritual seperti ini disebut Malima. makan daging (mamsa), makan ikan
(matsya), minum-minuman keras (mada), mudra
(melakukan gerak tangan),
dan mythuna (mengadakan hubungan cinta yang
berlebih-lebihan).
Ritual Malima ini merupakan persembahan kepada Durga seorang dewi
dalam mitologi India
yang mereka tuhankan.
Kertanegara digambarkan
sebagai seorang raja yang
sedang tertawa terbahakbahak sambil menginjak
ratusan tengkorak manusia
di sekelilingnya. Tengkoraktengkorak itu merupakan
sisa-sisa persembahan ritual
aliran Tantra. Di kemudian
hari, ritual persembahan

ini dikenal sebagai Mo-limo
dan merupakan perbuatan
yang harus dihindari oleh
masyarakat.
Ajaran dan keyakinan yang
dikategorikan sebagai sekte
atau aliran berkembang
dan memiliki pengaruh di
kalangan elit kerajaan. Tidak
seperti yang kita duga dan
tertulis di dalam buku-buku
sejarah, mayoritas masyarakat Nusantara sebetulnya
telah menganut kepercayaan Kapitayan, Hindu dan
Budha lebih mendominasi
struktur istana. Konsep utama dalam Kapitayan yaitu
monotheisme.
Selama 800 tahun, proses
penyebaran Islam yang
dilakukan secara personal
mendapatkan hambatan
bukan dari masyarakat
melainkan dari para elit
dan penganut ajaran Tantra. Sementara itu, bagi
masyarakat Nusantara yang
telah menganut monotheisme merupakan hal
musykil bagi mereka untuk
mengkonversi keyakinan
ke dalam Islam karena dianggap oleh mereka tidak
jauh berbeda secara teologis.
Pendekatan ajakan yang
dilakukan oleh walisongo
melalui sosial dan kultural
kepada masyarakat merupakan metodologi dakwah
cerdas yang dapat meluluhkan ideologi masyarakat
Nusantara. Saat masyarakat
kecil merasa tertekan oleh
ajaran Tantra kaum elit,

walisongo tampil sebagai
mediator bahkan savior
(penyelamat) bagi mereka;
mengadaptasi ritual tantra
dengan ritual kenduri, upacara selamatan dapat dilakukan oleh masyarakat kecil
bukan hanya milik kaum
elit. Tidak ada intimidasi
dan ketakutan dalam acara
selamatan dan kenduri. Masyarakat berhak bahagia.
Akulturasi antara keyakinan Kapitayan yang telah
lama dianut oleh masyarakat
dengan Islam merupakan
bentuk harmonisasi ajaran
yang telah dilakukan oleh
walisongo. Para wali tidak
mengubah tempat praktik
ibadah masyarakat yang
disebut sanggar, sebuah
bangunan berbentuk kubus
dengan salah satu sisinya
memiliki ruang kosong.
Oleh para wali bangunan
ini tetap dipertahankan kemudian diperkenalkan kata
‘langgar’ sebagai tempat
sembangyang masyarakat.
Kecerdasan para wali ini
telah dicatat sebagai bagian
dari panggung sejarah kehidupan di Nusantara. Masyarakat Nusantara sebagai
bangsa yang hebat dapat
mempertahankan jati diri
mereka. Pada akhirnya,
Belanda melalui Politik
Etis dapat memecah masyarakat Nusantara melalui
strategi devide et impera di
berbagai aspek kehidupan
terutama dalam penulisan
ya n g m e n d e k o n s tr u k s i
(merusak) sejarah.(*)
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Kapan Tol Seksi I Dibuka?
Pada pertengah Oktober
lalu, Menteri PUPR, Basuki
Hadimuljono mengatakan,
tol Bocimi seksi I CiawiCigombong sepanjang 15,35
kilometer siap dioperasikan
akhir Oktober. Bahkan disebutkan saat itu, Presiden
Joko Widodo (Jokowi) yang
akan langsung meresmikannya. “Di bulan Oktober ini,
ada dua jalan tol yang siap
diresmikan Presiden. Kedua
jalan tol ini yakni, Bocimi
dan Pejagan-Pemalang,”
kata Basuki (16/10/2018).
Pernyataan Basuki ini pun
diperkuat oleh Joko Susilo,

selaku pihak PT Trans Jabar
Tol, pimpinan proyek (Pimpro) Tol Bocimi. Joko saat
itu mengklaim, pengerjaan
tol yang menghubungkan
Bogor-Ciaw i-Sukabumi
tersebut tinggal dua persen
saja. “Tinggal ngecor aspal
jembatan layang yang menghubungkan pintu Tol Bocimi
di Cigombong dengan Jalan
Raya Bogor Sukabumi saja,”
timpalnya.
”Kami akan melakukan
uji coba dan evaluasi ulang
sebelum peresmian sama
bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir Oktober

2018,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten
Sukabumi, Agus Mulyadi turut berkomentar mengenai
simpang siur pengoperasian
Tol Bocimi. Menurut Agus,
pihaknya belum menerima
kabar terbaru soal kepastian
waktu peresmian tol Bocimi.
“Belum ada info yang valid
hingga sampai saat ini,” kata
Agus.
Mengingat kondisi ini,
Agus memperkirakan peresmian dan pengoperasian
jalan Tol Bocimi tampaknya

Pemilu Pilu dari Lima Srikandi Amerika
sambungan dari Hal 1

Ilhan adalah wanita Somalia.
Bahkan lahirnya pun masih di
Mogadishu, ibu kota Somalia.
Dia mengungsi ke Kenya saat
terjadi perang saudara di sana.
Tahun 1991. Saat Ilhan berumur 5 tahun.
Sharice Davids dan Deb
Haaland adalah suku American Indian. Keduanya menjadi
wanita Indian pertama yang
jadi anggota DPR. Dari partai
Demokrat. Dari negara bagian,
ehm, yang hampir selamanya
didominasi partai republik:
Kansas. Kansas memang luar
biasa. Gubernur terpilih pun
dari Partai Demokrat. Kali ini.
Orang Kansas sendiri sudah
lupa: kapan ada gubernur dari
Partai Demokrat.
Amerika kembali jadi Amerika. Presiden dan parlemen
beda partai. Pemilu 6 November kemarin menghasilkan itu:
DPR kembali dikuasai Partai
Demokrat. Untuk mengontrol
presiden yang dari Republik.
Rakyat Amerika selalu begitu: tidak mau ada presiden
yang terlalu berkuasa. Juga
tidak mau DPR yang seperti
itu. Kim Young, misalnya, caleg dari partai Republik. Tapi
tema kampanyenya jelas: tidak
menyetujui semua program
Trump.
Wanita 54 tahun ini setuju
Trump: pemotongan pajak.
Tapi sangat tidak setuju di bidang imigrasi, jaminan sosial
dan pembangunan tembok
perbatasan. Kim pun menang
tipis: 51 persen. Di Dapil 39
California. Dengan lawan begitu berat: Gilbert Cisneros,
pemenang lotre Rp 4 triliun.
Kemenangan Kim juga kian
menyulitkan proyek yang su-

dah sulit: pembangunan kereta
cepat dari San Fransisco ke Los
Angeles. Yang sudah molor
lebih 10 tahun. Dan masih
akan lebih molor entah berapa
puluh tahun lagi. Kemenangan
Rashida di Detroit juga fenomenal: nyaris 85 persen. Hampir
tiada lawan di Dapil 13 Detroit.
Padahal dia wanita. Padahal
dia janda. Padahal dia Islam.
Padahal dia Palestina. Rashida
seorang pengacara. Lebih banyak menggratiskan kliennya.
Dia juga pejuang nutrisi untuk
anak sekolah miskin. Rashida
anak ke dua dari 14 bersaudara.
Ayahnya yang pegawai pabrik
mobil meninggal dunia.
Detroit memang kota mobil.
Yang ditinggalkan pabrikpabriknya. Satu per satu.
Banyak pengungsi dari Irak,
Iran dan Palestina di sini.
Tapi pemilih suku Arabnya
hanya 2 persen. Waktu ke
Detroit dulu saya bisa merasakan proses pemiskinan di
sini. Suasana kotanya tidak
ingar-bingar lagi. Bagian menariknya tinggal pinggir danau. Yang menghadap ke kota
di seberang danau: Kanada.
Setiap kali naik taksi, sopirnya
pasti ketunan Arab: Palestina
atau Iraq. Terpilihnya Ilhan
Omar lebih menarik lagi. Juga
wanita. Juga Islam. Berjilbab.
Dari suku Somalia. Dan masih
lahir di Somalia.
Tiba di Arlington, Amerika,
Ilhan belum bisa berbahasa
Inggris. Lalu pindah ke Minneapolis. Di negara bagian Minnesota. Di sini memang banyak
warga asal Somalia. Saya bisa
melihat dengan cepat. Begitu
banyak keturunan Somalia.
Sekitar 200.000 orang. Saat
ingin salat Jumat saya bertanya ke Google: di mana ada

masjid near me. Saya pun ke
situ. Ternyata masjid Somalia.
Dengan mayoritas jamaah asal
Somalia. Saya ingin wawancara
yang bukan Somalia. Tidak
ketemu. Apalagi waktu ke mall.
Yang terbesar di Amerika itu.
Begitu banyak ketemu orang
berjilbab di dalamnya.
Di Minneapolis itulah Ilhan
belajar bahasa Inggris. Anak
cerdas. Tiga bulan sudah jago.
Lalu masuk universitas: jurusan ilmu politik. Ilhan punya
pesaing sesama aktivis asal Somalia. Ahli komputer. Tapi Ilhan selalu unggul. Perkawinan
pertamanya gagal. Cerai. Saat
sudah punya dua anak. Lalu
kawin lagi. Cerai lagi. Dan kini
Ilhan berumur 37 tahun. Sudah
kawin lagi. Dengan suami pertamanya dulu: Ahmed Hirsi.
Saya bisa merasakan apa
yang dirasakan Trump saat
ini: kok justru para imigran
ini terpilih jadi anggota DPR.
Kim yang Korea. Rashida yang
Palestina. Ilhan yang Somalia.
Belum lagi yang John Liu di
New York. Padahal di minggu terakhir masa kampanye
Trump turun sendiri ke lapangan: meningkatkan nada
kebenciannya pada imigran.
Sungguh menarik melihat
permainan berikutnya: DPR
mengusut Trump. Di banyak
hal: laporan pajaknya, anti imigrannya, tembok pemisahnya,
keterlibatan Rusianya dan juga
menantunya. Tapi Trump tidak
kelihatan gentar sama sekali. Di
hari pemilu itu jaksa agungnya
mengundurkan diri. Dengan
surat yang berbunyi: sesuai
permintaan Anda… saya mengundurkan diri. Artinya: jaksa
agung itu dipecat. Kita perlu
pasang mata: pertunjukan seru
segera dimulai.(***)

akan meleset dari jadwal
yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni akhir Oktober
kemarin. “Kelihatannya masih mundur,” tuturnya.
Agus pun menjelaskan
bahwa legislatif Kabupaten
Sukabumi sementara belum
dapat berbuat banyak lantaran tol Bocimi merupakan
proyek dari pemerintah
pusat. “Sehingga kami sifatnya pasif,” kata Agus.
Sebagai antisipasi, pihak
Pemkab Sukabumi akan
memfungsikan jalan alternatif dan sarana pendukung jalan sekitar tol, seperti
Cicurug dan Cibadak. Hal ini
dimaksudkan agar setelah
tol tersebut dibuka, maka
jalan di wilayah Sukabumi
menjadi lebih baik.
Sementara itu, Direktur
Lembaga Kajian Kebijan
dan Transparansi Anggaran Sukabumi, Pebriansyah mempertanyakan
keseriusan dan komitmen
pemerintah mengenai
janji pengoperasian Tol
Bocimi akhir bulan kemarin. “Kami baca di media,
janjinya akhir bulan (Ok-

tober) ini akan dioperasikan. Tapi ini sudah masuk
minggu kedua, belum terlihat juga tanda-tandanya,”
kata Pebriansyah, kemarin
(9/11).
Keberadaan jalan bebas
hambatan sepanjang 54,3
Km ini, kata Pebri, sangat
dibutuhkan oleh masyarakat
Sukabumi khususnya. Sebab
banyak warga Sukabumi
yang setiap hari memiliki
keperluan atau urusan ke
kawasan Jabodetabek.
“Seperti saya misalnya,
kadang harus Jakarta. Kalau ada tol Bocimi ini kan
enak, memangkas waktu
dan terhindar dari kemacetan. Rakyat sangat perlu tol
Bocimi ini, jadi sebenarnya
kapan tol nya dibuka?” ungkap dia.
Ia pun berharap agar rencana pengoperasian tol Bocimi bukanlah janji manis
belaka. Sebab sudah menjadi rahasia publik bahwa
pengerjaan jalan tol ini
sempat mangkrak hingga
gonta-ganti investor. “Jadi
pemerintah jangan sampai hoax, jangan bohongi

PEDULI PALU DAN DONGGALA
1. Heri Gunawan,
Anggota DPR RI / Ketua DPP Gerindra
2. Abdurrazzaq Akram,
SMKN 2 Kota Sukabumi

Rp 5.000.000
Rp 250.000

3. A.Amran Zabran,
SDN 2 Parakanlima

Rp 250.000

4. Hamba Allah

Rp 150.000

5. Shafa Mumtaz
SDN Cipanas Kota Sukabumi

Rp 100.000

6. Revalina Chairunnisa
Cibatu, Kab Sukabumi

Rp 100.000

7. Azkia Hana Fauzia
Panjalu, Kab Sukabumi

Rp 100.000

8. Udin Jekrem
Sukabumi

Rp.100.000

9. Niki,

Rp 200.000

10. Ade Dasep,

Rp 600.000

Anggota DPRD Kab. Sukabumi

masyarakat. Tolong tepati
janjinya kalau tol Bocimi
mau dioperasikan, minimal
tahun ini. Jangan sampai
masyarakat mengira ini
gimmick politik karena
tahun Pilpres,” tukasnya.
Panjang Jalan Tol Bocimi

54,3 kilometer ini akan memangkas jarak dan waktu
tempuh Bogor-Sukabumi
yang berjarak sekitar 67 km
bila melalui jalan arteri,
dari semula sekitar lima jam
menjadi sekitar satu atau
dua jam saja.(ren)

Lagi-lagi Dikalahkan Wasit
sambungan dari Hal 1

Dalam per tandingan
tersebut, Persib tidak bisa
m e n g e m b a n g k a n p e rmainan sejak menit awal.
Beberapa kali umpan dan
terobosan yang mengarah
jantung pertahanan PSMS
sangat mudah digagalkan.
Bahkan, permainan pada
babak pertama cenderung
dikuasai tim berjulik ayan
kinantan itu. Hingga peluit
istirahat dibunyikan, skor
kedua kesebelasan 0-0.
Di babak kedua, baik Persib maupun PSMS tampil
dengan tempo yang cukup
cepat. Pada menit ke-48, tim
tamu sempat menyarangkan
bola ke gawang Persib melalui tendangan Alexandros
Tanidis. Namun, gol tersebut
dianulir wasit, karena Tanidis terlebih dahulu berada
dalam posisi offside.
PSMS kembali mengancam
melalui tendangan bebas M.
Alwi Slamat. Beruntung, tendangan melengkungya masih
mampu ditepis kiper Perib I
Made Wirawan.
Terus menekan, PSMS akhirnya mampu menciptakan

gol lewat kaki Felipe Martins
memanfaatkan assist Frets
Butuan pada menit ke-52. Gol
tersebut sempat mendapatkan protes dari pemain Persib
karena bola dianggap tidak
berhenti usai pelanggaran
untuk PSMS terjadi. Namun,
wasit Suhardiyanto tidak
bergeming dan tetap mengesahkan gol tersebut.
Defisit satu gol, pelatih Mario Gomez melakukan perubahan dengan memasukan
Atep dan menarik keluar Eka
Ramdani pada menit ke-60.
Selepas gol, Persib langsung tersentak dan mencoba
menciptakan beberapa peluang. Permainan pun berjalan cukup keras dan sempat
terjadi beberapa ketegangan
antarpemain dari kedua kesebelasan.
Gomez kembali melakukan
perubahan formasi untuk
skuatnya. Kali ini Gomez
menarik keluar Wanggai serta
Ardi Idrus, kemudian memasukan Agung Mulyadi dan
Puja Abdillah.
Terus menekan, Persib
mendapatkan peluang pada
menit ke-77 lewat kaki Atep.
Namun, tendangan Atep me-

manfaatkan umpan Ghozali Siregar dari sisi kiri masih
belum mampu dikonversi
menjadi gol.
Tiga menit berselang,
Maung Bandung kembali
mengancam gawang PSMS.
Sayang, tendangan Ghozali
masih melambung di atas mistar. Persib terus melakukan
percobaan. Namun, hingga
laga usai keunggulan untuk
PSMS tetap bertahan.
Dengan hasil itu, Persib kemungkinan kecil untuk bisa
meraih gelar juara. Apalagi,
Persib tertinggal empat poin
dari posisi pertama PSM
Makassar. Namun PSM Makassar masih memiliki satu slot
pertandingan, dimana poit
tersebut bisa menjauhkan
posisinya dengan Persib atau
stagnan. Tidak hanya itu, Persib
pun terancam turun ke posisi tiga, jika Persija Jakarta
memenangi laga kontra PS TNI
pada sore nanti. Persija selisi
satu poin dengan Persib dan
beda dua pertandingan. Melihat kondisi itu, kemungkinan
untuk menggeser Persib bisa
lebih leluasa.
Sementara itu menanggapi
hasil yang ditorehkan anak

asuhnya, Pelatih Persib Mario Gomez mengaku timnya
sulit untuk mengembangkan
permainan saat dikalahkan
PSMS Medan.
Menurut Gomez, permainan Supardi cs tidak
bisa berkembang dengan
karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di sepanjang pertandingan petang
itu. “Saya tahu, kami juga
membuat kesalahan dan
ini bukan soal kami kalah.
Tetapi kami juga tidak bisa
bermain dengan pelanggaran di setiap waktu,” ungkapnya dalam sesi jumpa
pers seusai laga.
Bahkan, dirinya pun sempat
berpandangan lain terhadap
gol semata wayang Felipe Dos
Santos di menit 52 yang berhasil memenangkan PSMS.
“Bola seharusnya harus berhenti terlebih dahulu saat ada
kejadian tendangan bebas. Di
situasi tadi, saya lihat bola masih bergerak. Kami tidak bisa
bermain dengan situasi seperti ini. Sangat sering terjadi
pelanggaran dan keputusankeputusan pelanggaran dari
hakim garis,” tutur Gomez
menutup pembicaraan. (net)

Aksi Pembuka Serangan Melawan Sekutu
sambungan dari Hal 1

commands the high ground
and the infantry escort is
spread over eight miles of
road; moreover nightfall was
not many hours away. The Jats
C.O. was seriosly wounded
in the first brush, one vehicle was ablaze, several
others were badly damaged
and number of drivers had
slumped over their wheels,
either dead or grievously hit.
(Doulton, 1951:183)
(Sebuah konvoy dikawal
oleh Batalyon 5/9 Jats, pendatangbarudiPulauJawa,mulai
bergerak lama mendaki perbukitan-perbukitan. Kendaraan
pendahulu berhenti dihadang
perintang jalan. Diatas perbukitan dipenuhi orang-orang Indonesia. Banyak diantaranya yang
bersembunyi di lubang-lubang
pertahanan ala Jepang, dan mulai melempari kendaraan-kendaraan kami dengan bom-bom
molotov tanpa habis-habisnya.
Tidaklah mudah untuk keluar
dari suatu penghadang yang dilakukan oleh musuh yang tidak
nampak, yang menempati ketinggian-ketinggian, lebih-lebih
keadaansudahmendekatigelap
malam.Ditambahlagipengawal
terpencar di jalanan sepanjang
10 km. Pimpinan pasukan Jats
sudah terluka parah pada awal
serangan. Satu kendaraan terbakar, sejumlah lainnya rusak
berat dan sejumlah pengemudi
terlungkupdiataskemudi,entah
mati atau terkena tembakan
yang mengenaskan).
Sebuah catatan penting yang

ditulis oleh Letkol A.J.F. Doulton
dalam Sejarah Militer Inggris
“The fighting cock “, tertulis pada
Chapter 24, “the turn of the year
1945/1946.
Tercatat pada saat itu, Panglima Komandemen TKR Jawa
Barat mengeluarkan perintah,
untuk menyerang rombongan
pasukan sekutu di jalan-jalan
raya dalam wilayah Divisi III.
Hubungan lalu-lintas personil dan logistik mereka, harus
diputuskan selama mungkin.
Komandan Resimen-3 TKR
di Sukabumi yang diketahui
Letkol Eddy Sukardi juga sudah
merasajengkeldengansimpangsiurnya rombongan kendaraan
Tentara Sekutu yang melalui
daerah komandonya, dari sejak
Ciawi-Sukabumi-Cianjur.
Berdasarkancatatan,ketuatan
untuk memecah konvoi jalur
Bogor-Sukabumi dan Cianjur
dibagi 4 Batalyon sudah digelar
disepanjang jalur ini, mulai dari
Batalyon I, dibawah komando
Mayor Yahya Bahram Rangkuti,
dengankekuatan4Kompi,yakni
Kompi Kapten Tedjasukmara,
Kompi Kapten Kusbini, Kompi
Kapten Murad Idrus dan Kompi
KaptenMochtarKosasih. Batalyon ini menempati lokasi sepanjang 18 KM, membentang dari
Cigombong sampai Cibadak.
Kedua Batalyon II, dibawah
komando Mayor Harry Sukardi,
dengan kekuatan 4 Kompi, pertama Kompi Kapten Madsachri,
Kompi Kapten Husein Alexsyah,
KompiKaptenJuandadanKompi Kapten Dasuki. Batalyon ini
menempati lokasi sepanjang 18
KM, dari sejak Cibadak sampai
Sukabumi Barat.
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Batalyon III, dibawah komando Kapten Anwar, dengan
kekuatan 4 Kompi, pertama
KompiKaptenSalehOpo,kedua
Kompi Kapten Dasuni Zahid,
ketiga Kompi Kapten Musa NatakusumahdankeempatKompi
yang dipimpin langsung oleh
Komandan Batalyon. Batalyon
ini menempati jalur yang paling
panjang sekitar 30 KM, ialah
dari mulai Gekbrong-CianjurCiranjang.
Batalyon IV. Dibawah komando Mayor Abdurrachman,
dengan kekuatan 4 Kompi, pertama Kompi Kapten Djahidi,
kedua Kompi Kapten Sabir, ketiga Kompi Kapten Madsari dan
keempat Kompi Kapten Kabul
Sirodz. Batalyon ini Menempati
lokasi sepanjang 15 KM, membentang dari Sukabumi Timur
sampai Gekbrong.
Disamping Pasukan TKR
ini, terdapat pula Pasukan atau
Barisan Pejuang Rakyat, yang
terdiri dari Barisan Hizbullah
dibawah pimpinan Suryana, pasukanKelasykarannyadipimpin
oleh M. Abdullah, Nawawi Bakri
dan Hamami. Barisan Sabilillah
dibawah pimpinan Sasmita Atmadja dan A. Basarah, pasukan
Kelasykarannya dipimpin oleh
Dadi Abdullah. Barisan Banteng
RI,dipimpinSuradiradjadanLunadi, pasukan Kelasykarannya
dipimpin oleh Tubagus Ahmad
Kurtubi. Barisan Pemuda Proletar, dibawah pimpinan Sambik, pasukan Kelasykarannya
dipimpin oleh Mujana, Karim
dan Dadang Sukatma. Lasykar
Kebaktian Rakyat Indonesia
Sulawesi (KRIS), dipimpin oleh
FelixKalesaran.BarisanPemuda

Sosialis Indonesia (PESINDO),
dibawahpimpinanS.Waluyo,IsmaildanBakri. “Melaluipertempuran-pertempuran tersebut
semakin banyak pula senjatasenjata dan perlengkapan lainnya dari Tentara Sekutu yang
jatuh ke Tangan para pejuang
kita, juga jumlah pelarian-pelarian pribadi serdadu-serdadu
India Muslim ke Pihak Republik
Indonesia semakin meningkat,
“ujar Djudju Amidjaja seperti
ditulis dalam karyanya.
Brigadier Mc. Donald selaku
Komandan Brigade ke 37 TentaraSekutudiBandung,memerlukan bantuan dari Jakarta, tidak
hanya perbekalan dan Pasukan
Infanteri saja yang bisa diangkut
melalui jalur udara, tetapi juga
memerlukan,PasukanKendaraan Lapis Baja dan Meriam, serta
perbekalan dan alat-peralatan
lainnya yang harus didatangkan
melaluli jalur darat.
Kemungkinan bantuan-bantuanTentaraSekutumelaluijalur
darat ini, rupanya juga sudah
menjadi perkiraan para pejuang
di Bandung, oleh karena secara
pribadi, mereka menyarankan
agar para pejuang, yang berada
disekitar jalur antara BandungJakarta untuk mengganggu lalulintas kendaraan-kendaraan
musuh tersebut.
Seruan pribadi dari para
pejuang di Bandung ini segera
mendapat tanggapan dari teman-teman seperjuangannya,
terutamayangberadadiwilayah
kekuasaan Resimen - 3 TKR,
yangmembentangmelaluijalan
raya Bogor-Sukabumi-Cianjur.
Rencanapenghadangandimulaidenganpemasanganrintan-

gan-rintangan untuk menghambat gerak laju rombongan,
ditempat-tempatyangbisamenguntungkan untuk melakukan
penyergapan. Sepanjang jalan
raya yang berkelok-kelok tajam,
dan naik turun antara CicurugBojong Kokosan-Parungkuda,
juga disisi kanan-kiri jalan terdapat tebing-tebing yang cukup
terjal. Maka kondisi medan yang
demikian ini, akan sangat menguntungkan untuk melakukan
penyergapan. Lebih-lebih lagi
pada saat itu daerah ini masih
merupakan hutan belukar.
Di daerah ini dipasang barikade dengan menumbangkan
pohon-pohon pelindung yang
besar-besar dipinggir jalan, dipasang saling melintang, untuk
merintani jalannya kendaraankendaraan. Sedangkan pada
tempat-tempat tertentu, digali
lubang-lubang yang besar- besar, yang cukup dalam untuk
dijadikan perangkap kendaraan tank dan lais baja. Pada
dasar lubang-lubang tersebut
dipasangi juga ranjau-ranjau
darat yang dapat melumpuhkan kendaraan lapis baja dan
tank.
“Di atas tebing disisi kanankiri jalan dibuat pula lubanglubang perlindungan bagi para
prajurit yang akan melakukan
penyerangan, secara serentak
pada waktunya. Mereka dipersenjatai dengan senjata-senjata
api seadanya, termasuk granatgranat tangan dan bom-bom
Molotov, hasil buatan pabrik
senjata Braat milik Resimen 3
sendiri di Sukabumi, dibawah
pimpinan Kapten Saleh Norman, “jelasnya.

Karena persediaan amunisi terbatas, maka tidak mungkin untuk bisa melayani dan
menangkis serangan balas dari
musuh, secara frontal dalam
waktu yang cukup lama. Rencana penyergapan akan dilakukan dengan taktik “ Hit and run
“. Sergap dan hancurkan, pada
kesempatan yang paling baik,
dan segera menghilang untuk
menghemat senjata, hemat
pasukan, aman dan menang.
Hari Minggu tanggal 9 Desember 1945, Kapten Achmad
Kosasih Kepala Bagian Siasat
Resimen 3 di Jl. Kerkhof Sukabumi bersama Komandan
Resimen dan Dokter Resimen,
ialah Dr. Hasan Sadikin. Saat
itu dikejutkan dengan dering
telefon dari Pos Cigombong,
Komandan Pos Cigombong
melaporkan bahwa : “ Dua
tank Sherman kawal depan
konvoy Tentara Sekutu, telah
memasuki Cigombong ”.
Laporan selanjutnya menyatakan bahwa, jumlah iringiringan konvoy sekitar 150 buah
truk, dikawal oleh 1 batalyon
serdadu Sekutu, dimulai dengan tank-tank Sherman, sebagai kawal depan, kemudian
sejumlah kendaraan berlapis
baja, selanjutnya iring-iringan
truk, dan diselang-seling dengan kendaraan-kendaraan
brencarrier.
Komandan Resimen 3 TKR,
memerintahkan, agar pos-pos
Cigombong dan Cicurug tidak
menyerang terlebih dahulu,
sebelum kawal depan konvoy
memasuki daerah “ killing
ground “, ialah daerah perbukitan Bojong Kokosan. Dengan
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maksud, bahwa setelah kepalanya dipukul baru badannya
diserang, diberbagai daerah.
Di daerah Bojong Kokosan,
konvoy dihadang dengan barikade pepohonan yang malang
melintang di tengah jalan.
Tank-tank Sherman mencoba
mendorong-dorong rintangan.
Tank pertama terperosok
masuk kedalam lubang jebakan, maka terdengarlah
ledakan ranjau darat, dan
rantai-rantai roda tankpun
lepas terburai.Iring-iringan
konvoy dibagian dibelakang
memberhentikan, kendaraannya secara mendadak, maka
terjadilah tabrakan-tabrakan
beruntun. Susunan konvoy
menjadi kacau balau, tidak
terkendalikan lagi.
Maka pada momen inilah, serangan penyergapan dimulai.
Tembakan-tembakan gencar
dilakukan dari tebing-tebing di
kiri-kanan jalan, menyambut
serdadu-serdadu Sekutu yang
berloncatan turun dari atas
truk. Mereka berusaha menyusun formasi tempur, akan
tetapi terus-menerus dihujani
granat dan bom-bom molotov.
Bagian tengah konvoy tidak
bisa bergerak maju, tertahan
oleh bagian depan yang sedang
menghadapi sergapan serentak dari prajurit-prajurit TKR
dan Barisan Pejuang Rakyat.
Mereka berusaha bergerak
mundur, namun terhambat
pula oleh bagian ekor yang
baru sampai di Cigombong.
Akhirnya susunan konvoy yang
panjangnya kurang lebih 12
KM itu terpenggal-penggal
menjadi beberapa bagian. (*)

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
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YANG DISOROT

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Selidiki
Mundurnya Bupati
JAKARTA-- Kementerian Dalam Negeri kirim tim khusus selidiki mundurnya
Bupati Indramayu, Anna Shopanah. Ana
menduduki kursi jabatan Bupati Indramayu
sejak tahun 2016. Menteri Dalam Negeri,
Tjahjo Kumolo menyebut Anna menyebut
alasannya mundur adalah asalan pribadi
dan keluarga. “Dia menceritakan intinya
ini masalah pribadi, masalah keluarga,”
ujar Tjahjo di Gedung Merah Putih KPK,
Kuningan, Jakarta, Jumat (9/11).
Tjahjo menyebut alasan yang diberikan
Anna tidak serta merta dapat diterima.
Karena alasan itu harusnya bisa dipertimbangkan saat dia maju di Pilkada. Meski
begitu, lanjutnya, keputusan Anna tidak
bisa diganggu atas dasar hak individu. Walaupun, kejadian itu diharapkan tidak ditiru
kepala daerah lainnya. “Itu hak (Anna), tapi
jangan sampai ini jadi preseden,” demikian
Tjahjo. (jto)

SEMENTARA ITU
Tunggu Mobil
Esemka Jadi
Produk Nasional
JAKARTA-- S emua pihak diminta
menunggu produksi mobil Esemka didorong menjadi produk nasional, meski nantinya oleh swasta ataupun pemerintah. Hal
tersebut diutarakan Calon Wakil Presiden
nomor urut 1 Ma’ruf Amin. “Ya, kita tunggu
saja nanti ya,” kata Ma’ruf kepada wartawan
Jakarta, Kamis, (8/11).
Diketahui, rencananya mobil Esemka
akan diproduksi pada Oktober 2018 lalu.
Namun hingga saat ini tak kunjung diproduksi. “Ya, kita dorong saja, ekonomi
nasional,” ucap Ma’ruf dilansir Kantor
Berita Politik RMOL. “Swasta yang ingin
membangun dari mobil bengkel menjadi
mobil pabrikan,” tambahnya.(feb)

PANDANGAN

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Jokowi Memercik
Muka Sendiri
JAKARTA-- Ucapan Presiden Jokowi soal
‘politisi genderuwo’ ibarat menampuk air
kepercik muka sendiri. Demikian Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah memberi istilah.
Justru, kata dia, pemerintah yang menjadi
sumber genderuwo dan sontoloyo. Buktinya, di era Jokowi ini, perbedaan pandangan
semisal kelompok nasional dan agamis, begitu tajam dipersoalkan. “Dari dulu sudah
ada kelompok-kelompok cuma tidak tajam
pertentangannya,” cetus dia.
Ia menangkap ada kesan pertentangan
itu sengaja diciptakan untuk kepentingan
tertentu. “Ini lebih parah dari Pilkada DKI.
Dulu sempat tiga calon dengan adanya Agus
Yudhoyono, kemudian baru jadi dua calon
dan itu tidak berlangsung lama. Tapi kalau
sekarang waktunya lama,” terangnya.
Tak hanya itu dirinya menilai ucapan
Jokowi yang seperti itu justru semakin
membuat pembelahan secara nyata di
rakyat. “Sumber dari sontoloyo dan genderuwo itu ya pemerintah. Karena yang punya
power itu ya pemerintah, tidak mungkin
rakyat punya itu,” kata Fahri
Dia menyebut pembelahan ideologis
yang secara nyata saat ini dan begitu runcing merupakan karya dari pemimpin. Sementara rakyat atau politisi tidak memiliki
kemampuan itu. “Kita tahu 10 tahun di
zaman Pak SBY, itu FPI, HTI dan kelompok
lainnya ada tapi tidak seruncing seperti
sekarang pembelahannya,” beber dia.
lebih lanjut legislator asal NTB itu
berharap agar narasi-narasi yang justru
memperuncing tensi menjelang Pilpres
2019 itu dikurangi. “Itulah makannya
Pak Kiai Ma’ruf direkrut dan sekarang
tambah Pak Yusril, harapannya ya itu bisa
mengurangi tensi politik secara ideologis,”
pungkasnya. (nes/wid)

9

10

11

12

PERINDO

PPP

PSI

PAN

13

14

HANURA DEMOKRAT

19

20

PBB

PKPI

HALAMAN 5

Caleg Eks Koruptor
Diumumkan Di Situs KPU
JAKARTA-- Rencana pengumuman nama-nama caleg
mantan napi korupsi terus dibahas secara internal
Komisi Pemilihan Umum
(KPU). Salah satunya mengenai metode pengumuman.
Komisioner KPU Hasyim
Asy’ari menjelaskan media
yang paling memungkinkan
dalam memberi informasi
siapa saja caleg eks koruptor
melalui webside resmi KPU.
Sebab, jika ditempel pada
surat suara, hal tersebut tidak
mungkin dilakukan karena
standar surat suara sudah
ditentukan. Temasuk menempel pengumuman di TPU.
Jika pengumuman ditempel

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari

di TPU, dikhawatirkan malah
memberi ruang kampanye
gratis bagi para eks koruptor.
Di sisi lain metode itu akan

dinilai KPU telah menzolimi
hak konstitusi.
“Kalau di website KPU
paling tidak ditayangkan

terus dan nanti bisa dikutip oleh siapa pun. Karena
menjadi pengumuman KPU
di website-nya KPU. Karena
kan situs resmi KPU,” ujar
Hasyim kepada wartawan,
Jumat (9/11).
Lebih lanjut, Hasyim
menjelaskan pengumuman
caleg eks koruptor di laman
KPU nanti akan menjelaskan
daerah pemilihan si caleg,
partai, dan keterangan si caleg
untuk DPR RI, DPD, DPRD
Provinsi maupun DPRD
Kabupaten/Kota. Menurut Hasyim hal ini juga bisa
menjadi rujukan bagi media
massa yang ingin memberitakannya karena penayangan di

situs KPU sekaligus menjadi
pengumuman resmi. “Kalau media massa kutip (eks
koruptor) dari website KPU,
tidak masalah, silakan saja,”
ujarnya.
Sebelumya KPU mendatangi KPK untuk berdiskusi mengenai rencana pengumuman
mantan napi korupsi yang
mencalonkan diri ke publik.
“Hasil diskusi memberikan
saran kepada KPU untuk
mengumumkan kepada publik 40 orang mantan narapidana yang maju dalam Pemilu
2019,” ujar Komisioner KPU,
Wahyu Setiawan usai pertemuan di gedung KPK, Rabu
(7/11) lalu. (nes)

Jokowi Senang Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,17 Persen
JAKARTA-- Badan Pusat
Statistik (BPS) merilis data
perekonomian Indonesia
pada triwulan III bulan November tahun 2018. Dari
hasil data tersebut perekonomiam Indonesia tumbuh sebesar 5,17 persen
(yoy). Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo
sangat gembira dari hasil
pertumbuhan ekonomi di
triwulan III itu. Meskipun
banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia, yaitu
di tengah adanya tekanan
eksternal. “Alhamdulillah,
menurut saya masih sangat
baik. Artinya kita bisa mempertahankan pada posisi 5,1
persen dan kita lihat tren
konsumsi masyarakat juga
masih di atas 5 persen,” ujar
Presiden di Depo MRT Lebak
Bulus, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Jo k ow i m e n e ga s k a n ,

pemerintah akan senantiasa
berkomitmen untuk tetap
mempertahankan dan meningkatkan perekonomian
nasional di masa-masa mendatang. “Kita bandingkan
dengan situasi global ekonomi yang menurun dan perang
dagang yang masih ramai,
saya kira pertumbuhan ekonomi di angka 5,17 menurut
saya baik,” katanya.
Selain itu, Joko Widodo
mengatakan, pemerintah
akan memperkuat pelatihan vokasi bagi para lulusan
SMK yang berdasarkan data
BPS masih belum terserap
sepenuhnya ke dalam industri dan dunia kerja. “Saya
sampaikan bahwa yang namanya vocational training
itu masih menjadi fokus kita
untuk memperbaiki kualitasnya sehingga SDM kita betulbetul siap untuk masuk dunia
kerja,” pungkasnya. (yud)

Mendagri dan
Menpan RB
Dipanggil KPK
JAKARTA-- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Agus Rahardjo sengaja memanggil Mendagri
Tjahjo Kumolo dan Menpan
RB Syafruddin Jumat (9/11).
Pemanggilan dilakukan guna
membahas mengenai penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
dan Pencegahan korupsi.
“Tujuannya mengundang
dua pimpinan menteri adalah
guna mencoba memperkuat
APIP. Karena Posisi APIP
sekarang yang belum bisa

memberikan check and balances secara baik kepada para
eksekutif,”ucap Agus dalam
konfrensi pers dikantornya.
“Guna memperkuat APIP
maka kita sepakat memfinalkan adalah revisi PP 18 tahun
2016,” tambahnya.
Senada dengan Agus, terkait pertemuan tersebut, juru
bicara KPK Febri Diansyah
membenarkan jika pihaknya
sudah mengirimkan surat kepada dua kementerian tersebut untuk dapat menghadiri
pertemuan dengan Pimpinan

Juru bicara KPK Febri Diansyah

KPK. Ini dikarenakan, KPK
sudah menangani sejumlah
kasus korupsi yang membelit kepala daerah, untuk
menghindari terulang kembali maka aspek pencegahan
perlu digencarkan. “Ada juga
kajian di pencegahan yang di-

lakukan, bahwa sangat urgent
untuk merevitalisasi APIP,
baik dari aspek struktur dan
independensinya,” imbuhnya.
Sementara itu, Mendagri
Tjahjo Kumolo mendukung
apapun langkah KPK, mengingat trend korupsi semakin

BPN Prabowo Pertanyakan
Kritik Erick Thohir
JAKARTA - Juru Bicara Badan
Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden Prabowo
Subianto-Sandiaga Uno, Ferry
Juliantono mempertanyakan
kritikan Ketua Tim Kampanye
Nasional Koalisi Indonesia Kerja
(TKN KIK) Joko Widodo-Ma’ruf
Amin, Erick Thohir. Erick sebelumnya mengkritik permintaan
maaf Prabowo soal ‘tampang
Boyolali’. Ia menilai permintaan
maaf tersebut tidak wajar, karena
Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu dua kali meminta maaf
dalam kurun waktu 1,5 bulan.
Pertama, terkait kasus dugaan
hoaks Ratna Sarumpaet.
Menanggapi hal tersebut, Ferry menegaskan, dalam konteks
dugaan hoaks Ratna, Prabowo
mengambil inisiatif meminta maaf.
Permintaan maaf bukan karena
merasa bersalah, tapi karena Ratna
terbukti berbohong. Demikian juga
permintaan maaf terkait ucapan
‘tampang Boyolali’, Ferry mengatakan, ucapan itu konteksnya
senda gurau. “Namun itu pun Pak

Juru Bicara Badan Pemenangan
Nasional (BPN) Calon presiden
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry
Juliantono

Prabowo besar hati minta maaf
sekiranya ada yang tersinggung.
Ini, Erick malah anggap itu masalah,” ujar Ferry di Jakarta, Jumat
(9/11).
Ferry menilai, Erick seharusnya
menanggapi pernyataan Bupati
Boyolali yang mengeluarkan kata-kata dari kebun binatang, saat
ikut unjuk rasa terkait ucapan

Prabowo.
“ Ke s a n n ya k a n ya n g s a l a h
dibenarkan, yang benar disalahkan. Erick Thohir mulai ketularan
gagal paham,” katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun
mempertanyakan kabar Presiden
Joko Widodo yang sudah terbiasa
mengingkari janji kampanye
dan komitmennya sejak masih
menjadi Gubernur DKI Jakarta
beberapa waktu lalu. “Pak Jokowi
beberapa kali pernyataannya soal
Esmeka, pertumbuhan ekonomi
meroket, soal guru honorer, tapi
enggak pernah merasa punya
tanggung jawab terhadap omongannya. Ingkar janji Pak Jokowi
apa kabar?” kata Ferry.
Lebih lanjut Ferry meminta agar
Erick terlebih dahulu berpikir bijak
sebelum mengeluarkan kritik terhadap kubu Prabowo. “Harusnya
Erick Thohir tahu dan lebih introspeksi. Lebih baik punya pemimpin
yang punya tanggung jawab dan
jujur, daripada tidak jujur karena
ini bisa bahaya,” pungkas Ferry.
(gir/jpnn)

meningkat maka perlu revisi
PP yang dimaksudkan Agus.
“Maka tadi komprominya
supaya tidak melanggar undang-undang akan segera
diselesaikan lewat revisi PP.
Kalau tidak akan capeklah
nanti KPK, harusnya kan ada
dukungan pengawasan yang
berjenjang,” sebutnya.
Hal senada juga disampaikan Menpan RB Syafruddin
yang menginginkan meningkatnya peran aparat inspektorat seperti pengawas internal. “Terutama di daerah
tingkat satu dan tingkat dua.
Tujuannya adalah pencegahan. Karena hakiki daripada
sebuah upaya apapun dari
upaya apapun dalam penegakan hukum tolak ukur keberhasilan yang kita lakukan
adalah manakala bisa dicegah,” pungkasnya. (ipp/JPC)

PKS Usulkan
Dua Nama
Kandidat Wagub
DKI Jakarta
JAKARTA-- Mantan Wakil Wali Kota
Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW
PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, bakal
bersaing memperebutkan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kedua nama tersebut
diusulkan DPW PKSI DKI Jakarta untuk
mengikuti fit and proper test melalui badan
seleksi wagub. “Saat ini, keputusan DPTP
PKS terkait nama kader terbaik yang akan
diajukan sebagai kandidat wagub tidak
ada perubahan yakni satu Agung Yulianto,
kedua Ahmad Syaikhu,” kata Ketua DPW
PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo, dilansir
Kantor Berita Politik RMOL (Grup koran
ini), Kamis (8/11). Meski belum dikatehui
siapa saja personel yang bakal mengisi formatur badan seleksi calon wagub tersebut.
Syakir berharap pengukuhan badan seleksi
bakal terbentuk pekan depan, sehingga
badan yang bertugas menguji calon wagub
DKI itu sudah bisa bekerja. “Belum ada,
semoga dalam beberapa waktu ke depan
sudah dapat diinformasikan dan bisa
memulai tugas,” pungkasnya.(feb)
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Rute Bus Selatan Jabar Diputar
Jembatan
Sementara
Cipatujah
Belum Rampung
D I N A S Pe rhu b u n ga n
Provinsi Jawa Barat mengubah
rute bus perintis untuk tetap
bisa melayani warga selatan
Jabar. Rute bus ini disiapkan
mengingat pembuatan jembatan darurat belum tuntas
dan harus ada pengalihan
jalur. Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengatakan ada empat bus yang disiapkan dengan klasifikasi bus
sedang untuk bisa mengangkut
warga yang akan bepergian
melalui rute SindangbarangCipatujah dan Cipatujah-Sindangbarang. “Itu kami alihkan
dari Pameungpeuk menuju
Cikajang, Cikajang nanti Garut,
Garut menuju Singaparna,

IST

FOTO DIUDARA: Jembatan Pasanggrahan atau jembatan Pansel Jabar yang ambruk diterjang arus
sungai akibat banjir bandang di Desa Cipatujah.

Singaparna menuju Cipatujah,
nanti kembali langsung ke Pangandaran,” katanya di Gedung
DPRD Jabar, kemarin (9/11).
Pengalihan rute ini dilakukan

mengingat Jembatan Sungai Ciandum di Jalan Raya
Cipatujah putus. Rute untuk
dari arah timur menuju barat
diarahkan dari Cipatujah ke

Kota Tasikmalaya lalu ke Garut
dan Cikajang, dilanjutkan ke
Pameungpeuk sampai Sindangbarang. Jarak yang harus
ditempuh akibat perubahan

rute ini, menurutnya, hampir
75 kilometer mengingat bus harus mengambil jalur memutar.
Dedi Taufik memastikan perubahan rute tidak berpengaruh pada pelayanan transportasi yang masih tetap berjalan.
Nantinya jika jembatan bailey
sudah terpasang, kendaraan
berat akan kembali melintas ke
jalur lama. Dedi Taufik memastikan meski dibuka, pihaknya
akan melakukan pembatasan
tonase bagi kendaraan yang
melintas. Sementara itu, Tim
dari Balai Besar Pelaksanaan
Jalan Nasional (B2PJN) Wilayah
III Jawa Barat mulai merakit
jembatan bailey untuk mengganti Jembatan Pasanggrahan
yang terputus akibat diterjang
luapan sungai di Kabupaten
Tasikmalaya. “Saat ini sejumlah teknisi mulai melakukan
perakitan jembatan sementara
itu,” kata Asisten Kepala Satuan
Kerja B2PJN Wilayah III Jawa
Barat, Zahril kepada wartawan

di Tasikmalaya.
Ia menuturkan, BP2JN sementara mengerahkan 17
teknisi untuk merakit jembatan
bailey, selanjutnya personel
teknisi akan ditambah agar
proses pengerjaannya dapat
selesai secepatnya sesuai target
waktu. “Kami masih berusaha
agar jembatan sementara ini
dapat terselesaikan sesuai jadwal,” katanya.
Ia menyampaikan, beberapa
konstruksi jembatan bailey
telah mulai didatangkan ke
lokasi jembatan sejak Rabu
(7/11), selanjutnya teknisi
mulai merakit jembatan sementara itu dengan tahapan
awal memasang konstruksi
jembatan di darat.
Jembatan dengan panjang
70 meter itu, kata dia, akan
dilakukan pemasangan tiang
pancang?menggunakan crane
yang disiapkan di jembatan sisi
timur dan sisi barat. “Diperkirakan untuk konstruksi tiang

pancangnya akan tiba di lokasi Sabtu, setelah itu dipasang
menggunakan crane,” katanya.
Ia mengatakan, pemasangan
menggunakan crane di jembatan sisi barat akan dikirimkan melalui jalur Kabupaten
Sukabumi, yang dinilai lebih
aman daripada menggunakan
jalur Garut yang saat ini jalurnya sedang ada perbaikan
jembatan. “Kita juga mempertimbangkan berbagai hal
untuk menghindari adanya
kecelakaan kerja selama proses
perakitan jembatan,” katanya.
Ia menambahkan, proses
pemasangan jembatan bailey itu tergantung cuaca, dan
kondisi derasnya air sungai,
jika kondisi di lapangan aman
maka pengerjaannya akan lebih cepat dengan target selama
lima hari. “Berdasarkan assesment hingga saat ini kondisi
sungai masih dinilai layak untuk dipasang tiang pancang,”
katanya. (net)

SEMENTARA ITU
Emil Belum Tetapkan
Siaga Bencana
BANDUNG - Beberapa wilayah di Jawa Barat saat ini
tengah dilanda bencana alam, seperti banjir dan tanah
longsor. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum
menetapkan status siaga bencana di wilayahnya itu.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan,
belum bisa menetapkan status siaga bencana. Karena
hal itu harus dirapatkan terlebih dahulu dengan pihak
terkait. Walaupun beberapa wilayah seperti Kabupaten
Tasikmalaya telah terjadi banjir bandang, Kabupaten
Bandung dan Kota Bandung banjir setelah diguyur hujan. “Yah itu (status siaga) harus dirapatkan dulu. Saya
harus cek, apakah ini situasi nasional karena BMKG
kan belum memberikan input (cuaca ke depan).
Berapa bulan dengan intensitas air hujan, sebesar apa,
kalau sudah ada faktanya baru (ditetapkan status),” kata
Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat
(9/11).
Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil ini,
wilayah Jawa Barat secara naturalnya 60 persen wilayah
rawan bencana hidrologis. Sehingga ada tidak adanya
faktor manusia akan terjadi bencana karena letak
geografis Jawa Barat. “Jadi itu sudah takdir yah, maka
kami dengan master plan presilom ini sebenarnya yang
sedang diproses ujung-ujungnya ingin mengedukasi
masyarakat supaya paham,” ujarnya.
Maka atas kondisi geografis yang seperti itu, Kang
Emil mengimbau kepada mayarakat untuk tetap
waspada. Semua pihak baik pemerintah daerah,
wilayah, RT, RW harus ikut mewaspadai adanya
bencana seperti babjir dan longsor di Jabar. “Tolong
waspada musim hujan sudah turun. Awasi perkotaan
yang sifatnya (banjir) cileuncang dan non perkotaan
yang sifatnya banjir bandang. Mohon kepala desa,
RT, RW, lurah, camat juga waspada dan menyiapkan
kontingensi plan dan menyiapkan bantuan-bantuan,”
pungkasnya. (net)

PEMERINTAHAN

Walikota Bandung Oded M Danial

Oded Belum Terima
Surat Kemendagri
BANDUNG - Walikota Bandung Oded M Danial
mengaku belum menerima surat dari Kementerian
Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Jawa
Barat soal balasan pengajuan penggantian nama
sekretaris daerah (sekda) setempat. “Saya belum
menerima surat sampai hari ini. Tadi saya mengundang Pak Yayan (Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) nanyain, Pak Yayan sendiri
belum menerima,” ujar Oded, di Bandung, Jumat.
Pada Rabu (7/11), Sekretaris Daerah Jawa Barat
Iwa Karniwa meminta Oded untuk segera melantik
Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung. Iwa
mengatakan, perintah tersebut sesuai dengan amanat dari Kementerian Dalam Negeri.
Iwa pun telah menerima surat balasan dari Kemendagri dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN)
sebagai jawaban atas surat yang dilayangkan Oded
terkait ajuan penggantian Sekda Kota Bandung pada
29 Oktober 2018 lalu.
Dalam surat balasan tersebut, kata Iwa, Kemendagri dan KASN tetap memerintahkan Oded untuk melantik Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung.
Disinggung mengenai isi surat yang meminta Benny Bachtiar segera dilantik, Oded enggan berbicara
lebih jauh pasalnya surat balasan tersebut belum ia
terima. “Jadi sekarang surat yang ke saya masih di
jalan itu adalah jawaban atas surat yang saya layangkan sebelumnya (pengajuan nama Ema Sumarna).
Tapi saya kan belum menerima, belum membaca.
Saya belum bisa komentar,” kata dia lagi. (net)

TERENDAM: Kondisi rumah warga yang terendam banjir di Pangandaran.

Banjir, Ratusan Warga Diungsikan
PANGANDARAN-- Banjir
akibat luapan sungai di Desa
Babakan dan Pananjung,
Kecamatan Pangandaran,
Kabupaten Pangandaran,
masih belum surut sejak Kamis (8/11) hingga kemarin
(9/11). Banjir tersebut merendam 990 rumah warga
dan 120 jiwa terpaksa mengungsi. “Kondisi banjir masih tetap stagnan tidak surut.
Padahal biasanya banjir di
Pangandaran luapan sungai
itu enam jam sudah surut.

Ini sudah sehari semalam
belum surut,” ujar Kepala
Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Kabupaten
Pangandaran Nana Ruhena,
kemarin (9/11).
Menurut Nana, ketinggian
air masih tetap yakni paling
rendah sekitar 60 sentimeter
dan paling tinggi mencapai
120 sentimeter. Ditambah
pada Jumat dini hari ada
hujan. Akibat banjir tersebut
warga kesulitan untuk ber-

aktivitas. “Untuk pengungsi
masih 120 jiwa, tetap berada
di balai Desa Pananjung
dan sebagian di kerabatnya.
Melihat air yang sampai
sekarang belum surut, kemungkinan pengungsi bisa
bertambah,” kata Nana. “Di
atas (kawasan hulu) guyuran hujan tinggi, air laut
sedang naik jadi air dari
sungai susah masuk ke laut
dan menggenang di lokasi
banjir,” sambungnya.
Dinas Pemadam Keba-

Cuma 674 Peserta Lolos Tes
SKD CPNS
BANDUNG - Pemerintah
Kota Bandung mendapatkan kuota 970 formasi untuk Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS). Namun dari
tes Seleksi Kompetensi
Dasar (SKD) peserta yang
lolos hanya 674 orang saja.
Kabid Perencanaan Data
dan Informasi Kepegawaian BKPP Kota Bandung Rachmat Satiadi mengatakan, sedikitnya peserta
CPNS yang lolos dalam
SKD karena tes dinilai cukup sulit. Ada aturan tiga
nilai ambang batas harus dicapai. Yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
Tes Intelegensi Umum
(TIU), dan Tes Karakteristik
Pribadi (TKP). “Tiga tes itu
harus meraih nilai rata-rata
dan bukan akumulatif. Jadi
kalau salah satu di bawah
rata-rata tidak lolos,” kata
Rachmat di Bandung, Jumat (9/11).
Sebagaimana diketahui peserta CPNS Pemkot Bandung yang telah
mendaftar ada 19.169
orang. Pada tahap seleksi
administrasi hanya 14.718
orang yang berhasil lolos
yang telah mengikuti SKD

Menurut Nana, dampak
banjir tersebut tidak mengganggu geliat pariwisata
pantai di Pangandaran.
Bahkan saat ini wisatawan
masih banyak yang berdatangan. Hanya saja, untuk
wisata sungai seperti body
rafting sementara ditutup.
“Untuk wisata pantai tetap
berjalan tidak ada masalah.
Silahkan wisatawan untuk tetap ke Pangandaran
jangan takut, aman,” ucap
Nana. (net)

UMK Ciamis 2019
Naik Jadi Rp 1,7 Juta
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UJIAN: Sejumlah peserta saat mengikuti ujian CPNS.

pada 3-4 November lalu di
Arcamanik Sport Center,
Bandung. “Namun yang
lolos SKD hanya 674 atau
4,8 persennya dari jumlah
peserta,” ucapnya.
Dalam artian akan ada
formasi yang tetap kosong di Pemkot Bandung.
Pihaknya pun tidak berwenang mengambil sikap atas permasalahan
ini, sehingga menunggu
langkah selanjutnya dari
pemerintah pusat. “Sebetulnya hasil secara nasional,
daerah kami tidak terlalu

karan dan Penanggulangan
Bencana Pangandaran terus
memasok logistik untuk
para pengungsi. Di lokasi
pengungsian didirikan dapur umum mandiri. “Untuk
hari ini intensitas hujan
tidak begitu tinggi, tadi pagi
ada hujan tapi tidak terlalu
besar. Sekarang kondisi cuaca sedang mendung. Warga
tetap waspada dan hati-hati
karena potensi banjir bisa
terjadi, terutama saat hujan
turun,” tuturnya.

buruk. Tapi kami tidak bisa
berbicara karena sistemnya CAT dan transparan.
Ini masih tahap satu dan
kami tidak memiliki kewenangan semua keputusan dari pusat,” ungkapnya.
Setelah tes SKD selesai,
peserta akan dihadapi tes
tahap dua yakni Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB).
Tahapan ini akan lebih
mengerucut sesuai bidang
yang dipilih sebelumnya.
Namun untuk jadwal pelaksanaan tes SKB masih dalam
tahap koordinasi. (net)

CIAMIS - Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Ciamis 2019
naik menjadi Rp 1.733.162 atau
naik sekitar Rp 129.000 dari
nominal UMK 2018 Jumlah
tersebut disepakati melalui
rapat Dewan Pengupahan
yang dihadiri oleh Pemkab
Ciamis, Apindo, SPSI dan pakar
ekonomi Universitas Galuh.
Kenaikan UMK tersebut
mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015,
yakni naik sebesar 8,03 persen
dari UMK 2018 sebesar Rp
1.604.334. Sebelum diberlakukan di awal 2019, kenaikan itu
tinggal menunggu SK Bupati
lalu diajukan ke Provinsi Jawa
Barat.
Namun penetapan dan
pembahasan UMK dilakukan
setelah ada penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP)
Jawa Barat. UMK tidak boleh
lebih rendah dibandingkan
UMP. “Sudah disepakati oleh
semua pihak, sesuai aturan
UMK 2019 naik sebesar 8,03
persen dari tahun sebelumnya. Semua setuju, besaran ini
sudah sangat cocok di Ciamis,”
ujar Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Kabupaten
Ciamis Ekky Bratakusuma,
kemarin (9/11).

Menurut Ekky, perusahaan
di Kabupaten Ciamis umumnya bergerak dalam bidang transportasi dan industri
makanan ringan. Sebanyak 700
perusahaan yang ada, sebagian
besar industri rumahan atau
perusahaan kecil. Memang
tak dipungkiri di Ciamis masih
ada perusahaan yang belum
membayar upah sesuai UMK.
“Tentu itu ada fasilitasnya,
pengajuan permohonan dari
perusahaan untuk penangguhan pembayaran upah sesuai
UMK. Ada juga upah dibayar
berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja,
ada juga berdasar borongan
atau harian,” kata Ekky.
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Ciamsi Unang
Danuarso membenarkan kesepakatan penetapan besaran
UMK sesuai dengan PP Nomor
78 Tahun 2015. Kenaikan UMK
tahun 2019 yang berlaku mulai Januari 2019, sebesar 8,03
persen. “Jumlah kenaikan ini
sesuai aturan UMK. Aturan
itu membantu mempermudah dalam perhitungan upah,
sehingga pembahasan dapat
berlangsung lebih cepat. Berdasarkan hasil rapat, semua
setuju,” tutur Unang. (net)

HOME
Menata Interior Ruang Apartemen agar Tetap Nyaman

GHOFUUR EKA/JAWA POS

BUKAN CHANDELIER

Plafon pada apartemen
cenderung pendek. Boleh
pilih lampu-lampu dekoratif
sebagai sumber penerangan
utama. Tapi, jangan pilih
yang berukuran besar
seperti chandelier. Sebagai
gantinya, pilih lampu
gantung dengan desain
asimetris.

ARTWORK PENGGANTI WALLPAPER

Giovanni sama sekali tak
memasang wallpaper pada
interior apartemen tersebut.
Namun dia tak melupakan
pentingnya peran motif dan
warna. Karena itu, dia
menempatkan artwork besar
pada kamar tidur dan ruang
keluarga. Di ruang tidur,
artwork bergambar abstrak
menutupi hampir separuh
dinding dan panel kayu di
belakangnya. Motifnya juga
senada dengan sarung
bantal dan selimut.

GOLD TOUCH

Beberapa hiasan meja
berwarna emas ditempatkan
di beberapa sudut. Menurut
Giovanni, aksesori berwarna
emas mampu memberikan
sentuhan kemewahan pada
ruangan tanpa terkesan
berlebihan.

TETAP ADA TANAMAN

DARI BALKON: Menggunakan kaca sebagai pengganti
dinding, akses ke luar ini bisa difungsikan sebagai
ventilasi udara dan pencahayaan alami saat siang.

Tanaman penting sebagai
elemen pemecah kekakuan.
Boleh pilih tanaman asli atau
tanaman artifisial. Tinggal
pilih jenis dan ukuran yang
sesuai. Misalnya, artifisial
anggrek putih yang
diletakkan dalam vas emas
untuk penyegar di area
ruang makan.
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Tinggal di apartemen kerap jadi pilihan kaum
milenial. Meski ukurannya tak seluas rumah tapak,
ruangan apartemen tetap bisa dimaksimalkan
untuk memberikan kesan nyaman.
SATU cara untuk menciptakan nuansa interior apartemen yang
nyaman adalah memilih desain yang tepat. Giovanni Gunawan,
arsitek Surabaya, menggunakan konsep kontemporer ketika menata
show unit apartemen The Grand Stand Surabaya. Rujukannya adalah
dekorasi masa kini yang lagi nge-tren. Desain kontemporer mengikuti
kaidah desain modern, tapi dengan sentuhan yang berbeda.
Arsitek yang tergabung dalam Benny Gunawan & Rekan itu mendefinisikan
kontemporer sebagai desain yang sleek, clean (tanpa profil dan ukiran),
dan menggunakan material yang berbeda. ”Lebih ke arah pencampuran
material luxury dengan konsep desain modern yang cenderung open
plan (tidak banyak sekat, Red), bersih, dan minimalistic,” jelasnya.
Ukuran apartemen itu memang tidak begitu luas. Yakni, 85,6
meter persegi. Namun cukup memuat beberapa ruangan seperti
dapur, ruang tamu yang juga merangkap sebagai ruang keluarga,
2 kamar tidur, dan kamar mandi. Giovanni memaksimalkan space
dengan pengaturan furnitur seefektif mungkin.
Dia menempatkan beberapa built-in furniture. Misalnya, vertical
buffet yang ditempatkan di ruang keluarga. Dia memadukannya dengan
loose furniture berukuran kecil seperti meja pada ruang tamu berbentuk
bulat. Dengan begitu, ruangan tidak terasa penuh.
Berukuran cukup besar, bufet itu menjadi elemen yang paling
menyolok di ruangan. Giovanni sengaja memilih warna cokelat
tua yang cenderung maskulin sehingga pas dipadukan dengan
dinding dominasi warna krem dan material kayu.
”Kombinasi warna-warna gelap itu membantu. Fix furnitur
pilih warna agak gelap sehingga terasa lebih menyatu dengan
dinding dan bagian tengah ruangan terasa lebih luas,” ujarnya.
Sentuhan colorful dituangkan lewat elemen dekoratif. Cushion
pada sofa dan hiasan meja, karpet bermotif abstrak berwarna
pink dan biru pastel. Motif pada karpet senada dengan artwork
abstrak yang diletakkan di atas sofa. ”Adanya motif dan warnawarni ini membuat ruangan terasa lebih hidup dan tidak
membosankan,” katanya.
Karpet itu juga berfungsi sebagai pembatas fungsi ruang keluarga
dengan ruang makan. Pengaturan ruang di dalam apartemen
disesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial. Area dapur
dan ruang makan sengaja diletakkan dekat dengan pintu masuk
agar instalasi pembuangannya tidak berbelit-belit.
”Lagi pula, dari hasil survei, kami mendapati bahwa banyak
pengguna apartemen yang tidak memasak. Dapur sering hanya
difungsikan untuk memanaskan makanan yang dipesan atau
masak yang simpel,” jelasnya.
Karena itulah, Giovanni memilih konsep dapur bersih dengan
kitchen set yang simpel dan elegan dengan warna hitam yang mewah.
Hanya ada sepasang kompor listrik, microwave, kulkas, dan wastafel.
”Karena itu yang paling mereka butuhkan,” ujarnya.
Di samping kitchen set terdapat sebuah meja makan mini yang cantik,
lengkap dengan empat kursi berkaki ramping yang bisa masuk ke
kolong meja. ”Dua bedroom ya idealnya empat penghuni. Jadi, meja
makannya pun cukup untuk empat saja,” ucapnya. (adn/c25/jan)

MINIMALIS:
Kamar mandi
menggunakan
tone hitam
dan putih.
Unsur dekoratif
diberikan
lewat pajangan
artwork di atas
kloset.

SENTUHAN
EMAS:
Kesan mewah
di ruangan ini
dihadirkan oleh
gorden dan
sarung bantal
berwarna gold.
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LEBIH PLAYFUL: Lukisan abstrak yang hampir menutupi separo
dinding menjadi elemen menonjol di kamar tidur.

MAKSIMALKAN STORAGE
Pilih storage atau
kompartemen built-in untuk
kamar tidur agar lebih efektif.
Bisa juga manfaatkan area
kolong tempat tidur sebagai
storage. Untuk area yang
lebih terbuka, pilih jenis
vertical storage yang tidak
begitu memakan ruang.
Menurut Giovanni, apartemen
biasanya menggunakan
vertical storage dengan
ketebalan rata-rata 40 cm
MAKSIMALKAN JENDELA
Ada beberapa apartemen
yang memiliki balkon luas.
Tapi, ada juga yang
balkonnya cukup sempit.
Tidak masalah. Manfaatkan
cahaya matahari dan udara
yang masuk dari balkon
untuk menyegarkan ruangan
dan membuatnya terasa lebih
lega. Boleh pilih jenis gorden
putih yang mencerahkan.

GHOFUUR EKA/JAWA POS

WARNA MASKULIN: Ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga memadukan built-in furniture dan loose furniture.

Cahaya Berwarna Hangat
untuk Area Tangga

AGUS WAHYUDI/JAWA POS

Pencahayaan di
area tangga
itu penting
untuk
penerangan
sekaligus
aksen yang
memperindah. Jadi,
113395 ada nilai
estetikanya.

PENCAHAYAAN di area tangga juga membantu
pengguna lebih aman dan nyaman, terutama saat
malam. Sekaligus mencegah risiko terjatuh karena
kurangnya cahaya di sekitar tangga.
Siang hari sebaiknya memanfaatkan cahaya alami.
Karena itu, area tangga harus diberi bukaan yang
cukup sehingga memungkinkan cahaya matahari
masuk dan menerangi area tersebut.
Nah, saat malam, pencahayaan sepenuhnya
bersumber pada lampu. Pemasangan lampu pada
area tangga harus mempertimbangkan aspek
keamanan, kenyamanan, serta estetika. Jadi,
tampilan tangga lebih bagus.
Konsultan interior ID Home Ditte Halide
menuturkan, lampu untuk menerangi area tangga bisa
dipasang di plafon, di atas tangga, atau di
bawah tangga. ’’Sakelar lampu (tombol on/off)
sebaiknya dipasang pada dinding lantai bawah
dan lantai atas serta dihubungkan secara paralel,’’
paparnya. Cara itu memudahkan pemakai
tangga untuk mematikan dan menyalakan lampu
saat hendak naik maupun turun.
Untuk lampu pada area tangga, sebaiknya
pilih yang memancarkan cahaya berwarna
hangat. ’’Lampu yang cahayanya kuning atau
jingga, atau yang mendekati warna cahaya
alami,’’ ucap Ditte. (nor/c18/jan)

ONE IN, ONE OUT
Karena sempit, sebaiknya tak
banyak barang yang
ditempatkan di dalam
apartemen. Pastikan
barang-barang tersebut
benar-benar diperlukan.
Gunakan prinsip one in, one
out. Jika ingin menambah satu
barang, keluarkan satu barang
yang dirasa sudah tak lagi
terpakai. Pakai skala prioritas.

TIP

Lampu LED bisa jadi
pilihan. Cahaya yang
keluar dari balik material
tipis membuat pengguna
lebih mudah melangkah
karena garis-garis tegas
yang terlihat. Metode
pencahayaan itu cocok
untuk tangga modern.
Tampilannya yang
futuristis seolah membuat
tangga memiliki teknologi
khusus yang canggih.
Padahal, itu hanya setrip
LED yang dipasang atau
ditanam dalam dinding,
lalu ditutup dengan
material tembus pandang
yang sebidang dengan
dinding. (*)
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Suzuki All Out Dukung Piala AFF
Dongkrak
Penjualan
Ertiga
SUKABUMI - Piala ASEAN
Football Federation (AFF) atau
dikenal dengan AFF Suzuki
Cup, merupakan salah satu turnamen sepak bola yang paling
ditunggu-tunggu di kawasan
Asia Tenggara.
Tahun ini, Suzuki Motor Corporation (SMC), induk perusahaan Suzuki yang berkedudukan di Jepang kembali menjadi
title sponsor untuk keenam
kalinya dalam AFF Suzuki
Cup 2018.
PT Suzuki Indomobil Sales
(SIS) selaku anak perusahaan
SMC pun sudah menyiapkan
berbagai program menarik,
untuk mengakomodasi serta
memperkuat dukungan masyarakat kepada timnas Indonesia.
Seiji Itayama selaku President
Director PT SIS mengatakan,
hal itu merupakan sebuah kehormatan bagi Suzuki lantaran
di tahun ini pihaknya kembali
menjadi title sponsor AFF Suzuki Cup.
“Partisipasi Suzuki di AFF
Suzuki Cup 2018, merupakan
bentuk dukungan kami kepada

perkembangan sepak bola di
ASEAN,” ujar Itayama melalui
keterangan resminya yang
diterima Radar Sukabumi,
Jumat (9/11).
Menurutnya, sepak bola
merupakan olahraga yang
mampu menarik antusiasme
penonton dari berbagai kalangan. Apalagi AFF Suzuki Cup
selalu ditunggu masyarakat,
sebagai tontonan yang dapat
dinikmati bersama teman dan
keluarga.
“Untuk itu kami telah menyiapkan berbagai program
menarik bagi pelanggan, untuk
mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan AFF
Suzuki Cup 2018,” terangnya.
PT SIS mengadakan program
333 Lucky Family yang diperuntukkan bagi pembeli All
New Ertiga, pada Oktober 2018.
Dalam program ini, dilakukan
pengundian untuk mencari
333 konsumen beruntung yang
akan mendapatkan masingmasing dua tiket nonton langsung AFF Suzuki Cup 2018 di
stadion Gelora Bung Karno,
Jakarta. Bagi para pemenang
dari luar Jabodetabek, akan
diberikan fasilitas akomodasi
dan transportasi menuju tempat pertandingan.
Bagi warganet yang ingin
memberikan dukungan kepada tim nasional yang berlaga di

AFF Suzuki Cup 2018, pihaknya
juga memberikan tantangan
untuk berfoto bersama anggota keluarga dengan tema
Menyambut AFF Suzuki Cup
2018. Unggah foto tersebut ke
akun instagram dan tandai
akun instagram @suzuki_id
disertai tagar #AFFSuzukiCupCompetition.
Sebanyak 20 partisipan dengan foto terbaik, masing-masing berkesempatan mendapat
tiga tiket untuk menonton
langsung AFF Suzuki Cup 2018.
Suzuki mengajak masyarakat,
komunitas pecinta otomotif,
hingga komunitas nelayan
untuk menghadiri nobar pertandingan AFF Suzuki Cup
2018 yang akan diadakan di
beberapa kota besar serta dilerdiler Suzuki, baik roda empat,
roda dua, maupun marine.
AFF Suzuki Cup 2018 semakin semarak dengan adanya
program Penalty Challenge,
khusus untuk pelanggan yang
membeli All New Ertiga selama
periode Oktober November
2018.
“Dalam program ini, pelanggan ditantang untuk melakukan tendangan penalti dan
berkesempatan mendapatkan
hadiah lima unit sepeda motor
GSX-R150,” ucapnya.
Selain itu, Suzuki juga menyediakan hadiah langsung
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PROMOSI: Tidak hanya memberikan tiket pertandingan, Suzuki juga mengadakan Nonton Bareng AFF Suzuki Cup 2018.

berupa iPhone X, angsuran
mulai Rp 3 jutaan, jangka waktu
kredit hingga tujuh tahun , serta
premium merchandise untuk
pembeli All New Ertiga periode
November-Desember 2018.
Penyelenggaraan AFF Suzuki Cup 2018 diawali dengan
tur piala AFF Suzuki Cup di
Kamboja, pada 14 September
2018. Baru-baru ini tur piala

AFF Suzuki Cup tiba di Jakarta,
untuk membangkitkan antusiasme masyarakat terhadap
AFF Suzuki Cup 2018.
Babak penyisihan AFF Suzuki
Cup 2018 akan diselenggarakan mulai 8 hingga 25 November 2018, dengan format dua
laga kandang dan dua laga
tandang.
Timnas Indonesia tergabung

di grup B bersama Singapura,
Timor Leste, Thailand, dan Filipina. Tim Garuda Merah Putih
akan bertanding pada 9 November melawan Singapura,
13 November melawan Timor
Leste, 17 November dengan
Thailand, serta 25 November
menghadapi Filipina.
“Semoga berbagai program
yang telah kami siapkan,

dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam
menyambut AFF Suzuki Cup
2018,” imbuhnya Jangan lupa
untuk ikut kegiatan nobar di
diler-diler Suzuki dan pantau
terus informasinya di website
maupun sosial media resmi,
Suzuki untuk memberi dukungan terhadap tim favorit.
(*/sri)

atau patahan sebesar 5
persen. Namun saat ini
telah mencapai 15 persen.
“Jadi dulu kadar broken
cuma 5 persen. Sekarang
yang namanya premium

itu 15 persen,” ungkapnya.
Arief mengatakan, menipisnya stok beras medium di pasar Cipinang
telah terjadi sejak satu
bulan lalu.(rmol)

Satgas Endus Praktik Curang
JAKA RTA - Harga beras medium men galami
kenaikan belakangan ini.
Kemarin, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Direktur Utama
Perum Bulog Budi Waseso
(Buwas) turun langsung
memantau harga di lapangan. Kedua pejabat
tersebut menyambangi
Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Ikut pada
kegiatan ini, Direktur
Pengadaan Perum Bulog
Ba c t h i a r, D i re kt u r O p erasional dan Pelayanan
Publik Tri Wahyudi Saleh,
K e p a l a S a t g a s Pa n g a n
Setyo Waseso, dan Kepala
Badan Ketahanan Pangan
Agung Hendriadi.
Ha r g a b e r a s m e d i u m
di PIBC terpantau mengalami kenaikan berkisar
Rp 9.600 hingga 10.200
per kilo gram (kg) dari sebelumnya Rp 9.300 per kg.
Harga beras medium itu
sudah melesat jauh dari
Harga Eceran Tertinggi

ALAMAT
ALA
MAT : JL
JL. SE
SELAB
SELABINTANA
LABINT
INTANA
ANA KM 7 SUK
SUKAB
SUKABUMI
ABU
UM
0266-221501
FAX : 0266-223383
Fasilitas :
Kamar . Restaurant
& Caringin Lounge .Waterbom.
Taman Rekreasi . Outbound . Pernikahan

Net Rp 214.500
Contact :
Agusta PELABUHAN RATU
0266-432273 , 081573254996 ,
081299292666
Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu
EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com
Agusta Sukabumi
0266-227456
Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

(HET ) yang ditetapkan
p e m e r i n t a h a d a l a h Rp
9.450.
Menteri Amran menyayangkan harga beras medium mengalami kenaikan.
Menurutnya, kenaikan itu
sebagai sebuah anomali.
Karena, stok lebih banyak
dari biasanya.
“Kita serahkan ke satgas pangan sajalah. Kita
mengimbau kepada
semua pihak, supaya janga n m e n g u b a h ha r ga,”
ujar Amran.
Amran melihat, kenaikan harga beras medium
dipicu menipisnya stok
jenis beras tersebut. Hal
itu disebabkan ada beras
medium dijual jadi beras
premium.
Ke t u a S a t g a s Pa n g a n
Setyo Wasisto memiliki
kecur igaan yang sama.
Beras medium naik karena
ada indikasi beras tersebut disulap menjadi beras
premium.
“ Ki t a a k a n c e k k e l a -

pangan, cek ke lab juga
sehingga apa yang disebut
beras medium ya medium
dan premium ya premium.
Jadi enggak ada lagi menipu konsumen jual yang
medium tapi premium,”
kata Setyo.
Dirut Bulog Buwas-sapaan Budi Waseso memperkuat keterangan Setyo.
Menurutnya, Bulog banyak menggelontorkan bera s m e d i u m. Te t a p i d i
lapangan jumlahnya tidak
terlalu signifikan. “Kami
dari penyuplai curiga ada
perubahan dari beras medium menjadi premium,”
ujar Buwas.
Dia menyebutkan stok
beras premium yang beredar di masyarakat saat
ini mencapai 80 persen.
A k i b at n ya, ma s ya ra k at
kecil sulit mendapatkan
harga beras medium yang
murah.
Buwas mengungkapkan,
masalah tingginya beras
m e d i u m b u k a n k a re na

stok menurun di lapangan. Bulog operasi pasar
setiap hari untuk stabilisasi harga. Ternyata serapannya kecil. Stok beras
cukup besar di lapangan.

Direktur Utama PT Food
Station Arief Prasetyo
Adi menerangkan, sesuai
aturan, be ras jenis premium seharusnya hanya
memiliki kadar broken
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Ribuan Pencaker Masih Nganggur
CIKOLE- Ribuan pencari kerja (pencaker) asal Kota Sukabumi yang tercatat
pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrnas) periode September

tahun ini belum tersalurkan ke dunia
kerja. Masalahnya, selain lapangan kerja
di Kota Sukabumi terbatas, para pencaker
kurang memiliki kompetensi khusus yang

sesuai dengan potensi yang ada.
Data yang dihimpun Radar Sukabumi,
pencaker yang tercatat di Disnakertrans
Kota Sukabumi periode September 2018

sebanyak 4.563, dari jumlah itu, sebanyak
1966 pencaker belum tersalurkan. Sedangkan dari sisi pendidikan, mayoritas
di dominasi oleh lulusan SMA sederajat,

disusul starata satu, SMP dan SD. Mayoritas, dari jumlah pencaker yang telah
tersalurkan berada pada sektor industri.


RIBUAN..Baca Hal 10

SUAR KANG FAHAM
Jadi Contoh Gerakan
Salat Subuh Berjamaah
PEMERINTAH Kota Sukabumi
terus berkomitmen mendorong terus Gerakan
Shalat Subuh Berjamaah. Hal tersebut
diperlihatkan oleh
Walikota Sukabumi,
Achmad Fahmi
dan Wakil
Walikota Andri Hamami
yang selalu
hadir menjadi contoh
masyarakat
Kota Sukabumi. “Gera k a n Sa l at
Subuh Berjamaah dilaksanakan sebanyak tiga kali
dalam sepekan,”
ujar Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi.
Salat subuh berjamaah itu dilaksanakan selama
tiga hari ditempat yang berbeda-beda. Pertama
pada Jumat yang digelar di Masjid Agung Sukabumi.
Selanjutnya pada Sabtu yang dilakukan berkeliling
ke masjid yang ada di tujuh kecamatan. Lalu Ahad
dilakukan di masjid yang ada di lingkungan Pemkot
Sukabumi. “ Gerakan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Khusus
untuk ASN diimbau hadir sebagai upaya meningkatkan kesolidan dan kekompakan,” ujarnya.
Lanjutnya, Fahmi meyakini ketenangan dalam
bekerja dan yang lainnya ditentukan dari seberapa
dekat dengan pembuat ketenangan, yakni Allah
SWT. Bila ketenangan tercapai maka kinerja ASN
dalam melayani masyarakat akan semakin baik. “
Hal ini akan mendukung pencapaian visi misi Kota
Sukabumi yakni mewujudkan masyarakat yang
religius, nyaman, dan sejahtera (Renyah),” (bal)

KABAR DPRD

FOTO:IST

KUNJUNGAN: Komisi III DPRD Kota SUkabumi saat
melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kota
Bogor, kemarin.

DPRD Dorong
Siswa SMA dan SMK
Terperhatikan
CIKOLE - Komisi III DPRD
Kota Sukabumi mendorong
pembuatan regulasi yang
berkaitan dengan kepedulian pemerintah Kota Sukabumi terhadap peserta
didik setingkat SMA dan
SMK. Pasalnya saat ini, kewenangan SMA dan SMK
itu merupakan tanggung
jawab pemerintah Provinsi
Jawa Barat sesuai dengan
Undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintah daerah. “Walaupun kewenangan itu milik provinsi
tapikan siswa-siswi SMA
dan SMK itu merupakan
masyarakat Kota Sukabumi.
Kita ingin ada payung hukum agar mereka juga bisa
diperhatikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi,” ujar
Sekretaris Komisi III DPRD
Kota Sukabumi, Gundar
Kolyubi, kemarin (9/11).


DPRD..Baca Hal 10

Penunggak
Pajak Kendaraan
Capai Puluhan Ribu
SUKABUMI - Kesadaran
membayar pajak kendaraan
bermotor (PKB) di Kota Sukabumi masih minim. Dari data
Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi,
sekitar 40 persen kendaraan
termasuk kategori kendaraan
tidak melakukan daftar ulang
(KTMDU) atau menunggak
pembayaran pajak. “Penung-

gak pajak dari 132 ribu kendaraan bermotor cukup lumayan banyak yakni sekitar 40
persen,” ungkap Kepala Pusat
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Iwan Juanda disela-sela operasi tertib
kendaraan bermotor di Jalan
Ahmad Yani Kota Sukabumi,
kemarin (9/11).


PENUNGGAK..Baca Hal 10

PEMERIKSAAN: Salah seorang petugas kepolisian saat memeriksa
kelangkapan surat-surat berkendara.

WAHYU/RADARSUKABUMI

Melihat Pontren Manbaul Umam, Benteng-Warudoyong Kota Sukabumi

Santrinya Warga Sekitar, Hingga
Komunitas ODOJ sampai Ojeker
Pondok Pesantren (Pontren)
Manbaul Umam berdiri
sejak 5 Mei 2009. Pesantren
yang didirikan alm KH Ai
Rustandi dan kini diasuh oleh
putra ketiganya, Ust Irfan
Aminulloh tersebut santrinya
tidak hanya warga setempat,
tapi juga hadir dari berbagai
daerah di Sukabumi bahkan
dari komunitas ojeker dan
One Day One Juz (ODOJ)
Sukabumi.
DIDIET RAHMA ADITYA

FOTO:IST

BELAJAR ISLAM: Pengasuh Pontren Manbaul Umam, Ust Irfan
Aminulloh (tiga dari kiri saat duduk) foto bersama dengan para
santrinya dari kalangan ojeker.

PADA sebuah saung tepatnya di rumah Pengasuh
Pondok Pesantren (Pontren) Manbaul Umam, Ust
Irfan Aminulloh wilayah

Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong,
Us t I r f a n A m i nu l l o h
mencer itakan bahwa


SANTRINYA..Baca Hal 10
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METROPOLIS
Posisi Eselon II Kosong, Tunggu
Rekomendasi Kemendagri
CIKOLE- Pemerintah Kota
Sukabumi sudah melayangkan
surat untuk meminta rekomendasi pengisian kekosongan
jabatan eselon II dan jabatan
Sekretaris Daerag ke Kementerian Dalam Negeri. Informasi
yang dihimpun Radar Sukabumi ada sebanyak tujuh kursi
esselon II yang masih kosong
diantaranya Dinas Dalduk,KB
P3A dan PM, Dinas Tenaga
Kerja, Dinas Sosial, Asisten
Daerah II dan 3 orang Staf
Ahli. “Iya sudah diajukan akan
tetapi belum turun, menunggu
dari Kemendagri termasuk
Sekda,” ujar Wakil Walikota
Sukabumi, Andri Hamami,
kemarin (9/11).
Nantinya ketika memang
sudah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri, PemerFOTO: IST

DIPERLIHATKAN: Sherly Nurfebrian (18), karyawan yang saat itu berada di kantor J&T di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh
saat memperlihatkan rekaman pencurian.

Aksi Curanmor Terekam CCTV
GUNUNGPUYUH- Aksi
pencurian kendaraan bermotor terekam kamera
pengintai di kantor J&T Express, Jalan Bhayangkara,
Kecamatan Gunungpuyuh,
kemarin (9/11). Saat kejadian, kantor jasa pengiriman barang itu hanya diisi
oleh satu karyawan wanita,
karena memang karyawan
laki-laki tengah menunaikan
salat jumat.
Informasi yang dihimpun
Radar Sukabumi, aksi pencurian yang dilakukan dua
pria ini terjadi sekitar pukul 12:05 WIB. Akibat aksi
itu, satu motor matik merk
Honda raib digondol dua
maling tersebut.
Sherly Nurfebrian (18),
karyawan yang saat itu be-

rada di kantor awalnya tidak menyadari aksi yang
dilakukan dua pencuri itu.
Namun, setelah mendengar
suara aneh didepan kantor dirinya langsung berlari dan memergoki aksi
nekad tersebut. “Awalnya
sih takut, tapi gimana lagi
itu motor orang kantor takut
kesalahin. Makanya saya
kejar, sempat ada tarik menarik juga, tapi apalah daya
akhirnya motor itu hilang
dibawa kabur,” cerita Sherly
kepada wartawan, kemarin
(9/11).
Tidak hanya terlibat aksi
saling tarik-menarik, Sherly
juga sempat terseret beberapa meter karena menarik
motor Honda Beat bernomor polisi F 2101 QZ milik

Muhammad Kaka Kholid,
yang merupakan salah satu
kurir perusahan jasa pengiriman paket ini. “Intinya,
pelakunya dua orang. Yang
satu nunggu di depan pakai
motor matic warna hitam,
yang satu ngambil motor.
Enggak sempat juga lihat
plat nomornya. Yang nunggu
kelihatan dari wajahnya
masih muda, pakai kaos
warna putih. Kalau yang
satu sudah agak tua dan mukanya jerawatan, tapi enggak
kelihatan jelas soalnya pakai
helm,” terangnya.
Kejadian serupa, masih
kata Sherly terjadi beberapa
waktu lalu. Namun, motor
yang hendak dicuri berhasil
digagalkan karena pelaku
kabur. Namun demikian,

dirinya mengaku pasrah
atas kejadian tersebut. “Tadi
sama si pelaku tangan saya
juga sempat dipukul. Terus
diancam pakai pisau juga.
Tapi sekarang sudah ditangani sama polisi. Yang punya
motor juga lagi laporan ke
polisi terdekat,” tutupnya.
S e m e nt a ra i t u , Ka s a treskrim Polres Sukabumi
Kota, AKP Budi Nuryanto
menambahkan, pihaknya
kini tengah melakukan proses penyelidikan dan tengah memeriksa tiga orang
sebagai saksi. “Sementara
masih dalam penyelidikan. Barang bukti yang kita
amankan berupa rekaman
kamera CCTV saat pelaku
mencuri sepeda motor,”
pungkasnya. (upi/d)

KEKOSONGAN JABATAN ESELON II
1. Dinas Dalduk,KB P3A dan PM,
2. Dinas Tenaga Kerja
3. Dinas Sosial
4. Asisten Daerah II
5. Staf Ahli
intah Kota Sukabumi akan
melakukan seleksi terbuka
(Open Bidding). Namun saat
ini pihaknya masuk menunggu
respon dari Kemendagri. “Kita
pasti lakukan open bidding,
ada beberapa Dinas yang kosong dan juga asisten, “ujarnya.
Andri mengaku, kepemimpinan dirinya dengan Walikota
Sukabumi, Achmad Fahmi
tidak boleh melakukan rotasi
atau mutasi selama enam bulan setelah pelantikan terkecuali mendapatkan persetujuan

dari Kemendagri. “Iya karena
aturan selama 6 bulan itu kita
tidak boleh rotasi dan mutasi,”
katanya.
Sementara itu, agar penyelenggaraan pemerintah daerah bisa berjalan dalam melayani masyarakat. Makanya
pengosongan jabatan eselon II
sementara ini diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT). “ Kita PLT
kan dulu beberapa dinas yang
kosong ini,” jelasnya.
Kekosongan jabatan eselon II
itu dikarenakan adanya penjabat eselon II yang meninggal
dan pensiun. Seperti halnya
di Dinas Dalduk,KB P3A , Lilis
Astri Suryanita dan Asisten
II, Deden Solehudin, Dinas
tenaga Kerja Ipin Syaripin itu
pensiun sedangkan Dinas Sosial itu meninggal. (bal)

Desember, Semua Pekerjaan
Trotoar Rampung
WARUDOYONG- Dinas
Perhubungan Kota Sukabumi memastikan seluruh
pekerjaan perbaikan jalan
dan normalisasi trotoar di
Kota Sukabumi selesai pada
akhir tahun ini. Selain itu,
untuk menjaga keselamatan
para pengguna jalan yang
terdampak perbaikan, dirinya siap meminta kepada
pelaksana kegiatan untuk
aksesibilitasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul
Rachman mengungkapkan, semua pekerjaan perbaikan trotoar yang ada
di Kota Sukabumi selesai
pada Desember ini. Kendati demikan, dirinya juga
menyadari bulan ini masuk musim hujan sehingga

cukup mengganggu pengguna jalan. “Jika melihat
kalender kerja, Desember
akhir semua harus selesai.
Nah, untuk antisipasi dampak bagi pengguna jalan
kami sudah minta kepada
setiap rekanan untuk memprioritaskannya, termasuk
akses yang terganggu akibat
perbaikan itu, “ jelasnya kepada Radar Sukabumi saat
dihubungi melalui saluran
teleponnya, belum lama ini.
Adapun jumlah titik perbaikan trotoar yang ada di
Kota Sukabumi berjumlah lima. Mulai dari, Jalan
Suryakencana, Jalan RE
Martadinata, Jalan Siliwangi, Jalan Syamsudin
dan Jalan Gudang. “Hasil
pengecekan terakhir, semua

susah memperlihatkan progres yang cukup baik. Sehingga, tahun depan akses
bagi pejalan kaki ini baik,”
tambahnya.
Sementara itu, Hermawan
salah seorang pengguna jalan
meminta agar para pelaksana
kegiatan perbaikan trotoar
tersebut dapat menjaga kerapihan tanah hasil galian. Pasalnya, pada musim hujan ini
dikhawatirkan dapat membuat licin jalanan. “Saya
sebagai pengguna jalan,
hanya minta pelaksananya
rapih saja. Misalkan tanah
hasil galian agar disimpan
dengan baik, soalnya kan ini
musim hujan, jika tidak rapih bahaya buat pengguna
jalan terutama roda dua,”
pintanya. (upi/d)

Ribuan Pencaker Masih Nganggur
sambungan dari Hal 9

Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Sukabumi, Iyan Damayanti mengungkapkan, kendati masih
cukup bnyak pencaker yang
belum tersalurkan, namun
target dari tahun ke tahun
pendistribusian angkatan
kerja tercapai. “Jika dilihat
daei seluruh pencaker yang
tercatat, sisa yang belum
tersalurkan memang hanya sekitar 20 persen saja.
Karena memang, jika hanya
mengandalkan kesempa-

tan kerja di Kota Sukabumi
terbatas, soalnya peluang
yang ada harus memiliki
kemampuan khusus, misal
perhotelan dan juru masak,”
jelasnya kepada Radar Sukabumi, kemarin (8/11).
Berbagai upaya, mulai
dari pembukaan bursa kerja hingga mempersiapkan
tenaga kerja yang siap pakai
telah dilakukan Pemerintah
Kota Sukabumi untuk terus
menekan angka pengangguran. Dengan begitu, Iyan
meyakini para pengangguran terbuka terserap pada
dunia kerja baik di Kota

Sukabumi maupun luar daerah. “Termasuk kita arahkan
agar para lulusan setiap
angkatan kerja untuk menjadi wirausahawan baru,
hal itu senada juga dengan
program pemerintah Kota
Sukabumi saat ini. Alhamdulilah, setiap tahun tidak
kurang dari 5.000 pencaker
tersalurkan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya
juga telah meminta kepada
sektor dunia usaha yang
ada di Kota Sukabumi untuk
memprioritaskan tenaga
kerja lokal. Selain itu, untuk
mempersiapkan sarapannya

pihaknya juga memberikan
pelatihan kepada pencaker,
khususnya lulusan SMA
sederajat. “Memang, pertumbuhan usaha perhotelan di Kota Sukabumi ini
berkembang cukup pesat.
Tapi, disana tenaga kerja
yang dibutuhkan harus memiliki keterampilan khusus,
sekalipun tenaga kebersihannya. Makanya, kita latih
dulu hingga siap, terus kami
pun akan membuat komitmen dengan pelaku usaha
itu agar bisa menerima pencaker yang telah di latih oleh
kami,” pungkasnya. (upi/d)

DPRD Dorong Siswa SMA dan SMK
Terperhatikan
sambungan dari Hal 9

Makanya lanjut dia, Komisi
III sedang mengusulkan rancangan peraturan daerah
(Raperda) inisiatif yakni penyelenggaraan pendidikan.
Sehingga dengan Perda ini
bisa memayungi regulasi anggaran yang dikucurkan Kota
Sukabumi yang tidak bertentangan dengan kewenangan
provinisi. “ Seperti halnya
saat kunjungan kerja ke Kota
Bogor, mereka bisa mengalo-

kasi anggaran beasiswa bagi
siswa Kota Bogor, sehingga
tidak berbenturan aturan
hukumnya,” jelasnya.
DPRD Kota Sukabumi juga
menginginkan hal yang sama,
meskipun kewenangannya
oleh provinsi tapi siswa itu
merupakan warga Kota Sukabumi sehingga harus diperhatikan. “Jadi ketika kita
mengalokasikan anggaran
untuk siswa yang merupakan
warga Kota Sukabumi baik itu
berupa beasiswa atau yang

lainnya, kita sudah punya
payung hukumnya,” katanya.
Dikatakan Gundar di Kota
Bogor itu payung hukumnya
berupa peraturan Walikota,
maka alokasi anggaran di
Dinas Pendidikan Kota Bogor
bisa sejalan tidak bertentangan dengan kewenangan
provinsi. Bahkan Bogor itu
sudah membuka kerja sama
dengan universitas yang ada
di Bogor untuk siswa yang
berprestasi. “Karena payung
hukumnya sudah ada, se-

hingga pemerintah bisa mengucurkan anggaran untuk
siswa setingkat SMA,” ujarnya.
Dalam waktu dekat ini
Ko m i s i I I I D P R D Ko t a
Sukabumi akan memparipurnakan Perda prakarsa DPRD ini. “Nanti kami
akan mengekspos kepada
pemerintah daerah alasan
membuat perda inisiatif penyelenggaraan pemerintah
ini. Mungkin kurang lebih 1
minggu kedepan.,” pungkasnya. (bal/d)

Santrinya Warga Sekitar, Hingga Komunitas
ODOJ sampai Ojeker
sambungan dari Hal 9

Pontren Manbaul Umam
yang saat ini menjadi asuhannya, didirikan oleh ayah
kandungnya-seorang sosok
ulama Kota Sukabumi (alm)
KH Ai Rustandi. “Diawali
pada 1991, alm Bapak (alm
KH Ai Rustandi) mendirikan
Pontren Asy’ariyyah di Tipar.
Pontren Asy’ariyyah saat ini
diasuh oleh kakak pertama
saya,”akunya. Beranjak dari
sana, alm KH Ai Rustandi
kemudian mendirikan Pontren Assakinah pada 2005 di
wilayah Kelurahan Sudajaya
Hilir Kecamata Baros. Pontren
Assakinah kini diasuh kakak
kedua Ust Irfan Aminulloh
bernama KH Anas Syakirulloh.
Baru pada 2009 sekitar 5
Mei, alm KH Ai Rustandi
membangun pontren kembali yang diberi nama Pontren

Manbaul Umam atau tempat
pembinaan akhlak dan ilmu
di wilayah Kelurahan Benteng
Kecamatan Warudoyong Kota
Sukabumi yang kini dikelola
Ust Irfan Aminulloh sebagai
pengasuhnya.
Ust Irfan Aminulloh mengatakan Pontren Manbaul
Umam berdiri di atas tanah yang secara luas keseluruhan luasnya mencapai
2.400 meter persegi. “ Dari
luas tersebut yang sudah
dibangun sekitar 700 meter persegi di atas tanah
pribadi,”katanya kepada
Radar Sukabumi.
Ia menambahkan santri
yang ada di Pontren Manbaul
Umam berjumlah sekitar 50
orang terdiri dari santri lakilaki dan perempuan. “Namun
mereka tidak menginap atau
pulang pergi dan kebanyakan
anak-anak dan remaja di lingkungan sekitar,”terangnya.

Untuk pembelajarannya,
dimulai ba’da maghrib sampai pukul 20:00 WIB untuk
santri anak-anak. Dilanjut
santri remaja mulai pukul
20:00 WIB sampai pukul 22:00
WIB. “Belajarnya setiap hari,
namun khusus malam Jum’at
ada santri yang juga datang
dari penduduk di luar lingkungan sekitar, yakni santri
dari Cibadak, Sukaraja, Cipanengah. Mereka mulai
belajar pukul 20:00 sampai
dini hari,”akunya.
Kemudian, keunikan lain,
santri di sini ternyata selain
penduduk setempat juga
datang dari komunitas. Yakni,
komunitas pengojek atau
ojeker dan komunitas ODOJ.
“Santri anak-anak belajar Al
Qur’an dan Kitab Fiqh Safinah/kitab kuning dan Ta’limul
Muta’alim atau adab mencari
ilmu. Sedangkan remajanya
belajar kitab Fathul Mu’in

dan Tafsir Jalalain,”katanya
yang juga menambahkan ada
juga belajar Kitab Jurumiyyah
dan Yaqulu. Sedangkan untuk
malam Ahad, kebanyakan
santri laki-laki menginap di
pesantren yang juga dari kalangan ODOJ.
Ust Irfan Aminulloh mempunyai harapan sesuai nama
pesantren diharapkan dapat
mencerdaskan santri dari
sisi agama/akhlak karena
tuntutan zaman saat ini
bahwa pembinaan agama
dan akhlak hal yang utama.
“Alhamdulillah dipercaya
orang tua,”ucap syukurnya
kepada Allah Subhana Wa
Ta’ala. Ia juga berharap agar
Pemerintah Kota Sukabumi
saat ini memberikan bantuan untuk pembangunan
Pontren Manbaul Umam
terutama pada sisi tanah
pesantren yang belum
dibangun. (*)

FOTO: IST

PENGERJAAN: Salah satu pekerjaan perbaikan trotoar di Kota Sukabumi.

Penunggak Pajak Kendaraan
Capai Puluhan Ribu
sambungan dari Hal 9

Ditambahkannya, jika
dijumlahkan ada sekitar
50 ribu kendaraan yang
menunggak pembayaran
pajak. Namun penunggak
pajak ini ada yang tanda
kutip seperti menunggak
karena kendaraan yang rusak maupun hilang dan ada
yang benar-benar menunggak pembayaran pajak. “Bila
dijumlah pendapatan yang
seharusnya diperoleh dari
penunggak pajak ini mencapai Rp 80 miliar per tahun. Sehingga bila ditambah
dengan dua atau tiga tahun
maka besaranya akan semakin besar,”tambah Iwan.
Tidak hanya itu, menurut
Iwan, pemilik kendaraan
pun harus memperhatikan
masalah pajak terkait ada
klausul baru yang ada dalam
Peraturan Kapolri Nomor 5

tahun 2012. Dalam ketentuan itu dinyatakan kendaraan setelah lima tahun
tidak membayar pajak atau
KTMD ditambah dua tahun
berikutnya tidak daftar ulang
maka akan dihapus dari
daftar registrasi. “Aturan ini
sudah lama, sehingga bagi
masyarakat yang termasuk
pada klausul tersebut, harus
segera melakukan registrasi
sebelum terhapuskan datanya,” imbuh Iwan.
Disinggung soal keberadaan kendaraan plat
merah yang tidak melakukan kewajibannya, Iwan
mengaku hanya sedikit. Sebab, lanjut dia, pihaknya
sudah menyiapkan petugas
khusus dalam mengurusi pajak untuk kendaraan
palt merah. “Biasanya kami
melakukan jemput bola dengan mendatang ke setiap
dinas,”tukasnya.

Sementara terkait bagi
hasil pajak antara provinsi
dan Kota Sukabumi, Iwan
menerangkan, pada 2018
ini cukup besar yakni Rp 58
miliar. Pajak ini tidak hanya
dari kendaraan melainkan
dari BBN, pajak bahan bakar
kendaraan, pajak rokok, dan
pajak air permukaan. “Khusus untuk pajak kendaraan
bermotor bagi hasilnya 30
persen untuk kota dan provinsi 70 persen,” terangnya.
Ditempat yang sama, Asisten
Daerah I Bidang Pemerintahan Kota Sukabumi, Andri Setiawan mendukung
porgram yang dijalankan
ini. Menurut dia, operasi
tertib kendaraan bermotor ini bisa meningkatkan
kesadaran warga untuk
membayar pajak. “Dengan
kegiatan ini bisa meningkatkan pendapatan asli
daerah,”pungkasnya. (why)
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Prodi Konseling dan
Ilmu Sosial Dimoratorium

PAGELARAN BUDAYA

NET

MERIAH: Mahasiswa yang tergabung
dalam Permira didukung KBRI Moskow
menyelenggarakan pagelaran budaya Indonesia
dan Kongres Permira ke-19 di Rostov on Don.

JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memoratorium
Program Studi (Prodi) yang
dianggap sudah jenuh. Prodi
tersebut ada di fakultas atau
kampus-kampus keguruan.
Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir mengatakan,
bukti jenuhnya suatu prodi
antara lain lulusannya yang
tidak terserap dengan baik di
dunia kerja. Lulusan tersebut
juga cenderung menganggur,
maupun bekerja tidak sesuai
dengan bidangnya.
“Ada, misalnya yang jenuh, ini kami tutup. Buktinya
jenuh apa? Lulusannya tidak
terserap oleh industri. Banyak itu. Contoh, program
studi keguruan, yaitu tentang
konseling. Saya moratorium
dulu,” ujarnya saat ditemui
di kantor Kemenristekdikti,
Senayan, Jakarta Pusat.
Selain prodi bimbangan
konseling, bidang lainnya
yang akan dikurangi yaitu
ilmu sosial. Dia berharap, perguruan tinggi bisa mengedepankan ilmu eksakta.
“Sekarang universitas yang
di bidang sosial, sosialnya
akan saya moratorium, saya

Mahasiswa di Rusia
Peduli Persatuan Bangsa
JAKARTA - Mahasiswa Indonesia di Rusia
tidak hanya sibuk menuntut ilmu, tetapi juga
peduli terhadap persatuan dan kesatuan bangsanya. Serta turut mendekatkan hubungan
antara Indonesia dengan Rusia.
Untuk itu, mahasiswa yang tergabung dalam
Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia
(Permira) didukung KBRI Moskow menyelenggarakan pagelaran budaya Indonesia dan Kongres Permira ke-19 di Rostov on Don pada awal
November kemarin.
Pagelaran budaya Wonderful Indonesia
mengedepankan tema Zamrud Khatulistiwa.
Sekitar 200 orang warga Rusia yang memenuhi
gedung kebudayaan Rostov State Transport
University seakan bertamasya keliling Indonesia, menyaksikan keanekaragaman budaya dan
tradisi Nusantara.
Sekretaris Pertama Fungsi Pensosbud KBRI
Moskow Enjay Diana mengemukakan, Indonesia dan Rusia merupakan negara multibudaya.
Kerja sama budaya kedua negara sangat penting
untuk lebih mendekatkan hubungan. Saat ini,
Rusia dan Indonesia, khususnya jarak antara
Moskow dan Bali selangkah lebih dekat dengan
adanya penerbangan langsung dari Moskow ke
Denpasar sejak 28 Oktober 2018.
“Penerbangan ini memudahkan warga Rusia
berkunjung ke Indonesia untuk berwisata dan
mengetahui budaya Indonesia,” kata Diana
dalam keterangannya.
Pagelaran dikemas dalam sebuah drama yang
menceritakan persatuan Indonesia atas perbedaan budaya dan tradisi dari Sumatera, Jawa,
Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga
Papua. Dalam pagelaran tersebut disajikan
berbagai tarian dan nyanyian, serta penayangan
video pariwisata dari daerah-daerah Indonesia
tersebut.
Ketua panitia pagelaran Aryanto Rama Nur
Rafi mengatakan, makna pagelaran budaya
dimaksud untuk menyampaikan kepada warga
Rusia bahwa Indonesia merupakan negara yang
memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi
tetapi menjunjung tinggi persatuan.
“Indonesia adalah negara yang mementingkan persatuan. Kami berharap agar rakyat Indonesia, termasuk para mahasiswa Indonesia di
Rusia dapat lebih mencintai Indonesia sebagai
Indonesia yang seharusnya yaitu berbeda-beda
tetapi tetap satu,” kata Rama, mahasiswa yang
sedang mendalami bidang perkeretaapian di
Rostov State Transport University.
Wakil Pertama Rektor Rostov State Transport
University Aleksander Vartanovich Chelokhyan
yang hadir pada pagelaran tersebut memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan
pagelaraan budaya Indonesia.
Menurutnya, para mahasiswa Indonesia tidak
hanya semangat dan sungguh-sungguh dalam
belajar tetapi juga memiliki kemampuan besar
dalam kreasi seni. Vartanovich berharap lebih
banyak lagi mahasiswa Indonesia yang belajar
di Rostov State Transport University yang saat ini
sebanyak 34 orang dari keseluruhan sekitar 530
mahasiswa Indonesia di Rusia. (wah)

YESIKA DINTA/JAWAPOS.COM

KURANG LAKU DI PASARAN: Menristekdikti, Mohamad Nasir menjelaskan soal diberlakukannya moratorium
untuk prodi konseling dan ilmu sosial.

ku ra n g i . S e k a ra n g s ay a
arahkan ke STEM (Science,
Technology, Energy, Mathematics) ini yang menjadi
penting. Ini kami dorong.
Kalau ada universitas dengan STEM, saya akan izinkan,” terang dia.
Kemudian, sejumlah ju-

rusan kekinian juga akan
ditingkatkan, seperti prodi
yang fokus terhadap industri kopi. Sebagaimana diketahui, kopi sudah menjadi
salah satu gaya hidup masyarakat saat ini.
“Maka ada dalam bagaimana tentang konsentrasi pro-

gram studi kopi, kopi itu
kan dari bagaimana cara
menanam kopi yang baik,
bagaimana dari hulu kan.
Bagaimana nanti set plantiationnya itu, bagaimana nanti
hilirnya,” kata Nasir.
Untuk mengembangkan
inovasi dalam menciptakan

prodi, Nasir memberi kebebasan kepada universitas.
Kini, kampus bisa dengan
mudah mengajukan pembukaan prodi baru tanpa
nomenklatur, selama bisa
menghasilkan lulusan yang
terserap industri.
“Ini sudah saya cabut peraturan ini, sudah diganti
peraturan baru. Silakan itu
para program studi akan
dibuka, tetapi harus lihat
pada siapa demand-nya,
jangan sampai mencetak
tenaga kerja penganggur,
tapi mencetak tenaga kerja
yang profesional pada bidangnya yang diinginkan
industri,” paparnya.
Adapun prodi kekinian
yang sudah ada, di antaranya
Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi, Prodi Film, Prodi
Teknologi Pulp dan Kertas,
Prodi Informatika Medis,
Prodi Teknik Mekatronika
dan Prodi Sains Data.
Ke m e n r i s t e k d i kt i j u g a
memberikan rekomendasi
kepada perguruan tinggi untuk membuka prodi visioner
Sains Perkopian, Prodi Ekonomi Perkopian, Pendidikan
Barista, Prodi Seni Meme.
(yes/JPC)

Dudung Nakhodai
ESA Jabar
SUKABUMI - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi
Dudung Nurullah Koswara,
terpilih sebagai Ketua Guru
Inspiratrif Jawa Barat (Jabar)
2018. Pemilihan melalui program Een Sukaesih Award
(ESA) 2018 ini adalah kegiatan yang menyeleksi guruguru yang masuk kategori
guru inspiratif yang diselenggarakan oleh Dinas
Pendidikan (Disdik) Provinsi
Jabar setiap tahunnya.
Setiap seleksi guru inspiratif biasanya diadakan pemilihan ketua, dipilih oleh
para guru peserta seleksi. Semua peserta seleksi
memilih sosok siapa yang
p a nt a s d a n l aya k u nt u k
menjadi ketua.
“Alhamdulilah saya bisa
dipercaya untuk menjadi
Ketua ESA Award 2018, ini
amanah sekaligus beban

tidak ringan,” terangnya
kepada Radar Sukabumi,
Jumat (9/11).
Dir inya akan me mu lai
bergerak membawa anggota guru inspiratif se-Jabar,
dengan melakukan audiensi
dengan gubernur.
Menurutnya, guru inspiratif harus diberi pembekalan
dan arahan dari Gubernur
Jabar. Guru Inspiratif Jabar
yang dipimpinnya harus
mampu bergeliat, memberikan warna positif terhadap
kemajuan pendidikan Jabar.
Selain itu juga harus menjadi
bagian dari mimpi bersama
Jabar Juara Lahir Batin.
“Saya ingin semua guru
dapat menjadi guru inspiratif,” ujarnya.
Mulai dari komunitas ESA
2018 yang dipimpinnya,
dirinya bermimpi setiap
guru mampu menjadi inspirator khususnya bagi peserta

IST

MELAYANI: Setiap guru harus mampu menjadi inspirator bagi peserta didik dan masyarakat.

didik, umumnya bagi masyarakat luas.
“Majunya kehidupan masyarakat terkait dengan dimensi pendidikan. Dimensi
pendidikan akan sukses
hanya dengan guru-guru
yang berkualitas,” ucapnya.
Guru-guru inspiratif
adalah guru-guru yang bukan hanya berkualitas, namun juga mampu mengin-

spirasi. Sebuah tugas lebih
dari seorang guru.
Pemilihan ketua tersebut
berlangsung di Narima Hotel, Lembang Bandung, Oktober lalu dibuka Kadisdik
Jawa Barat Ahmad Hadadi.
Hadadi berpesan kepada
para peserta, agar setiap
guru harus menjadi magnet
dan ikon sekolah. Guru harus menunjukan komitmen

agar layak untuk diteladani.
“Guru pintar itu banyak
namun guru yang menginspirasi itu tidak banyak jumlahnya. Guru harus hadir
dalam hidupnya anak, katakatanya anak,” terangnya.
Terakhir, dirinya meminta
setiap guru mampu menjadi
guru yang memberi warna
positif bagi setiap anak didiknya.(wdy)

Nyala Mimpi Anak Kampung Yang Sempat Mati di Madrasah “Kandang Kuda”

Beli Kapur Papan Tulis Harus Tunggu Sumbangan
Tiada yang tidak mungkin. Tetesan
peluh dan air mata menjadi pondasi bagi
guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)
Muallimin. Sekolah ini dulu berbentuk
kandang kuda, kini transformasi menjadi
madrasah terbaik dengan fasilitas lengkap.
RIKI CHANDRA, Sumatera Barat
PENDIDIKAN senjata paling ampuh mengubah dunia. Ungkapan bijak mantan Presiden
Afrika Selatan Nelson Mandela itu pantas sepadan
dengan perjuangan para guru MIS Muallimin di
Jorong Tabek, Nagari Talang Babungo, Kecamatan
Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera
Barat (Sumbar). Mereka belasan tahun mengabdi
tanpa pamrih, “menangis” darah di sekolah itu
demi mendidik generasi bangsa di daerah yang
tergolong terpelosok itu.
Walaupun tidak menjadi salah satu bagian dari
daerah 3T (terdepan, terdalam, dan tertinggal),
namun untuk menjangkau Jorong Tabek membutuhkan waktu cukup lama. Ada sekitar enam jam
waktu tempuh untuk bisa sampai ke Jorong Tabek
dari Arosuka, Ibu Kota Kabupaten Solok.
Rabu siang (19/9), jelang mentari begitu terik.
Ratusan murid MIS Muallimin Tabek, hilir mudik.
Nyaris semua lorong sekolah bercat kuning itu
disesaki para siswa. Sebagian dari mereka ada yang
duduk di depan ruang kelas sembari menyantap
makanan ringan hingga ada yang bercanda dengan
rekan sejawatnya.
Sebagian lagi, siswa laki-laki sibuk bermain kejarkejaran sampai menanggalkan sepatu. Sebagian
murid perempuan bermain karet. Maklum, siang
itu kebetulan pukul 10.30 WIB, waktu istirahat
bagi siswa.
Pekarangan sekolah yang baru berusia 18 tahun
itu berhawa sejuk. Selain berada di lekuk bukit
dan hamparan sawah, semua pekarangannya

RIKI CHANDRA/JAWAPOS.COM

JINJING SEPATU: Murid MIS Muallim Jorong Tabek, Nagari Talang
Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumbar saat
pulang sekolah.

juga ditumbuhi puluhan jenis bunga. Menariknya lagi,
tedapat dua unit gazebo yang
terbuat dari kayu aren beratap
ijuk di luar ruangan kelas.
“Bagi yang malas dan bosan
belajar di kelas, mereka belajar di gazebo ini,” sebut Kasri,
guru Bahasa Arab MIS Tabek
membuka perbincangan.
Kasri menyebut, MIS Tabek
memiliki 22 orang guru dan
empat di antaranya berstatus
PNS. Selebihnya guru honorer
yang sudah belasan tahun
mengabdi. Sedangkan jumlah
lokalnya mencapai 11 unit
yang tersebar di tiga gedung
belajar. Total semua siswanya
mencapai 197 orang. MIS
ini juga memiliki satu unit
musala yang kini tengah disempurnakan.

“Sekarang kondisi mengundang kagum. Lokal bagus, ada
kantor, aula, labor dan UKS.
Kalau dulu, setiap yang melihat dipastikan menangis,”
sebut Kasri yang juga merangkap guru Penjaskes.
Di MIS Muallim ini, kegiatan
belajar mengajar berlangsung
dari pukul 07.15 WIB dan berakir pada pukul 17.00 WIB.
Selain mata pelajaran umum,
siswanya juga belajar mengaji, hafalan alquran, Bahasa
Arab, hingga bahasa Jepang.
Khusus bahasa Jepang baru
berlangsung sejak dua tahun
terakhir.
Kelahiran madrasah ini melewati proses cukup panjang
dan pahit. Bermula inisiasi
masyarakat hingga akhirnya
harus dikelola dan dijaga

masyarakat itu sendiri. Para
inisiator itu yakni Ainismar,
Muchtar, dan beberapa tokoh
masyarakat Jorong Tabek. Kini
Ainismar sudah almarhum.
Madrasah yang berdiri sejak
tahun 2000 itu berawal dari
meledaknya jumlaho murid
SD Inpres (SDN 09 Talang
Babungo). Ketika itu SD Inpres merupakan satu-satunya
SD di kampung tersebut.
Kapasitas SD tersebut tak bisa
menampung 250 orang murid. Akibatnya, murid sampai
belajar di teras sekolah.
“Bu Ainismar (alm) berinisiatif mendirikan sekolah
dengan Pak Muchtar. Keinginannya ternyata didukung
penuh tokoh masyarakat,”
ujar Murniati, guru senior di
MIS Tabek mengisahkan.
Setelah itu, disepakatilah
MIS Allimin berdiri di bangunan bekas rumah guru.
Namun kondisinya reyot dan
sudah dipenuhi semak-belukar. Atapnya rusak, bocor,
sebagian dinding pun roboh.
“Sangat tidak layak. Saking
buruknya, orang dulu menyebut ruang belajar MIS
ini seperti kandang kuda,”
kata Murniati yang mengajar
sejak MIS Tabek berusia dua
tahun.
Dengan semangat bersama,
didukung Wali Nagari, tokoh
masyarakat dan penggagas
sekolah, kawasan rumah guru
itu pun dibersihkan. “Seka-

rang gubuk, besok jadi istana.
Belajar di sini dulu, biar bisa
menggenggam dunia. Begitu
semboyan semangat mendirikan sekolah ini,” kata guru
berusia 45 tahun itu.
Di awal berdiri, MIS Tabek
menerima 30 orang murid
baru. Jumlah murid sebanyak itu tak berlangsung lama.
Belakang siswanya berkurang
menjadi 19 orang. Berkurangnya siswa disebabkan oleh
beberapa alasan. Ada yang
pindah, ada yang kabur karena mengaku takut belajar di
sekolah gubuk, reyot, dan
masih dikelilingi semak.
Namun ketika rutinitas MIS
terus berlanjut meski diterpa cemooh sebagian orang.
“Mungkin karena orang tuanya saat itu setengah hati
menyekolahkan anak di sini.
Apalagi, MIS ini baru, lokalnya tidak beres. Tapi, yang
ikhlas tetap mempertahankan anaknya sekolah di sini,”
terang guru yang masih bertatus honorer Kementerian
Agama (Kemenag) itu.
Kendati memiliki sedikit
siswa, tetapi prestasi murid pertama MIS Muallimin
membuka mata batin sebagian masyarakat yang dulu
mencibir. Anak-anak sekolah
reyot itu mampu menjadi terbaik kedua saat Ujian Nasional (UN) di tingkat Kecamatan
Hiliran Gumanti, Kabupaten
Solok.

“Setahun kemudian murid
kami baru mencapai 30 orang.
Tapi, kondisi sekolah masih
sama,” katanya.
Pada awal berdirinya pengajar di MIS Tabek hidup penuh
dengan keprihatinan. Sebab
mereka tidak diberi honorarium. Hal itu cukup beralasan.
Karena, untuk membeli kapur
papan tulis mereka pun tak
punya uang. Salah satu cara
mendapatkan uang pembeli kapur dan spidol adalah
dengan meminta sumbangan
dan sedekah warga sekitar
sekolah.
Sumbangan itu dipunguti
oleh Murniati yang ketika
itu ditemani Pelni. Ketika itu
Pelni masih sekolah di SMA.
Kini Pelni tercatat sebagai
salah satu guru PNS yang
ditugaskan mengajar di MIS
Tabek. “Saat Pelni libur, kami
keliling minta sumbangan.
Ini berlangsung sampai tahun
kesembilan,” terang ibu tiga
anak itu.
Murniati juga masa 16 tahun silam, pertama kali dia
masuk setelah ditawarkan
penggagas sekolah Ainismar
(alm). Bahkan, dia mengajar
selama hampir 2 tahun tanpa
digaji sepeser jua. Padahal,
Murniati bukan penduduk
Jorong Tabek. Dia bahkan
setiap hari berjalan kaki sejauh 2 km dari kediamannya
demi mengajar Senin sampai
Sabtu.(rcc/JPC)
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BTS x Charlie Puth

PARA PEMENANG

Nyanyi Bareng Tiga Lagu di MGA 2018

INCHEON – Pergelaran pertama MBC Plus X Genie Music
Awards (MGA) sukses besar. Acara yang dihelat pada Selasa
(6/11) di Namdong Gymnasium, Incheon, tersebut langsung
menuai pujian. Sebab, pada tahun pertama, kolaborasi stasiun
TV MBC dan aplikasi musik Genie itu mampu mendatangkan
musisi berkelas internasional.
Dalam MGA 2018, pihak pelaksana mengundang koreografer
Akane Kikaku, boyband senior Jepang Generation from Exile
Tribe, dan Charlie Puth. Mereka tidak hanya datang dan duduk.
Kikaku juga tampil bareng Celeb Five, girlband yang terdiri atas
lima host perempuan ternama di Korea. Mereka membawakan
I Wanna Be a Celeb. ’’Gerakan tari kami ini terinspirasi dance
Akane Kikaku,’’ kata Song Eun-yi, personel Celeb Five.
Charlie Puth pun kebagian jatah manggung. Dia membuka
penampilan dengan See You Again. Musisi kelahiran 2 Desember
1991 tersebut tampil ditemani keyboard serta bandnya.
Selanjutnya, Puth berduet dengan Jungkook, maknae atau
anggota termuda BTS. Keduanya menyanyikan lagu We Don’t
Talk Anymore. Sebelum memasuki lagu ketiga, Puth sempat
curhat tentang persiapannya tampil di MGA 2018. ’’Benarbenar gila. Aku enggak pernah manggung dengan konsep
seperti ini dan ternyata hasilnya sangat cool,’’ ucapnya.
Bila Puth kagum, beda cerita dengan Jungkook. Dia
justru deg-degan, bangga, sekaligus gembira karena
bisa sepanggung dengan idolanya. ’’Kamu harus tahu,
lagu Charlie (Puth) favoritku adalah We Don’t Talk
Anymore,’’ ungkapnya.
Sayangnya, Fake Love, lagu kolaborasi Puth dan BTS
dalam format lengkap, dikritik fans. Lagu itu diaransemen
dalam ballad. Puth tampak sulit menyanyikan lirik lagu
dan personel BTS kurang nyaman dengan aransemen
tersebut. ’’Biasanya, mereka tampil tanpa cacat mirip versi
CD. Namun, kali ini enggak bagus,’’ komentar warganet
Korea di situs Naver.
Meski begitu, laju BTS belum terkalahkan. Di MGA
2018, mereka berhasil membawa pulang 5 piala –termasuk
2 daesang– alias yang terbanyak pada malam tersebut.
Namun, pemborong lain tidak kalah banyak. TWICE
sukses memboyong tiga piala, termasuk daesang BestSelling Artist of the Year. Jihyo, leader TWICE, menjelaskan
bahwa kemenangan itu didukung manajemen yang
mendorong mereka aktif tahun ini. Pada 2018, TWICE
merilis total empat album.
Selain TWICE, boyband Wanna One berhasil
membawa pulang tiga piala. Lagu mereka, Beautiful,
memenangkan daesang Best Song of the Year dan
Best Male Vocal Performance. Para personel pun
berebut menyampaikan ucapan terima kasih.
(Soompi/fam/c14/nda)

DOK JAWA POS RADAR BALI

MARIA OZAWA

Kesal Diperiksa
Imigrasi
MARIA Ozawa alias Miyabi berkunjung ke
Denpasar, Bali, Selasa malam (6/11). Dia menghadiri
pesta ulang tahun temannya, DJ Barbie Nouva,
di sebuah villa di Denpasar Timur.
Kegembiraannya terusik atas kedatangan
petugas imigrasi di tempat tersebut. Melalui
sebuah posting-an Instagram, Miyabi menjelaskan
kronologi kejadian tersebut. Dua petugas imigrasi
datang, memintanya menunjukkan paspor,
lantas membawa paspor tersebut.
Miyabi diperiksa sekitar 2 jam. Tidak
menemukan kejanggalan, petugas
mengembalikan paspornya dan meminta
Miyabi menandatangani sebuah kertas. Dia
menyayangkan sikap petugas yang minta
berswafoto setelah pemeriksaan.
Kasi Teknologi Informasi dan Sarana Komunikasi
Keimigrasian Bagus Aditya Nugraha Suharyono
kepada Jawa Pos Radar Bali membenarkan
adanya pemeriksaan tersebut. Karena tidak
menemukan pelanggaran, Miyabi yang bernama
asli Sayaka Stephanie Strom diperkenankan
meninggalkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Denpasar. (adn/c14/nda)

BEST
INTERNATIONAL
ARTIST
Charlie Puth

FOTO-FOTO: SOOMPI

BEST DIGITAL
ALBUM OF
THE YEAR
BTS, Love
Yourself:
Answer

BEST ARTIST
OF THE YEAR
BTS

BEST SONG
OF THE YEAR
Wanna One,
Beautiful

BESTSELLING
ARTIST OF
THE YEAR
TWICE

• BEST FEMALE
GROUP
TWICE
• BEST MALE
GROUP
BTS
• BEST MALE
ARTIST
Jung Seunghwan
• BEST FEMALE
ARTIST
Chungha
• BEST NEW
MALE ARTIST
Stray Kids
• BEST NEW
FEMALE ARTIST
(G)I-DLE

TRIVIA
Punya empat kategori
Daesang atau Grand Prize.
Yakni, untuk kategori musisi,
lagu, album digital, serta
musisi dengan penjualan
album/single terbaik.
Diisi kolaborasi
internasional. Yakni, Celeb
Five dengan musisi Jepang
Akane Kikaku serta Charlie
Puth dan BTS.
Tim grafis menggunakan
teknologi augmented
reality (AR), sama seperti
yang digunakan di pesta
pembukaan Olimpiade
Musim Dingin Pyeongchang
awal tahun ini.

INSTAGRAM ASRI WELAS

ASRI WELAS

Kabur Lihat Suzzanna
ASRI Welas untuk kali pertama bermain dalam
film horor. Yakni dalam Suzzanna: Bernapas
dalam Kubur. ’’Saya syuting sama Mbak Suzzanna,
eh, Luna Maya terus lho,’’ ujar Asri saat
dihubungi 3BCV malam (7/11).
Awalnya, Asri enggan ikut berperan di film
produksi Soraya Intercine Films itu lantaran takut.
Saat kali pertama melihat Luna dalam make-up
ala Suzzanna, Asri lari ketakutan. ’’Asli! Mirip
banget lho,’’ kata Asri. Selama syuting pun, Asri
beberapa kali ketakutan karena satu scene dengan
Luna. Aktris yang terkenal berkat sitkom SuamiSuami Takut Istri itu berperan sebagai Mia, orang
yang mendampingi Suzzanna semasa hidup.
Meski demikian, Asri senang saat syuting.
Dia lantas mengunggah fotonya bersama Luna
yang masih mengenakan make-up mirip
Suzzanna di Instagram. ’’BERANIiii SEDEKAT
INI dengan #suzzanna,’’ tulisnya. Dalam foto
itu, senyum Asri tampak dipaksakan. Masih
takut ya? (len/c19/nda)

Jenny Beavan, Desainer Kostum
The Nutcracker and the Four Realms

Padukan
Victorian
dan Fantasi

DOK TUTA

A MAN CALLED AHOK

Sutradara: Bukan
Film Dokumenter
FILM A Man Called Ahok mulai tayang ,BNJT
(8/11). Ada sisi lain yang menyertai rilis film
tersebut. Dalam posting-an Instagram-nya
pada Selasa (6/11), adik Ahok, Fifi Lety
Tjahaja Purnama, mengatakan tidak tega
menonton masa kecil dan papa-mama mereka.
’’Bukankah true story harusnya sama dengan
cerita aslinya?’’ tulisnya.
Fifi meminta agar gambaran papanya (di
film) disesuaikan dengan aslinya. Namun,
syuting film sudah selesai. ”Jadi sedih, kok
papa saya kayak gitu. Cara berpakaiannya,
gayanya, semua beda,” ujarnya.
Sementara itu, ketika dihubungi melalui pesan
singkat, Fifi belum bersedia berkomentar. ”Maaf
tdk sempat. Thanks,” jawabnya. Tapi, di kolom
komentar Instagram, dia memuji Daniel Mananta
yang memerankan Ahok.
Sutradara A Man Called Ahok Putrama Tuta
saat dihubungi Jawa Pos tadi malam (7/11)
memberikan tanggapannya. ”Film ini film drama
keluarga, bukan film dokumenter. Sehingga
diperlukan pengembangan karakter dan cerita,”
paparnya. (nor/len/c18/nda)

DISNEY FOR JAWA POS

SUDAH nonton The Nutcracker and the Four Realms?
Kalau sudah, pasti mata dimanjakan tampilan kostum
warna-warni sepanjang film yang tayang sejak 2
November tersebut. Pada film arahan Lasse Hallstrom
dan Joe Johnston itu, ada satu sosok yang berperan
penting. Dia adalah Jenny Beavan, sang desainer
kostum. Wartawan Jawa Pos Glandy Burnama
berkesempatan mewawancarainya.
Untuk mendesain kostum karakter, riset apa
yang Anda lakukan?
Saya menggabungkan mode di Inggris pada 1800an, Victorian, dengan sentuhan fantasi. Untuk
karakter di dunia nyata, saya dan tim
mengamati tren pesta dan busana
sehari-hari. Nah, untuk para karakter
di dunia ajaib yang dikunjungi Clara
(Mackenzie Foy), kami mengadaptasi
desain mainan dan boneka porselen
pada era tersebut.

dia adalah tokoh utama, saya ingin merancang
busana –terlebih gaun– yang sangat indah dan
mencolok. Tipikal gaun yang diidamkan banyak
gadis di dunia dongeng. Bahan-bahannya sangat
identik dengan citra feminin dan lembut seperti
sutra, sifon, organza, dan brokat.
Di sini Clara tampil berbeda dengan kisah aslinya.
Bagaimana Anda membuatnya tampak cantik
tapi gagah dalam balutan seragam prajurit?
Itulah salah satu proses paling seru. Untuk kali
pertama, tokoh Clara mengenakan baju prajurit
layaknya boneka Nutcracker. Meski atasannya
berupa seragam dan bersepatu bot, Clara
masih memiliki unsur feminin berupa
rok di bagian bawah seragam.

Dari semua busana milik Clara,
mana yang paling sulit?
Gaun yang dia kenakan saat
penobatan sebagai ratu. Gaun itu
Bagaimana Anda dan tim
berbahan sutra dan organza kualitas
menyiapkan kostum yang
A yang dikerjakan sangat detail. Belum
JENNY BEAVAN
DB
IM
lagi benang emas, perak, serta rantai
realistis, detail, sekaligus fantastis?
Kami punya waktu persiapan sekitar 16
yang dijahit dengan sangat saksama. Oh
pekan. Saya membagi tim ke dalam kelompokya, kami juga memasang 1.428 lampu kecil di
kelompok untuk menentukan desain beberapa karakter. bagian gaun agar terlihat bersinar. Total, gaun tersebut
Mereka mendesain, mengukur, membuat pola, dikerjakan 13 orang selama 351 jam.
mengonsep aksesori, dan menghias busana. Satu
Selain Clara, kostum siapa yang paling
busana bisa dikerjakan lebih dari sepuluh orang.
sulit dibuat?
Clara adalah tokoh utama. Bagaimana Anda
Kostum Sugar Plum (Keira Knightley). Sebab,
merancang busananya?
dia juga punya peran penting. Tokoh Sugar Plum
Dia memang tomboi, tapi sangat cantik. Karena memiliki ciri khas feminin yang sangat mencolok.
Saya membuat gaun Sugarplum berlapis-lapis
sehingga membutuhkan lebih dari 100 meter
DETAIL: Clara (kiri) dan Sugar Plum mengenakan
bahan organza dan satin. Bisa dibilang, ini adalah
kostum rancangan Jenny Beavan.
kostum dengan bahan terbanyak. (*/c14/nda)

18 Lagu yang Bikin Merinding
JAKARTA – Kenneth Bruce Gorelick alias Kenny G
adalah bukti dari kalimat ’’makin tua, makin oke’’.
Saksofonis 62 tahun asal AS tersebut punya stamina
dan teknik pernapasan yang baik. Itu terlihat saat dia
tampil Selasa malam (6/11) dalam konser One Night
Only di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.
Selama dua jam Kenny tampil prima. Setelah sebuah
lagu selesai dan instrumen yang lain berhenti, Kenny
melanjutkan permainan secara solo. Bahkan, ada
satu momentum dia melakukan tiupan panjang
hampir dua menit.
Rupanya, Kenny rajin berolahraga agar stamina
dan napasnya terjaga selama tampil. ’’Setiap pagi
saya olahraga, sekitar 3 jam per hari,’’ katanya. Selain
untuk menjaga stamina dan pernapasan, rolahraga
membuat Kenny lebih kuat. ’’Jari dan tangan saya
lebih kuat untuk bermain saksofon,’’ ujarnya.
Selain berolahraga, Kenny berlatih saksofon tiga
jam per hari. Menjelang konser, dia berlatih lebih
intens. ’’Setiap pagi saya harus berlatih saksofon
dulu baru bisa sarapan,’’ urainya, lantas tertawa.
Saat tampil di The Kasablanka Hall, bukan cuma

teknik Kenny yang bikin merinding. Musisi berambut
keriting tersebut menguasai beberapa genre musik.
Saksofon tidak hanya identik dengan musik jazz.
Malam itu Kenny membawakan genre musik
bossanova serta pop. Tipikal musik yang asyik
didengar banyak orang.
Kenny membawakan 18 lagu malam itu. Ada lagu113395
lagu
populer Forever in Love, Songbird, dan Silhouette
yang merdu dan menenangkan. Sebab, menurut dia,
sesuatu yang memorable selalu diingat saat membuat
lagu. ’’Misalnya, saat membuat Forever in Love, saya
mengingat pernikahan saya,’’ tuturnya.
Tidak hanya membawakan lagu-lagu miliknya,
Kenny juga membawakan lagu Mandarin The Moon
Represents My Heart (Teresa Teng) dan OST Titanic
My Heart Will Go On (Celine Dion). Dua lagu tersebut
mempunyai nuansa musik berbeda begitu dialunkan
lewat saksofon Kenny.
Ada satu lagi yang patut dikagumi dari Kenny malam
itu. Pada sesi speech, dia mencoba berbicara dalam
bahasa Indonesia. ’’Selamat malam, terima kasih atas
kedatangannya,’’ ujarnya terbata. (len/c4/nda)

MALAM
ROMANTIS:
Kenny G
tampil dalam
konser
One Night
Only di The
Kasablanka
Hall, Jakarta
Selatan,
Selasa
malam
(6/11).
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TAHU sticker set ala tumblr yang lucu-lucu? Eits, nggak
perlu jauh-jauh mencari kreator internasional. Say hello to
kreator lokal yang punya karya kece dan udah merambah
pasar global. Kenalan, yuk! (mel/kch/c25/raf)

Irva Lestari
(@OH.IRV)

DOK.PRIBADI

ANGKAT TEMA 90’S KARENA UNIK
Punya tone warna ala 80’s dan 90’s membuat stiker
Irva nggak jauh beda dengan style keseharian Irva.
”Awalnya aku membuat stiker untuk menandai beberapa
barang sebagai tanda ’it’s my personal stuff’ sebelum
akhirnya mulai banyak permintaan dan memutuskan
untuk dijual sejak 2018,” ujarnya.
Irva memilih stiker karena paling simpel. ”Bisa ditempel
di mana aja. Dan kalau ada orang yang pakai, bisa
digunakan untuk promosi terselubung. Hehe,” ujarnya.
Penjualan stiker Irva juga berfokus di Instagram. Jika
ada art exhibition, produk stiker Irva yang dilabeli
OH.IRV juga sering membuka booth.
Produk stikernya sedang dalam pembangunan website
official OH.IRV dan mulai menargetkan penjualan offline
store di Bandung. Wih, semoga bisa cepat terwujud ya!

PROFIL
RESPONDEN

Pendidikan
SMP

9%

Kuliah

13%

SMA

78%

Usia

8%
Cewek 68% 16–18 tahun 77%
Cowok 32% 19–20 tahun 15%
Jenis Kelamin

KER

12–15 tahun

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

Saras Thurisina
(@projectcubic)

Yoelanda Sari &
Yuliana Sari
(@moon_pancake)

DOK.PRIBADI
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WARNA-WARNI LIFESTYLE ANAK MUDA

BAWA CERITA SEHARI-HARI
Perempuan bersaudara ini mengawali karirnya
lewat anting-anting unik. Lalu, Yoelanda dan Yuliana
memutuskan membuat stiker. ”Kami pilih stiker karena
itu media yang memang disukai orang-orang, juga
kemudahan untuk menyampaikan ide dalam bentuk
stiker,’’ tutur Yoelanda.
Art style khas produk @moon_pancake lebih condong
ke bentuk yang ”imperfect’’. Pemilihan warna yang
digunakan biasanya yang bisa membuat adem di
mata. Mereka terinspirasi dari pengalaman, cerita,
buku maupun film. ”Struggle awalnya tentu gimana
cara orang-orang untuk aware dengan brand kami
yang masih sangat baru. Tentu, itu jadi challenge
banget untuk bikin brand kami standout dengan
modal terbatas,” ungkap Yuliana.

”Saya emang suka gambar dari dulu dan suka risih
kalau planner/jurnal saya polosan gitu,” kata Saras Thurisina,
kreator Project Cubic. ”Awalnya coba-coba jualan di
Instagram. Setelah itu, ada salah seorang pembeli dari
komunitas planner. Akhirnya saya diajak dan dari sana
Project Cubic mulai dikenal,” terangnya.
Model stiker yang terlihat watercolour serta bertema
fashion dan lifestyle perempuan ternyata menjadi ciri
khas Project Cubic yang banyak dilirik orang, terutama
kaum hawa. ”Saya selalu menjaga supaya stiker tetap
up-to-date dan diperhatikan secara menyeluruh soal
kualitasnya. Kalau kita kasih yang terbaik untuk konsumen,
pasti konsumen juga senang dengan apa yang kita
kerjakan,” jawab Saras mantap.
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Cobain Kelas Menjahit Yuk!

DOK.PRIBADI

SEMANGAT: Para peserta Weekend Class yang datang dari
berbagai latar belakang siap belajar bersama.

KREASI: Setelah
diajarkan
tahap-tahap
pengerjaan,
para peserta
tetap dibimbing
instruktur dalam
membuat karya.

DOK.PRIBADI

SIAPA bilang kegiatan jahit-menjahit itu ketinggalan
zaman? Bersama Sewing Club Indonesia (@
sewingclubindonesia), kamu bisa belajar membuat
barang-barang kekinian yang siap pakai di Weekend
Class. Mereka juga mengadakan kelas rutin setiap
akhir minggu dengan tema yang berbeda-beda.
Hingga saat ini, kelas-kelas tersebut baru ada di
Surabaya, tapi semua orang yang berminat boleh
gabung! Penasaran?
”Kami bertujuan agar kaum muda mempunyai kegiatan
positif. Bisa dibilang dari yang awalnya tidak suka
dan tidak bisa menjahit menjadi suka dan bisa menjahit,”
kata Merry Widiani, koordinator Sewing Club Indonesia.
”Selebihnya, kami ingin minat dan bakat anak muda
113395
dalam bidang menjahit meningkat.”
Pembuatan barang-barang yang diajarkan setiap
minggunya selalu berbeda-beda. ”Urutan materi
yang paling diminati adalah tas, outer, blus, dan
celana,” lanjut Merry. ”Kami selalu memberikan
pengajaran step-by-step, setelah itu peserta bisa
langsung mulai menjahit. Saat menjahit pun peserta
tetap mendapatkan pengawasan dan arahan dari
instruktur,” ucapnya.
Setiap kelas yang diadakan Sewing Club Indonesia
berisi 10–12 orang dan mereka dipastikan dapat
membuat karya mereka sendiri di rumah. Kelasnya

diadakan pada Sabtu setiap minggunya dan Rabu
setiap 2 minggu sekali. ”Materi-materi yang diberikan
juga merupakan karya yang bisa langsung mereka
pakai sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi
mereka,” ujar Merry.
Well, nggak heran deh kalau banyak banget yang
berminat. Apalagi, pendaftarannya nggak ribet loh.
Kamu cukup mendaftar dan mengikuti langkahlangkah yang tersedia. Next, you get the knowledge.
Good luck! (kch/c25/raf)

DOK.PRIBADI

INOVATIF: Selain barang siap pakai, Weekend Class
memberikan pelatihan untuk membuat boneka dan hiasan
lain. Foto kiri, peserta cilik berfokus menjahit.
DOK.PRIBADI
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KOMUNIKASI BISNIS

Pengusaha Terjebak Suap Perizinan
JK: Layanan
Birokrasi Masih
Panjang dan
Rumit
JAKARTA - Pemerintah
sudah memangkas banyak
regulasi dan melakukan peningkatan layanan untuk mempercepat proses perizinan.
Hanya saja, hasilnya ternyata
belum seperti yang diharapkan. Banyak pelaku usaha
masih mengeluhkan lamanya
mengurus perizinan.
Wakil Presiden (Wapres)
Jusuf Kalla (JK) mengaku
mengetahui kondisi tersebut. Menurutnya, lamanya
proses perizinan disebabkan
kinerja birokrasi di Indonesia
masih terjebak prosedur yang
panjang. Selain itu, sistem
birokrasi belum mendukung.

cepat selesai.
JK menegaskan, pemerintah
selama ini tidak berpangku
tangan terhadap masalah
tersebut. Pemerintah telah
melakukan berbagai upaya.
Di antaranya mengefisienkan
birokrasi pemerintah dengan melakukan moratorium
penerimaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Selain itu, menerapkan layanan online untuk
mempercepat pelayanan birokrasi. Kemudian, melakukan moratorium pemekaran
daerah. Hal ini dilakukan
untuk memperpendek jalur
birokrasi sehingga tercipta
pemerintahan yang baik dan
bersih.
JK menyerukan birokrasi dan
dunia usaha bisa berkolaborasi
untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan cepat.
Dia mencontohkan ada daerah membuat Mal Pelayanan
Publik untuk mensinergikan

“Banyak eselonisasi di
dalam birokrasi. Itu juga
menjadi salah satu faktor
yang sering memperumit dan
memperlambat pelayanan birokrasi. Hal ini harus dibenahi
agar bisa lebih efisien,” ungkap JK di sela pembukaan The
International Public Services
(IPS) Forum 2018 di Assembly Hall Jakarta Convention
Center (JCC), Jakarta.
JK menuturkan, pelaku usaha inginkan proses perizinan
bisa selesai dengan cepat.
Karena, mereka ingin bisa
segera memulai bisnis. Birokrasi harus bisa memahami
kebutuhan tersebut.
JK prihatin lamanya proses
mengurus izin membuat
pelaku usaha terjebak kasus
korupsi.
Tidak sedikit akhirnya ambil jalan pintas, memangkas
jalur birokrasi dengan cara
memberi suap agar perizinan

berbagai layanan yang ada
sehingga lebih cepat dan baik.
“Upaya-upaya perbaikan
pelayanan itu dapat menjadi
contoh dalam mewujudkan
birokrasi yang efisien,” ujar JK.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia
(Kadin) Shinta Kamdani
meminta pemerintah agar
terus melakukan perbaikan
layanan. Karena, faktanya
pelayanan izin usaha masih
berbelit-belit.
Shinta menuturkan, kebijakan dibikin pemerintah sejatinya sudah baik. Hanya saja
implementasinya yang buruk
seperti program Online Single
Submission (OSS).
“Tujuan OSS baik tetapi implementasinya bermasalah.
Implementasi bermasalah
karena mungkin aturan tumpang tindih sehingga koordinasi
NET
pusat dengan daerah tidak ja- ILUSTRASI: Di hadapan perwakilan perusahaan Amerika, Wapres Jusuf Kalla memaparkan Indonesia saat
lan,” imbuhnya. (rmol)
ini tengah melakukan reformasi ekonomi, salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan.

Kisah Inspiratif Jatuh Bangun Bisnis Laundry

Dari Berutang Ratusan Juta, Kini Bisnisnya Menggurita
Berawal dari keisengan dan keterpaksaan, Nanang
Mahendra terjun di dunia bisnis laundry. Tanpa
ilmu dan perhitungan yang matang, ia sempat
merugi dan berutang ratusan juta saat bisnisnya
baru 2 tahun berjalan. Namun, 3 tahun kemudian
bisnis laundry pria tamatan SMA itu mulai
membuahkan hasil dan menggurita. Bagaimana
kisahnya?
SARI HARDIYANTO, Sukoharjo
MASIH muda, jutawan dan
sederhana. Itulah tiga kata saat
wartawan koran ini berkesempatan menemui Nanang
Mahendra. Pasalnya di usianya
yang masih 29 tahun, pria yang
menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Laundry
Indonesia (HIPLI) Jawa Tengah
itu telah mampu menghasilkan
puluhan juta per bulan, hanya
dari usaha laundry-nya.

Berawal dari iseng dan mencari kesibukan untuk istrinya,
kini bisnis pria yang hanya
tamatan SMA tersebut menggurita hingga merambah toko
plastik dan rencananya dalam
waktu dekat akan membuka
minimarket laundry.
“Kalau ditanya kenapa laundry, karena terpaksa dan dipaksa. Apalagi muka saya jelek jadi
susah cari kerjaan,” ujarnya

SARI HARDIYANTO

MESIN CUCI: Nanang Mahendra menunjukkan mesin cuci untuk
karpet di tempat usahanya, Ngruki, Sukoharjo.

dengan terkekeh mengawali
perbincangan.
Perjuangannya membangun
bisnis laundry tidaklah semudah membalikkan tangan.
Sebelum sempat berhasil dan
sukses dengan Junior Laundrynya, Nanang sempat bangkrut

dan berutang hingga ratusan
juga kepada bank. Hal itu terjadi karena salahnya perhitungan dalam menjalankan
usahanya.
“Saya pertama buka usaha
laundry tahun 2013. Waktu
itu karena asal jalan sempat

berutang banyak. Baru 2 tahun bangkrut. Biaya produksi
dengan pemasukan timpang,
makanya sempat bangkrut,”
katanya saat ditemui di ruko
miliknya di Ngruki, Cemani,
Grogol, Sukoharjo, Kamis
(27/9).
Meski bisnis laundry kian
menjamur. Namun menurutnya prospek ke depan masih
sangat menggiurkan. Sebab,
pasaran bisnis laundry tidak
hanya baju, namun juga merambah helm, karpet, dan segala macam hal yang bisa dicuci.
“Kita semua dilayani, mulai
dari baju kiloan, satuan, sofa,
karpet, boneka dan masih
banyak lagi. Jadi prospeknya
luas,” bebernya.
Nanang menambahkan, saat
ini di Solo Raya tercatat ratusan
pengusaha yang bergelut di
usaha cuci-mencuci tersebut.

Banyak usaha laundry baru
yang bermunculan tetapi tidak sedikit juga yang gulung
tikar. Hal tersebut lazim terjadi dalam sebuah bisnis. Namun yang perlu digarisbawahi
menurutnya, yakni selain ulet
dalam usaha juga harus ada
update ilmu.
“Jadi kalau laundry itu tidak hanya cuci baju. Banyak
ragamnya,” kata dia.
Kini dari usahanya tersebut,
omzet per bulannya mencapai Rp 50 juta. Namun dalam
setiap usaha tentu ada suka
duka dalam perjalanannya.
Duka dalam usaha laundry,
imbuhnya selain tidak mudah
mengelola karyawan, juga tidaklah bisa bebas bepergian dan
kerap berantem dengan istri.
“Mungkin awal-awal karena
capai jadi sering berantem.
Apalagi kalau karyawannya

ambil dari tetangga dan kita
keluarkan bisa jadi omongan
banyak orang,” papar Nanang
bercerita tentang bisnisnya.
Kini dari usahanya tersebut,
Nanang mampu mempekerjakan belasan orang. Bahkan
kini usahanya tersebut menjadi
tempat pelatihan bagi sebuah
karyawan bank milik Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah.
Pelatihan tersebut ditujukan
bagi persiapan karyawan yang
hendak pensiun. “Monggo
silakan kalau mau belajar. Saya
tidak pernah narif,” ungkap dia.
Dirinya berharap dengan
usahanya tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak.
Lebih-lebih mendatangkan
rejeki bagi banyak orang.
“Jangan hanya mengejar rejeki, tapi bagaimana bisa
mendatangkan rejeki,” pungkasnya.(ce1/sar/JPC)

Otomotif
0815 6493 7229 / 0858 7111 0132
RESTO SUNDA KARI AM
JL.Jalur Lingkar Selatan
kp.Sudajaya hilir
Kec. Baros. Sukabumi

Ka Pe Ge Pe

“ BUKAN KILAT BUKAN PETIR,
KREDIT CEPAT 1 JAM “

Jl.SILIWANGI NO. 73
KOTA SUKABUMI

JL.RAYA CISAAT NO.124 SUKABUMI
TELP.(0266) 223388
KUNJUNGI KAMI DI : www.bprsupra.com
ig :@bprsupra_cisaat twiter : @bprsupra

0857 0333 4322 - 0852 1102 4399

RAD
A
INFO P R SUKA
B
EMAS
ANGA UMI
N IKLA
N

(0266) 2

19204

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)

0817 730 029

IG : kapegepeofficial
GO-Food via Go-Jek 24 Jam

Ig,fb : Rumah makan kari AM Jalur Lingkar Selatan

DEPOSITO
Dengan Jasa
Bagi Hasil

13%
pertahun

KSP- SEJAHTERA BERSAMA
Telah 14 tahun lebih kami mengabdi untuk negeri,
pengalaman telah menjadikan kami menjadi yang
Tersehat, Tersebar dan Teraman dalam mengelola
investasi dan Amanah dari seluruh Masyarakat Indonesia

Call/WA : 0857 7348 1069

MUSTIKA MITSUBISHI

HARGA NEGO,
TERIMA
TUKAR TAMBAH

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)
JUAL MOBIL
Dijual Mobil Isuzu Panther 2011 LV 2.5 L
Turbo Warna Hitam, Terawat. Pribadi. Hub
0822 4595 8910
KEHILANGAN
Hilang Satu Buah SK Trayek (SukabumiBogor) AN HJ.Yuyun Yuningsih, Mitsubishi

START From 55k
Jl. Subang Jaya No.93 Kec.Cikole
Kota Sukabumi
(Depan Taman Perumahan Kandara )

Telp/WA :
0857 7348 1069

IS. RP. 15.000
TARIF IKLAN BAR MINI 3 BARIS
MAKS 10 BARIS ER)
AKT
(38 KAR

Solusi Kebutuhan A
Anda !

IKLAN BARIS

JUARA AYAM GEPREK

SEDIA STOCK
MOBIL PRIBADI
&
ANGKUTAN BISNIS

JUAL
MOBIL
JUAL
R
MOTO

Colt L 300 Nopol F - 7849 SB
Hilang STNK Nopol F - 4102 OQ AN Topan
Noka MH1JFU11XGK718035
HLG STNK F - 6010 QB An. Emah
HLG STNK F - 3084 UAK An. Restu Gumelar
HLG STNK F - 3728 UAR An. Marlina
Septyana S
HLG STNK F - 2025 QD An. Sri Rahayu
Sugiarti
HLG STNK F - 2815 UP An. Robeth
HLG STNK F - 4187 UAR An. Risda Aswandi
HLG STNK F - 3791 TH An. Ika Jenawati

Treatment :
-

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

-

Ratus
Facial Galvanic
Ear Candeling
Dll.

Terdapat Juga :
- Bekam
- Tes lemak badan

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

Pukul

0815 6375 3512

10:00
s/d
22:00

0857 2306 8979
Ig : @balkonphotostudio
@balkontigadua
Web : balkon-photo-studio.business.site/

DELIVERY ORDER
INFO : 0852 1515 5669
TERIMA PESANAN
OPENING
( ARISAN,RAPAT DLL ) 08.00 AM09.00 PM )
ALAMAT : JL.RH.DIDI SUKARDI NO.28 SIGODEG
(SEBERANG INDOMARET )
JL. PELABUHAN II NO.28 (MUSTIKA JAYA MOTOR )

DIJUAL RUMAH
Lokasi Strategis Jl. Limus Nunggal - Jalur
Lingkar Selatan Sukabumi. 2 Kamar Tidur,
1 Kamar Mandi, Warung, Carpool Luas Bisa
Untuk Usaha, Pinggir Jalan, LT 102 m2, SHM.
Harga Rp. 570 JT - Nego - Hub : Herdiaz (WA)
0813-94429442 / 0812-12898951

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 Hardware,
Note-book, CCTV, Accessories, Printer,
tablet, dll Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp
(0266)222685, (0266) 7001977, HP
08572320 8455 Sukabumi. (Rs s/d 30
November)
RNY COMPUTER , Hardware, Notebook,
CCTV, Camera Digital, GPS, PC, Tablet,
Projector, Jl. A. Yani No 216 /232 Tlp ( 0266
) 221079 Fax. ( 0266) 217890 Sukabumi.
(Rs s/d 30 November)
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BNNK: Pengguna Rebusan Pembalut Nihil
CIKEMBAR - Saat ini, publik
tengah digegerkan dengan
aksi penggunaan air rebusan pembalut oleh sebagian
oknum pemuda. Meskipun
demikian, Badan Narkotika
Nasional Kabupaten (BNNK)
Sukabumi memastikan belum
menemukan kasus tersebut
di Sukabumi. “Untuk di Sukabumi sendiri, kami belum
menemukan soal kasus seperti
itu. Kalau di luar daerah memang ada informasi, ada para
remaja yang mengonsumsi
air rebusan pembalut. Mereka
ingin merasakan sensasi seperti mengonsumsi narkotika,”
jelas Kepala BNNK Sukabumi,
AKBP Deni Yus Danial kepada
Radar Sukabumi usai melakukan pencanangan desa bersih
narkoba yang diselenggarakan
di Kantor Desa Bojongraharja,
Kecamatan Cikembar, kemarin
(9/11).
Meski demikian, pihaknya
terus menjalin kerjasama dan
koordinasi dengan seluruh
stakehoalder. Seperti TNI, Polri,
pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat agar mewaspadai

peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba. “Tentu kita
akan antisipasi kejadian itu di
Sukabumi dengan mengintensifkan koordinasi,” bebernya.
Sebab itu, BNNK Sukabumi
telah bekerjasama dengan
Polri, TNI, pemerintah daerah
dan pemerintah desa untuk
melakukan pencanangan
desa bersih narkoba dalam
upaya mendorong agar desa
dapat mengambil bagian
dari program Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN). “Sehingga
desa yang menjadi ancaman
pengedar maupun sindikat
narkoba, dapat melakukan
upaya secara mandiri dalam
bentuk pencegahan dan
pemberantasan narkoba di
wilayahnya masing-masing,”
bebernya.
Apalagi saat ini, sambung
Deni, peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba
sudah menetap ke setiap
desa untuk menjadi jalur
masuknya barang terlarang,
terutama di desa-desa yang

berada di daerah perbatasan
negara dan menjadi sasaran yang paling aman bagi
bandar narkoba. Untuk itu,
karena desa menjadi wilayah
strategis untuk jalur penyelundupan dan penyebaran
gelap narkoba, maka desa
harus menjadi garda terdepan
untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba.
“Saat ini, peredaran narkoba
disinyalir bukan hanya ada
di kawasan perkotaan saja,
tetapi di masyarakat desa juga
secara umum sudah masuk
dalam kategori penggunaan
narkoba. Untuk itu, kami
menjalin kersama dengan
pemerintahan desa. Karena
desa merupakan bagian dari
pemerintahan yang sangat
strategis untuk didorong melalukan P4GN dalam memerangi narkoba,” tandasnya.
Kasat Narkoba Polres Sulabumi, AKP Jimmy Sihite
mengatakan, saat ini pihaknya
belum menemukan soal adanya pihak yang mengonsumsi
air rebusan pembalut supaya
dapat memiliki efek memabu-

Sukabumi Akan Bangun Polenbang
sambungan dari Hal 16

Warudoyong, Kota Sukabumi, kemarin (9/11).
Kunjungan ini untuk penjajakan terkait rencana
pendirian Politeknik Energi
dan Pertambangan (Polenbang) yang akan dibangun
di wilayah Kecamatan Cisolok yang sementara ini
terkendala dengan masalah
lahan yang belum mencukupi sebagai salah satu
syarat untuk pendirian sebuah Politeknik dari Dirjen
Dikti.
Dalam sambutannya,
Wakil Bupati Sukabumi,
Adjo Sarjono mengatakan,
pemerintah Kabupaten
Sukabumi secara prinsip
sangat menyambut baik
rencana didirikannya Politeknik Energi dan Pertambangan di Kabupaten
Sukabumi.
"Kami menyadari potensi
sumber daya mineral dan
alam yang ada di Kabupaten Sukabumi sangat besar
dan belum termanfaatkan
secara optimal untuk membangun Kabupaten Sukabumi. Sehingga diperlukan
SDM yang mampu untuk
itu," jelasnya.
Sementara itu, Ketua
Tim Pusat Pengemban-

FOTO : FOR RADAR SUKABUMI

CENDERA MATA : Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono menerima
kenang-kenangan dari Tim Kementrian ESDM di Gedung Negara
Pendopo Sukabumi, Jalan Raya Ahmad Yani, Kelurahan/Kecamatan
Warudoyong, Kota Sukabumi, kemarin (9/11).

g a n S D M Ke t e n a g a l i s trikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi, Ummi Asngadah
m e n j e l a s k a n , Ke m e n terian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM)
tengah merintis pendirian
Politeknik Pertambangan

dan Energi di Kabupaten
Sukabumi. "Hal ini, merupakan tindak lanjut dari
instruksi Presiden Joko
Widodo untuk mengembangkan sekolah vokasi
dalam menyiapkan tenaga
kerja siap pakai," pungkasnya. (Den/s)

Mini Bus ‘Cium‘ Mahoni
sambungan dari Hal 16

Berdasarkan informasi
yang dihimpun Radar Sukabumi, laka lantas tunggal ini
terjadi sekira pukul 02.30
WIB. Kejadian ini bermula
saat mobil bernomor polisi
F 7505 SF melaju dari arah
Cikembang menuju Kota
Sukabumi. Namun saat
melintasi lokasi kejadian,
tiba-tiba mobil oleng ke
kanan dan menabrak pohon mahoni. “Saat kejadian,
kondisi jalan tengah sepi.
Sehingga saat oleng mobil itu langsung menabrak
pohon mahoni,” jelas saksi

mata, Asep Murdah (38),
warga Kampug Cilaksana,
Desa Bojongkembar di lokasi.
Sebelum kejadian nahas
itu, Asep mengaku tidak
melihat tanda-tanda akan
terjadinya kecelakaan. Pasalnya, pengemudi menjalankan kendaraannya
dengan kecepatan sedang.
“Gak nyangka, soalnya laju
kendaraan juga tidak dengan kecepatan tinggi. Tibatiba nabrak begitu saja,”
imbuhnya.
Sementara itu, Kapolsek Cikembar, AKP I
Djubaedi, mengatakan,

berdasarkan olah Tempat
Kejadian Perkara (TKP)
dan pemeriksaan sejumlah
saksi, laka tunggal tersebut
diduga kuat akibat sang
pengemudi mengantuk
saat mengendarai kendaraannya. “Penyebab kuat
si sopir ini ngantuk saat
berkendara. Sehingga ia
mengemudikan kendaraa n n ya t i d a k n o r ma l .
Kami yang mendapatkan
laporan,langsung menuju
lokasi. Korban langsung
kami bawa ke Rumah Sakit
Umum Daerah R Syamsudin SH Kota Sukabumi,”
pungkasnya. (Den/d)

Mulai Tak Ada Lampu, Sampai Cari
Tempat Perlindungan Bila Hujan
sambungan dari Hal 16

pun berhasil membesarkan
keempat anaknya itu. “Ya
disyukuri saja, bagaimanapun ini harus saya jalani.
Saya harus lanjutkan perjuangan almarhum suami
untuk membesarkan keempat anak saya. Alhamdulillah sekarang sudah besar.
Dua orang sudah bekerja
di luar kota, sementara dua
orang lagi menemani saya
di sini,” akunya.
Saat ditanya penghasilan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pupun
nampak memperlihatkan
wajah bingung penuh melas.
Itu karena, penghasilannya
selama ini tidak menentu.

Pekerjaan serabutan dan
cuci baju yang dilakoninya
selama ini, hanya pas-pasan
untuk makan. “Ya cukuplah
untuk makan,” bebernya.
Bila hujan deras, perasaan Pupun semakin
memprihatinkan. Karena,
ia harus memberanikan
diri untuk ikut berteduh
ke rumah tetangganya. Hal
itu supaya, ia bisa istirahat
tanpa gangguan gemiricik
hujan. “Kalau saya memaksakan tinggal di sini
saat hujan, tak ada tempat lagi untuk berteduh.
Atap rumah bolong dan
air hujan masuk. Banjir,”
keluhnya.
Ka re na k et erbat asa n
ekonomi, Pupuh pun ti-

dak mampu memasang
listrik untuk penerangan
rumahnya. Otomatis,
kondisi rumah pun gelap
gulita bila malam hari.
“Jangankan untuk biaya
listrik, makan sehari-hari
saja sudah kesulitan. Jadi
saya menggunakan lilin kalau malam hari,” imbuhnya.
Meskipun saat ini banyak program pemerintah,
namun Pupuh mengaku
belum pernah mendapatkan
bantuan untuk perbaikan
rumah. “Saya harap, pemerintah bisa bantu memperbaiki rumah ini. Karena
saya khawatir kalau malam
hari apalagi hujan, rumah
ini tiba-tiba ambruk,” pungkasnya. (*/t)

kan seperti pengguna Narkoba.
“Namun berdasarkan data sementara dari Polres Sukabumi
pada 2018, kasus narkoba yang

paling ngetren ini masih shabu
dan ganja,” katanya.
Untuk itu, pihaknya telah
mensuport kinerja BNNK Suk-

abumi dalam mensosialisasikan P4GN dalam memerangi
pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. “Kita akan

terus mendukung penuh sikap
BNNK Sukabumi dalam memerangi dan memberantas narkoba,” pungkasnya. (Den/d)
FOTO: DENDI/RADARSUKABUMI

DISOAL:
Warga
Kampung
Pasantren, RT
2/17, Desa/
Kecamatan
Sukaraja,
Jusep
Supriatna
(61) saat
menunjukan
pembangunan
jalan
lingkungan
yang diduga
asal-asalan.

Proyek Jalan Lingkungan Disoal
SUKARJA - Proyek pemeliharaan jalan lingkungan di
Kampung Pasantren, RW 17,
Desa/Kecamatan Sukaraja
disoal warga setempat. Pasalnya, proyek yang menelan
anggaran Rp20 juta lebih dari
Dana Desa (DD) ini terkesan
asal-asalan.
Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, anggaran yang
digunakan untuk perbaikan
jalan lingkungan ini sebesar Rp
20.180.500. Adapun panjang
jalan yang harusnya diperbaiki
ialah sepanjang 400 meter.
Salah seorang warga Kampung Pasantren, RT 2/17, Desa
Sukaraja, Jusep Supriatna (61)
mengatakan, saat ini kondisi
jalan sudah rusak lagi. Padahal
umurnya baru satu hari setelah
kegiatan. Karena merasa janggal dengan pelaksanaan kegiatan, ia dan warga lainnya pun
langsung melakukan aksi protes kepada pemerintah desa.
“Pekerjaan ini dilaksanakan
pada malam hari. Baru juga
satu hari selesainya, sekarang
kondisinya sudah rusak lagi.
Aspal sudah terkelupas karena
memang sangar tipis ketebalannya,” keluh Jusep kepada
Radar Sukabumi, kemarin.

Diakui Jusep, protes yang dilayangkan warga ini mendasar
pada kondisi hasil pekerjaan
yang sudah rusak parah lagi.
Mereka pun mendesak supaya pemerintah desa segera
melakukan perbaikan ulang.
“Kami yakin, pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai dengan
spesifikasi. Perhatikan saja,
panjang yang seharusnya 400
meter, paling yang ada sekarang ini cuma 300 meter. Belum
lagi ketebalannya yang sangat
tipis,” imbuhnya.
Selain itu, warga di desa
ini juga sangat menyesalkan
dengan sikap pemerintah desa
yang kurang transparan dalam
hal anggaran desa selama ini.
Padahal untuk zaman sekarang, transparansi anggaran
pemerintah desa sudah sangat
dianjurkan. “Iya begitu (kurang
transparan, red). Tuntutan
kami, kalau jalan ini tidak diperbaiki dalam waktu dekat,
maka kami akan demo ke
desa,” pungkasnya.
Pernyataan yang sama juga
disampaikan Ketua RT setempat, Giri. Ia meyakini, pekerjaan proyek pemeliharaan jalan
lingkungan yang dikerjakan
tim pelaksana kegiatan (TPK)

Desa Sukaraja itu asal-asalan.
Hal ini terbukti dari ketebalan
aspal yang sangat tipis dan juga
tidakmerata.Sehinggaotomatis,
kualitas jalan pun akan sangat
buruk. “Lihat saja, tingginya ada
sekitar 1 centimeter dan kondisi
jalan sudah rusak lagi. Ini bukti,
pekerjaaninitidaksesuaidengan
aturan,” timpalnya.
Menurutnya, anggaran yang
mencapai puluhan juta itu
harusnya bukan lagi hanya
pengerasan, melainkan pengaspalan. Sehingga, ia dan juga
warga lainnya menduga proyek
jalan itu sarat dengan tindakan
penyelewengan. “Ya kalau
melihat fakta seperti ini, kami
menduga ada indikasi korupsi.
Warga berharap, pihak yang
terkait segera turun tangan.
Lakukan proses sebagaimana
mestinya,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut,
Pejabat Semnetara (PJs) Kepala Desa Sukaraja mengaku
telah menerima protesan dari
warga mengenai proyek pemeliharaan jalan lingkungan di
kampung tersebut. “Berdasarkan koordinasi kita dengan tim
TPKD, memang ada persoalan dalam perhitungan yang
kurang untuk kebutuhan mate-

rial bangunan. Yang seharusnya membutuhkan 2 ton aspal,
ini hanya ada 1 ton. Sehingga
dalam pekerjaannya pun tidak
sampai tuntas,” akunya.
Selain itu, alasan lain soal
rusaknya jalan lingkungan itu
ialah akibat terkendala cuaca.
Dengan kondisi yang terus
diguyur hujan, membuat pekerjaan pun terganggu. Dampaknya, saat ini dari target yang
seharusnya pekerjaan jalan
barus bisa terselesaikan sepanjang 330 meter. “Pembangunan seharusnya selesai dalam
waktu satu hari kerja. Namun
karena hujan deras, pekerjaan
pun terganggu. Seperti aspal
banyak yang beku dan akhirnya tidak merata,” bebernya.
Meski demikian, pihaknya
mengaku akan melakukan perbaikan kembali di lokasi proyek
pemeliharaan jalan lingkungan
tersebut, sesuai dengan harapan warga. “Saat ini kita sudah
memesan lagi aspalnya, untuk
menyelesaikan proyek yang
belum tuntas ini. Ya, tinggal 70
meter lagi panjang jalan yang
harus kita tuntaskan. Insya
Allah dalam waktu dekat ini
akan segera kami kerjakan,”
pungkasnya. (Den/t)

Kajari Bidik Kades Nakal
sambungan dari Hal 16

berlaku. “Ya kalau ada yang
menyimpang, kita tindak
sesuai dengan Tufoksi kita,”
imbuhnya.
Terkait adanya 11 desa yang
telah digarap Inspektorat
Kabupaten Sukabumi, Alex
mengaku belum mengetahuinya. Dalam konteks ini, pihak kejaksaan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat
bila ada desa atau instansi
yang diadukan untuk menghitung kerugian negara. “Itu
ranah Inspektorat, kami tidak

dan belum mengetahuinya.
Ya silahkan saja, bila memang
ada indikasi pelanggaran,”
tegasnya.
Alex mengingatkan, dengan dana desa yang saat ini
nilanya cukup fantastis, desa
selaku ujung tombak dalam
pembangunan daerah, tentunya harus bersyukur dan
memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai, anggaran yang
lumayan besar itu salah
dalam penggunaannya. “Sebenarnya, banyak cara yang
bisa dilakukan pemerintah

desa untuk mengantisipasi adanya laporan mencurigakan dari sejumlah pihak. Seperti saat melakukan
pembangunan jalan, pemerintah desa bisa memasang
spanduk disejumlah tempat strategis yang berisikan
rincian pagu anggaran pembangunan jalan. Sehingga
dalam pembangunan desa
semuanya transparan dan
tidak ada yang terselubung,”
paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua
1 Apdesi Kabupaten Sukabumi, Dadun mengaku saat

ini pihaknya tengah berupaya
untuk melakukan perbaikan
dan pembenahan dimasing-masing desa. Tujuannya
yakni supaya pelanggaran
ataupun dugaan penyelewengan anggaran tidak terjadi di
pemerintahan desa. “Dengan
adanya 11 desa yang diriksus,
menjadi pelajaran bagi kami
untuk terus melakukan pembenahan. Termasuk terus
melakukan koordinasi dengan seluruh stakehoalder,
khususnya dengan Inspekorat
Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya singkat. (Den/d)

Bravo5 Suji Deklarasi Dukung Jokowi
sambungan dari Hal 16

Selanjutnya ialah pertimbangan kinerja. Ia menilai Jokowi telah berhasil
menurunkan angka gini
ratio dari 0,43 persen pada
tahun 2014 atau pada akhir
periode Susilo Bambang
Yudhoyono menjadi 0,39
persen pada tahun 2018. Angka tersebut menunjukkan
bahwa tingkat kesenjangan
antara yang kaya dengan
yang miskin telah dapat
diperbaiki, sekalipun masih
perlu terus ditingkatkan.

“Selanjutnya dalam hal infrastruktur. Misalnya dengan
telah beroperasinya Bandara
Internasional Kertajati di
Majalengka. Bandara baru
tersebut merupakan bandar
udara tersebesar kedua di
tanah air, setelah bandara
internasional SoekarnoHatta. Di Sukabumi juga
tidak lama lagi akan kita
nikmati kehadiran Bandar
Udara, yang tahapan proyek
pembangunannya telah mulai dilaksanakan,” terangnya.
Selain itu, kereta double track yang akan mem-

perlancar perjalanan dari
Jakarta ke Sukabumi dan
sebaliknya, Jalan tol Bogor, Cianjur dan Sukabumi
(Bocimi), semua itu adalah
upaya serius pemerintahan
Jokowi untuk memberikan
layanan kepada masyarakat. “Jika pembangunan
double track dan tol Bocimi
ini selesai, maka masalah
kemacetan di jalur arteri
yang selama puluhan tahun
Insya Allah segera dapat
diatasi. Banyak program
pemerintah yang diarahkan
dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di
Jawa Barat yang patut kita
syukuri,” akunya.
Hasanudin juga mengaku
masih banyak lagi prestasi
yang diraih Jokowi. Seperti
dalam pembangunan religiusitas, spritualitas dan kemanusiaan, pertimbangan
kontinuitas pembangunan
dan pembangunan Sumber
Daya Manusia.
“Inilah yang memantapkan
kami untuk mendukung Pak
Jokowi dalam perhelatan
Pilpres mendatang,” singkatnya. (ren)

Kini Adul Banjir Perhatian
sambungan dari Hal 16

Dari beberapa pihak yang
peduli dan turut membantu
Adul, sapaan akrab Muklis
Abdul Kholik, satu diantaranya ialah MPC Pemuda Pancasila Kabupaten
Sukabumi. Tak tanggungtanggung, bos PP Kabupaten Sukabumi langsung
turun ke kediaman Adul.
“Jiwa semangatnya ini yang
mendorong kami ke sini.
Meskipun dengan segala
keterbatasan, tapi Adul me-

miliki jiwa semangat belajar
yang sangat tinggi. Tentu,
aksinya ini membuat kami
empati,” ujar Ketua MPC PP
Kabupaten Sukabumi, Heru
Herlambang kepada Radar
Sukabumi, kemarin.
Bantuan yang diberikan
kepada Adul, diharapkan
d a p a t m e m b a nt u at au
menunjang semangat belajarnya berangkat sekolah.
Heru mendoakan, cita-cita
Adul yang telah dimilikinya
itu dapat diraih dikemudian
hari. “Semangatnya untuk

mengenyam pendidikan
patut diacungi jempol. Kita
doakan, semoga Adul bisa
meraih cita-citanya,” pungkasnya.
Sementara itu, orang tua
Adul, Pipin (45) mengaku,
beberapa hari terakhir ini
banyak orang berdatangan
ke rumahnya untuk melihat kondisi anak angkatnya
tersebut. Tak sedikit juga,
dari mereka yang datang
itu memberikan bantuan
berupa uang dan lainnya.
“Alhamdulillah banyak pi-

hak yang sudah memberikan bantuan kepada anak
saya ini,” akunya.
Diakuinya, Adul merupakan anak kakak iparnya
yang diurus sejak kecil dengan kondisi kekurangan
fisik. “Waktu kelas I, Adul
harus digendong kalau ke
mana-mana termasuk bila
berangkat ke sekolah, tapi
sekarang mulai mandiri dan
lebih memilih jalan meski
merangkak. Tapi saat ini
Adul sudah bisa jalan sendiri,” harapnya. (bam/d)
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DEKLARASI: Bravo5 Suji saat deklarasi dukungan
kepada pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di
di Jalan Palabuhan, Desa Sukaharja, Kecamatan
Warungkiara, kemarin.

Bravo5 Suji Deklarasi
Dukung Jokowi
WARUNGKIARA - Kaum muda Sukabumi
mendeklarasikan diri mendukung JokowiMa’ruf Amin pada perhelatan Pemilihan
Presiden (Pilpres) mendatang di Jalan
Palabuhan, Desa Sukaharja, Kecamatan
Warungkiara, kemarin. Mereka menamakan
dirinya dengan sebutan Bravo5 Sukabumi
untuk Jokowi (Suji).
Kepada Radar Sukabumi, Ketua Umum
Bravo5 Suji, Hasanudin mengatakan, Bravo5
ini lahir dari jiwa dan semangat kaum milenial dalam mendukung Joko Widodo untuk
meneruskan kepemimpinannya. Hal ini
mendasar pada beberapa aspek pertimbangan dalam menjatuhkan pilihan. “Bravo5
memiliki pandangan, masa jabatan Presiden
Jokowi perlu dilanjutkan 1 periode lagi. Pembangunan hari yang sedang berlangsung,
harus dipastikan selesai,” ujar Hasanudin
kepada Radar Sukabumi.


digunakan sesuai dengan
peraturan. “Saya tegaskan kepada seluruh kepala desa agar
menjalankan amanahnya
sesuai dengan tugas fokok
dan fungsinya sebagai kepala desa. Jangan sampai
ada pelanggaran ataupun
penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan
anggaran,” ujar Alex kepada

CIBADAK - Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna berjanji
akan menindak Kades yang
‘nakal’ dalam pengelolaan
dan penggunaan dana desa.
Ia pun langsung memberikan
lampu kuning kepada para
kepala desa se Kabupaten
Sukabumi agar seluruh anggaran yang masuk ke desa

,30/0-0(*4
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Radar Sukabumi, kemarin.
Alex mengaku prihatin dengan adanya kepala desa yang
tersandung hukum gara-gara
duit desa. Namun demikian,
ia menegaskan supaya para
Kades tidak perlu khawatir
saat akan menggunakan atau
menyerap dana desa, selama
sesuai dengan aturan yang
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WARNING: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Alex
Sumarna saat memberikan arahan kepada perangkat desa di
Kecamatan Kadudampit, belum lama ini.

Mini Bus
‘Cium‘ Mahoni
CIKEMBAR - Akibat mengantuk saat berkendara, kendaraan
pariwisata yang dikemudikan Nanang (64), warga Kampung
Babakan Jawa, RT 45/19, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat
mengalami kecelakaan di Jalan Palabuhan II, tepatnya di
Kampung Gununggadung, Desa Bojongkembar, Kecamatan
Cikembar, kemarin (9/11). Beruntung bus dalam keadaan
kosong sementara sang sopir selamat dan hanya mengalami
luka ringan.
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YANG DISOROT

FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI

AKSI EMPATI: Ketua MPC PP Kabupaten Sukabumi,
Heru Herlambang saat memberikan bantuan kepada
Muklis Abdul Kholik di kediamannya, Jumat (9/11).

Kini Adul Banjir
Perhatian
CIBADAK -- Setelah sempat viral di berbagai media lantaran kegigihannya dalam
menimba ilmu di sekolah, Muklis Abdul
Kholik (9), bocah asal Kampung Cikiwul
Tongoh, RT 1/1, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak mulai mendapatkan perhatian dan bantuan dari berbagai kalangan.
Perhatian datang baik dari pemerintah,
komunitas maupun swasta.
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FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

TERGANGGU: Arus Lalu lintas di Jalan Palabuhan II, tepatnya di Kampung Gununggadung, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar terganggu saat kendaraan dievakuasi,
kemarin (9/11).

Kami menyadari potensi sumber
daya mineral dan alam yang ada
di Kabupaten Sukabumi sangat
besar dan belum termanfaatkan
secara optimal untuk membangun Kabupaten
Sukabumi. Sehingga diperlukan SDM yang
mampu untuk itu,”
ADJO SARJONO, Wakil Bupati Sukabumi

Sukabumi Akan
Bangun Polenbang
SUKABUMI - Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono
menerima kunjungan kerja
Ketua Tim Pusat Pengemban-

Potret Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi

Mulai Tak Ada Lampu, Sampai Cari
Tempat Perlindungan Bila Hujan
Persoalan rumah tidak layak huni
(Rutilahu) di Kabupaten Sukabumi
seperti tidak ada habisnya. Persoalan
ekonomi yang menjadi penyebab
utama pemilik rumah tidak mampu
memperbaiki tempat tinggalnya
itu. Bantuan yang diluncurkan
pemerintah, baik pusat ataupun
daerah nampaknya belum bisa
menjamin hilangnya Rutilahu.
BAMBANG SURYANA, Sukabumi
WANITA usia setengah abad, Pupun tinggal di Kampung Cikiwultongoh, RT 1/1,
Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak,
Kabupaten Sukabumi. Ia bersama empat
orang anaknya tinggal disebuah rumah
yang sangat memprihatinkan. Rumahnya
yang berukuran 5 x 6 meter tak bisa menjamin ia dari kucuran air hujan dan sengatan
pans matahari. Ya, itu karena rumahnya
banyak yang bolong dan sudah lapuk.
Pantauan Radar Sukabumi di lokasi, dinding rumah ini terbuat dari anyaman bambu.
Begitu juga dengan atap rumah, yang sudah
nampak lapuk. Tak heran, ketika musim hu-

FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI

TERANCAM AMBRUK: Rumah Pupun, warga Kampung Cikiwultongoh, RT 1/1,
Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak terancam ambruk bila terus diguyur hujan.

jan air masuk ke dalam rumahnya.
Disambangi Radar Sukabumi,
wanita yang raut wajahnya sudah
keriput itu tengah berdiam diri di
teras bambunya. Pandangannya
kosong bersama dengan rintik air
hujan. Terkadang, angin membelai bajunya yang lusuh. “Mau
di mana lagi, ini rumah satusatunya. Tidak ada lagi tempat
tinggal,” ujar Pupun mengawali

pembicaraan dengan wartawan
koran ini.
Selama ini, selain harus menjadi ibu rumah tangga, Pupun
juga harus menajdi tulang punggung keluarga. Oman, sang suami
sudah lama meninggalkan ia
untuk selamanya. Dengan keterbatasannya sebagai wanita, ia
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gan SDM Ketenagalistrikan
Energi Baru dan Konservasi
Energi, Ummi Asngadah, di
Gedung Negara Pendopo

Sukabumi, Jalan Raya Ahmad
Yani, Kelurahan/Kecamatan
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