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Internal PKS Bergejolak
Iyos Isyaratkan Maju di Pilbup

SUKABUMI - Jelang Pilkada 2020 mendatang, Partai
Keadilan Sejahtera (PKS)
Kabupaten Sukabumi sudah
mempersiapkan kadernya
untuk maju dalam pesta
lima tahunan tersebut. Sekretaris DPD PKS Kabupaten
Sukabumi, M Sodikin membenarkan bahwa sejauh ini
PKS sudah melakukan penjaringan kandidat calon bupati dan wakil bupati untuk
pilkada 2020 mendatang.


AN]NΝAN]NiN^V6XYNbX^V
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SUKABUMI - Nama
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri
sejauh ini masih menja d i m i s t e r i d a l a m
menjelang Pilkada 2020
mendatang. Namun,
kali ini sinyal baru mulai ditebarnya.
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M Sodikin, Sekretaris DPD PKS
Kabupaten Sukabumi
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KALTENG PUTRA VS PERSIB BANDUNG

Ujian Konsistensi
PALANGKARAYA – Persib Bandung dan Kalteng Putra sama-sama punya catatan
positif menjelang laga pekan ke-26 Liga 1 2019. Persib akan bertandang ke markas
Kalteng Putra, Stadion Tuah Pahoe, Kota Palangkaraya, hari ini (1/11).
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Website SSCN Masih ‘Ngadat‘
JAKARTA - Pengumuman rekrutmen CPNS baru
2019 sudah dilansir sejak 28 Oktober lalu. Namun
sampai tadi malam, website pendaftaran masih
down dan tidak dapat diakses. Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta masyarakat mencari
informasi pendaftaran di masing-masing instansi.
Setelah informasi lowongan CPNS 2019
dikeluarkan, otomatis masuk tahap sosialisasi.
Kemudian pada 11 November nanti masuk
tahap pendaftaran. Sayangnya sampai saat ini

Indeks Hari Ini
METROPOLIS

masyarakat belum bisa mendapatkan informasi
perincian formasi atau lowongan CPNS baru di
masing-masing instansi.
Merujuk pengalaman rekrutmen CPNS tahun
lalu, informasi detail lowongan di tiap instansi
pusat maupun daerah, serta persyaratan bisa
dilihat di website sscn.bkn.go.id. Jadi masyarakat
bisa melihat dengan detail lowongan yang tersedia dari Sabang hingga Merauke.


Proyek ‘Pamungkas’ Dago Gagal
Proy
“Nge hayoh we garagal, kumaha cenah
“Ngen
itu te
teh wa”

SSUKABUMI RAYA
Calkades PemabukTerancam Dicoret
Ca
“Arek kumaha mingpina atuda
lamun moralna goreng patut mah”
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Cara Felix K. Nesi Melahirkan Orang-Orang Oetimu

Buah Sembrono

Saya Kirim dari E-Mail Yahoo ke Google agar Tersimpan

HAMIGUA. Seperti melon tapi bukan melon.
Seperti blewah tapi bukan juga. Seperti mentimun emas, ah bukan pula. Namanya hamigua.
Gabungan tiga jenis buah itu. Ditambah gula.
Itulah buah terkenal dari Xinjiang. Warna
dalamnya kuning. Teksturnya renyah. Manisnya empat ‘i’.


Orang-Orang Oetimu lahir lewat kertas folio, lalu
dipindah ke laptop pinjaman, dicetak, diedit ulang,
kemudian diketik lagi. Karena tak ada uang, tumpukan
dokumen awal novel pemenang sayembara Dewan
Kesenian Jakarta itu sudah habis dikilokan.
---------
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SEMBARI duduk, Felix K.
Nesi langsung mengangkat tangan kanan. Hampir
setinggi dagu. ”Ya segini
kira-kira,” kata dia dengan
tersenyum.
Segini yang dimaksud
penulis 31 tahun itu adalah
tumpukan draf awal OrangOrang Oetimu yang dia tulis
di kertas folio. Ditambah ketikan awal yang dia print untuk kemudian diedit ulang.
Dokumen proses kreatif
yang tentunya sangat berharga. Apalagi setelah novel
pertama Felix itu juara sayembara tahunan edisi 2018

SUBUH

04:08

DZUHUR

11:38

ASHAR

14:53

MAGRIB

dan ramai menuai apresiasi
positif. Baik karena sudut
pandang cerita, plot, maupun pilihan tema dan latar.
Di Museum of Innocence,
Istanbul, Turki, miliknya,
Orhan Pamuk mengabadikan draf, tulisan awal, serta
gambar. Dipampang pula di
sana coretan tangan nobelis
sastra tersebut.
Tapi, bagaimana dengan dokumen-dokumen Felix tadi?
”Hahaha... Sudah saya kilokan,” katanya enteng. Reaksi
yang membuat semua peserta
diskusi santai di lounge Graha
Pena, Surabaya, pada Selasa

17:49

ISYA

19:00

PROSES KREATIF: Felix K. Nesi (dua dari kiri) saat berdikusi di lounge Graha
Pena, Surabaya (29/10).

sore lalu (29/4) itu mendelik.
Nyaris tak percaya.
”Nggak nyesel?” tanya Candra Kurnia, salah seorang
peserta diskusi. ”Ya, habis mau
gimana. Saya butuh uang dan
tumpukan kertas itu kan bisa

www.radarsukabumi.com

jadi uang,” lanjutnya.
Draf dan hasil print yang
sudah dikilokan itu bagian
dari proses panjang penulisan Orang-Orang Oetimu.
Proses berliku selama dua
tahun yang banyak melewati

radarsukabumi

proses ”tak lazim”.
Felix mengaku tak bisa
menulis cerita sembari mengetik di laptop. ”Alasan utamanya ya karena sebenarnya waktu itu saya tidak
punya laptop,” kata alumnus
Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka, Malang, Jawa
Timur, itu.
Jadi, lanjut Felix, novel
tersebut dia tulis tangan di
kertas folio. Baru kemudian
diketik di laptop pinjaman.
”Waktu itu saya pinjam (milik) adik kelas. Biasa. Atas
nama senioritas,” ujar dia,
lalu disambut tawa belasan
peserta diskusi.
Jika tidak ada laptop pinjaman, Felix mengetik di
warnet (warung internet).
Karena itu, penting baginya
untuk menuliskan naskah
dengan rapi di folio.
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HOAX ATAU BUKAN
Salah Info Terpidana Hukuman Gantung

Foto Anak Kecil Diganti Meerkat
FOTO-FOTO masa lalu memang menarik untuk dilihat.
Misalnya, foto yang diunggah akun Twitter History Lovers
Club (@historylvrsclub). Akun itu mengunggah gambar
hitam putih, menunjukkan seorang anak sedang menyiram
hewan di dalam bejana besar.
’’Smile Please,’’ tulis akun itu pada 28 Oktober 2019. Seolah
foto tersebut menceritakan sekelompok anak yang tengah
memandikan seekor meerkat, kemudian difoto.
Sekilas memang tidak ada yang aneh dengan gambar itu.
Namun, timbul pertanyaan, mengapa sekelompok anak melihat
seekor meerkat yang dimandikan dengan wajah tampak tegang.
Berdasar penelusuran dengan situs padanan gambar, yang
digerojok air itu ternyata bukan meerkat, melainkan seorang
anak yang berteriak. Jawa Pos menemukan foto aslinya di situs
alamy.com. Momen itu diabadikan di Ashley Road Day
nursery, St Pauls, Bristol, Inggris pada 1953. Nama anak yang
sedang digerojok air tersebut Georgina Rumph. Dikisahkan,
anak berusia 1 tahun itu memang suka berendam meski air di
dalam bak mandi hanya sedikit. Namun, aksi seorang anak
yang menyiramnya dari atas menjadi pengecualian. Georgina
kecil tampak kesal dan seperti menangis. Anda bisa melihat
versi asli foto itu di bit.ly/BukanMeerkat. (zam/c15/fat)

FAKTA
Pria dalam kolase foto
hukuman gantung yang
disebar akun Marzhall Chell
bukanlah hacker Hamza Dalj.
Pemuda itu bernama Majid
Kavousifar, terpidana mati
kasus pembunuhan seseorang
di Teheran, Iran.

INFORMASI yang mengabarkan heroisme terkait dengan perseteruan Palestina dengan Israel sering ditemui di
media sosial. Contohnya, kabar seorang
pemuda ahli retas yang dihukum gantung.
Disebutkan, pemuda itu bernama Hamza
Dalj, hacker yang telah membobol ratusan
bank di Israel.
Jawa Pos menemukan kolase foto seremoni
hukuman gantung itu disebar akun Facebook
Marzhall Chell (fb.com/tanti.chaniz/
posts/1440148019470662) pada 27 Oktober
2019. Saat itu Marzhall men-share postingan akun Facebook milik Andi yang sudah
dibagikan ulang lebih dari 10 ribu kali.
’’Beliau bernama Hamza Dalj, seorang
HACKER yang paling ditakuti dunia, dia
berhasil membobol 217 bank di israel
dengan total kerugian Rp 21 Trilyun dan
membagikannya kepada rakyat Palestina
dan negara2 miskin lainnya.’’ Begitu narasi
yang ditulis Andi pada Juli 2017.
Kolase foto yang menyertai kabar
tersebut memang sangat menarik perhatian. Seorang pemuda tampak tersenyum dan melambaikan tangan sebelum digantung di sebuah crane.
Gambar terakhir menunjukkan sang
pemuda yang sudah tak bernyawa dengan
tali yang masih menjerat lehernya.
Kabar itu menyisakan pertanyaan lantaran
tidak disebutkan pihak mana yang menjatuhkan hukuman gantung kepada sang
pemuda. Penulisan dengan kata kunci
’’Hamza Dalj’’ di mesin pencari Google
merujuk pada seorang hacker bernama
Hamza Bendelladj. Namun, wajahnya

ILUSTRASI WAHYU KOKKANG/JAWA POS

berbeda dengan foto pria di tiang gantungan
yang disebar akun Andi.
Portal berita aljazeera.com pernah memberitakan Hamza Bendelladj pada 23 April
2013 dengan judul Hacker Hamza Bendelladj
sentenced to 15 years. Isinya mengenai
hukuman penjara 15 tahun yang dijatuhkan
terhadap peretas asal Aljazair itu oleh pengadilan Amerika Serikat.
Hamza melakukan kejahatan berupa
pembobolan rekening bank, baik milik
individu maupun korporasi, dengan perkiraan kerugian lebih dari USD 100 juta.
Pengacara Bendelladj yang ditunjuk
pengadilan, Jay L. Strongwater dari Atlanta,
mengatakan bahwa kliennya mengaku
bersalah dan menerima tanggung jawab
atas tindakannya. Anda dapat membaca
beritanya di bit.ly/Dihukum15Tahun.
Lalu, siapa foto pria yang tewas di tiang
gantungan itu? Hasil pencarian menggunakan situs TinEye.com merujuk pada foto
yang diunggah Associated Press (AP)

images pada 2 Agustus 2007. AP memberi
judul foto itu IRAN HANGING.
Ternyata, pria yang tewas di tiang
gantungan tersebut bernama Majid
Kavousifar. Dia dihukum karena membunuh hakim Hassan Moghaddas.
Eksekusi hukuman dilakukan pada
tahun kedua peringatan pembunuhan
hakim tersebut. Majid tampak melambaikan tangan kepada kerumunan saat
hendak digantung. Anda bisa melihat
fotonya di bit.ly/DiIran2002.
Sementara itu, Reuters memberitakan
eksekusi mati tersebut pada 2 Agustus
2007. Disebutkan, yang dihukum gantung
bukan hanya Majid Kavousifar. Ada
juga Hossein Kavousifar, keponakannya.
Mereka digantung di depan kompleks
peradilan Irsyad Teheran, tempat keduanya menembak mati hakim Hassan
Moghaddas di mobilnya pada 2005.
Anda dapat membacanya di bit.ly/Eksekusi2Orang. (zam/c19/fat)

NASIONAL

Tjahjo Pastikan Tak Larang PNS Bercadar
SEMENTARA ITU

(MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjalani
sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor,
Kamis (31/10).

Wawan Gunakan Rp 579
Miliar untuk Pilwali
JAKARTA-- Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
didakwa melakukan pencucian uang sejak 2005
hingga 2013 dengan nilai sekitar Rp 579,776 miliar.
Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah
itu juga diduga melakukan hal yang sama pada
periode 2010-2019 dengan nilai sRp 479.045.244.180.
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Subari Kurniawan dalam persidangan
Wawan di Pengadilan Tipikor menuturkan bahwa
uang itu diduga digunakan oleh Wawan untuk membiayai istrinya Airin Rachmi Diany dalam Pilkada
Tangerang Selatan pada 2010—2011 dan Pilkada
Banten untuk kakaknya Ratu Atut Chosiyah.
Subari melanjutkan, Wawan mengetahui harta
kekayaannya berupa uang yang ditempatkan atau
ditransfer menggunakan rekening dengan saldo seluruhnya berjumlah Rp 39.936.162.800. Selain itu, uang
tersebut juga dialihkan untuk membeli kendaraan
bermotor Harley Davidson senilai Rp 235.000.000.
Tak hanya itu, Wawan juga diduga membeli satu
bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 138
meter persegi dan luas bangunan 279 meter persegi
yang terletak di perumahan Alam Sutera, Serpong
Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, senilai Rp
2.356.163.000. “Dibelanjakan atau dibayarkan untuk
pembelian kendaraan bermotor dengan jumlah
keseluruhan Rp 59.107.665.626,” terang Jaksa Subari.
Pencucian uang itu juga diduga untuk membiayai
keperluan Pilkada Tangerang Selatan istrinya, Airin
senilai Rp 2.900.000.000. Kemudian, uang itu juga
untuk membuat surat perjanjian pemborongan pembangunan SPBE PT Buana Wardana Utama RI Kibin
kepada PT Mustika Tri Sejati dengan nilai perjanjian
pemborongan senilai Rp 7.710.000.000.
Untuk membiayai kakaknya, Atut dalam Pemilihan
Gubernur Banten 2011, Wawan menggelontorkan
uang senilai Rp 3.828.532.000. Pencucian uang itu
juga dilakukan untuk mengajukan kredit BNI Griya
Multiguna sebesar Rp 22.453.700.000.
Selain itu, Wawan disebut juga melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp
100.731.456.119. Uang tersebut digunakan Wawan
untuk membeli kendaraan hingga membiayai pilkada saat Ratu Atut Chosiyah maju di Pilkada Serang
sebesar Rp 4.540.108.000. Jaksa menduga, uang itu
turut dibelanjakan untuk membayar pembelian 37
mobil sebesar Rp 16.063.148.579. Juga untuk pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp 57.437.410.240.
Tak cukup sampai situ, Wawan juga mendirikan SPBE
dan SPBU sebesar Rp 10.036.424.525.
Atas perbuatannya, Wawan didakwa melakukan
tindak pidana pencucian uang yang diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto
Pasal 65 Ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pencucian uang aktif dengan ancaman penjara maksimal
20 tahun dan denda Rp 10 miliar. (wan/jpg)

JAKARTA-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan kementerian yang dipimpinnya tidak
pernah menerbitkan aturan
yang melarang aparatur sipil
negara (ASN) atau PNS mengenakan cadar saat bekerja.
“Setahu saya kok enggak ada
aturan undang-undang (larangan PNS bercadar), yang
di KemenPAN, loh,” ucap
Tjahjo ditemui usai menghadiri rapat koordinasi di
kantor Kemenko Polhukam,

Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Mantan menteri dalam negeri
(Mendagri) itu menuturkan,
kementerian memiliki aturan
rumah tangga yang berbeda
menyikapi penggunaan cadar. Bagi KemenPAN-RB,
katanya, pelarangan penggunaan cadar belum diperlukan. “Masing-masing instansi
itu masing-masing rumah
tangga. Kami juga punya
aturan, mau makan jam berapa, kalau mau makan boleh
enggak pakai baju (seragam)
atau tidak. Kan, masing-masing punya aturan,” ucap dia.

Politikus PDI Perjuangan
itu menambahkan, KemenPAN-RB belum berencana
melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk membicarakan wacana larangan PNS
mengenakan cadar. “Kami
menunggu saja, sebab masing-masing instansi punya
kewenangan masing-masing
untuk mengatur sesuai dengan ke-Indonesia-an yang
ada,” tutur Tjahjo. Sebelumnya wacana larangan PNS
bercadar dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo

Mantan Wakil Panglima TNI
itu menilai PNS bercadar

akan sulit diidentifikasi saat
masuk kantor.(mg10/jpnn)

Tak Ada Pembatasan Internet Saat Peringatan HUT OPM
JAKARTA-- Menteri Komunikasi dan Informatika
atau Menkominfo Johnny G
Plate menyebut pemerintah
tidak akan melakukan pembatasan internet di Papua ketika momen HUT OPM alias
Organisasi Papua Merdeka
yang jatuh pada 1 Desember
2019. Pemerintah, kata dia,
menjamin internet di Papua
tetap berjalan normal saat
HUT OPM. Asalkan situasi
keamanan berjalan kondusif
di saat perayaan. “Tidak
ada (pembatasan internet).
Dalam keadaan normal,
tidak ada pembatasan,” ucap
dia ditemui usai menghadiri
rapat koordinasi di kantor
Kemenko Polhukam, Jakarta
Pusat, Kamis (31/10).
Bahkan, kata dia, jajaran Kemenkominfo tidak
melakukan hal khusus di
dunia maya demi menyambut hari jadi OPM. Jajaran
Kemenkominfo melakukan
pemantauan normal selama
perayaan hari jadi OPM.

KONFERENSI PERS: Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G Plate saat memberikan pernyataan, beberapa
waktu lalu.

“Persiapannya 7x24 jam
setiap hari kami kawal
teknologi informasi di Indonesia. Kamu tidur, Kominfo
tidak tidur. Benar,” tutur dia.

Sekjen Nasdem itu melanjutkan, pembatasan internet hanya dilakukan ketika
terjadi kekacauan. Hingga
saat ini, pemerintah tidak

mencium akan terjadi kekacauan di saat perayaan HUT
OPM. “Hanya pada saat sipil
disorder, kekacauan dan
pada saat civil disobedience,

ya, narkotika, obat terlarang,
pornografi, seksual melalui
internet, ya, harus dicegah,
kan?” pungkasnya. (mg10/
jpnn)

Terima Duit Panas dari Adik Ratu Atut
JAKARTA-- Anggota DPR
dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rano
Karno disebut turut menerima
uang panas sebesar Rp 700 juta.
Duit itu berasal dari proyek
pengadaan alat kedokteran
rumah sakit rujukan Provinsi
Banten pada Dinas Kesehatan
Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2012. Aliran uang
tersebut terungkap saat Jaksa
penuntut umum (JPU) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
membacakan surat dakwaan
untuk terdakwa Komisaris
Utama PT Balisific Pragama
(PT BP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. “Melakukan
perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, yaitu telah
memperkaya Rano Karno

sebesar Rp 700.000.000,” kata
Jaksa Budi Nugraha saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat,
Kamis (31/10).
Jaksa menjelaskan, uang
yang diperoleh oleh mantan
Gubernur Banten tersebut
berasal dari Direktur PT Java
Medika (PT JM) Yuni Astuti.
Dalam dakwaan, Yuni merupakan salah satu rekanan yang
mengerjakan proyek pengadaan alat-alat kedokteran di
Provinsi Banten. Yuni diduga
ikut kongkalingkong dalam
proses pengerjaan proyek
tersebut. Dari pengerjaan
proyek tersebut, Yuni memperoleh uang yang nilainya
mencapai Rp 61,2 miliar.
Adapun, rincian ?uang yang
digunakan yakni, sebesar Rp

30,4 miliar untuk pembelian
alat kesehatan. Kemudian,
untuk biaya pinjaman mencapai Rp 222,8 juta. Sementara sisanya diberikan kepada
sejumlah pihak, atas perintah
Wawan. Salah satu pihak yang
disebut turut menerima uang
panas terkait proyek tersebut
yakni Rano Karno.?
“Sesuai arahan terdakwa,
bagian Yuni Astuti tersebut juga
dipergunakan untuk diberikan
kepada beberapa pihak, antara
lain Djadja Buddy, Ajat Drajat,
Ahmad Putra, Rano Karno,”
ucap Jaksa.
Menanggapi hal itu, Rano
Karno membantah tudingan
tersebut. Politikus PDIP yang
kini duduk sebagai legislator
itu mengatakan, pernyataan
Mantan Kadis Kesehatan

Pemprov Banten Djaja Buddy
Suhardja yang menuding
Rano Karno menerima uang
adalah keliru. “Saudara Djadja telah menuduh saya.
Saya dituduh menerima aliran dana sebesar Rp 700 juta.
Jumlah ini berbeda jauh dari
tuduhan sebelumnya yang
menyebut saya menerima
aliran dana dari kasus ini
sebesar Rp 300 juta. Saya
mempertanyakan inkonsistensi tuduhan yang disampaikan Saudara Djadja atas
diri saya,” ucap Rano Karno
kepada wartawan.
Selain Rano Karno, mantan
Gubernur Banten Ratu Atut
Chosiyah juga turut diperkaya
dalam proyek tersebut. Ratu
Atut disebut kecipratan uang
panas dari proyek tersebut

sekira ?Rp 3,859 miliar.
Jaksa juga mendakwa
Wawan melakukan korupsi
proyek itu bersama-sama
dengan Atut. Diketahui, Atut
yang merupakan mantan
Gubernur Banten itu telah
divonis bersalah dan hukumannya sudah inkrah. Dalam
vonis Atut juga disebutkan adanya pemberian uang kepada
Rano Karno.
Atas perbuatan itu, Wawan
didakwa melanggar Pasal 2
ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal
18 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1
ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat
(1) KUHP. (wan/jpg)
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ϭϭϯĂƚĂƵ;ϬϮϲϲͿϮϮϮϭϱϱ
ϭϮϯĂƚĂƵ;ϬϮϲϲͿϮϮϭϭϲϯ
;ϬϮϲϲͿϮϮϮϭϰϮ
ϭϰϳĂƚĂƵ;ϬϮϲϲͿϮϮϬϲϲϲ
;ϬϮϲϲͿϮϮϮϱϰϮ

WŽůƌĞƐ^ƵŬĂďƵŵŝ<ŽƚĂ;ϬϮϲϲͿϮϰϱϬϲϴ
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

;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


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

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

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

;ϬϮϲϲͿϮϯϲϰϰϳ
;ϬϮϲϲͿϮϯϲϵϳϰ
;ϬϮϲϲͿϮϭϯϭϭϵ
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dalam Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia(2019), praksis pendidikan harus tetap terarah
kepada dimensi manusia
yang terdalam, yaitu jiwa
dan hati.
Pengembangan pada
kompetensi vokasional dan
praktikal memang sebagai
kebutuhan zaman. Namun, tidak boleh diabaikan
pengembangan kemampuan personal eksistensial
yang menyentuh dimensi
spiritualitas manusia dan
juga dimensi sosial. Filosofi
itu pada akhirnya mengingatkan aktivitas mendasar
dalam pendidikan, yaitu
karakterisasi. Konsep tersebut bisa dipahami dengan
menggunakan konsep kultivasi (cultivation) dari Naquib al Attas, filsuf muslim
Melayu, yakni penanaman
nilai-nilai keadaban untuk
mewujudkan manusia yang
baik (a good man).
Baginya, kultivasi keadaban adalah kulminasi pendidikan, alih-alih aktivitas
yang lebih mengarah kepada pengembangan fisik
dan intelektual yang dalam
nomenklatur khazanah
keilmuan Islam disebut
tarbiyah.
Konsep yang tepat, lanjut
al Attas, bukan tarbiyah,
melainkan ta’dib (pengadaban).
Filosofi itu mudah-mudahan tetap dipahami
oleh ’’Mas Menteri’’ Nadiem.(*)

1(*(5,
1

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
JL. BHAYANGKARA No.103 SUKABUMI
TELP.KETUA (0266) 222850, KEPANITERAAN 221074, 225099

RISALAH PANGGILAN SIDANG MELALUI PENGUMUMAN KORAN
Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Skb
Pada hari ini Kamis tanggal 31-10-2019 (dua ribu sembilan belas), saya WARSA atas perintah Hakim
Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 30 Oktober 2019 ditunjuk sebagai Jurusita pada
Pengadilan Negeri tersebut ;
TELAH MEMANGGIL KEPADA :
ROY INDRA DHARMAWAN
Beralamat di Jalan Merdeka No.19 Cipanengah, RT. 002. RW. 008, Kelurahan Cipanengah,
Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT II;
Supaya ia datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi yang beralamat di Jalan
Bhayangkara No.105 Sukabumi, pada hari :
========

RABU, TANGGAL 27 NOPEMBER 2019 JAM 09.00 WIB

========

Guna pemeriksaan perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi
tanggal 19 Agustus 2019 Reg. No. 12/Pdt.G/2019/PN.Skb., dalam perkara antara :
HARIS MULYADI, Sebagai --------------------------------------------------------------- PENGGUGAT ;
Melawan :
VINCENT WIDJAYA,Dkk sebagai ----------------------------------------------- PARA TERGUGAT ;
Panggilan ini saya laksanakan melalui Media Massa Koran Harian Radar Sukabumi dengan
permintaan agar Panggilan Melalui Pengumuman Koran ini ditempelkan di Papan pengumuman sehingga
dapat dibaca dan diketahui oleh umum;
Demikian Risalah panggilan ini dibuat melalui Pengumuman Koran;
*(
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Guru pasti terdisrupsi,
dari yang semula menjadi
sumber ilmu pengetahuan, tergantikan oleh
internet. Perubahan itu
pelan-pelan akan menggerus cara berinteraksi
siswa dengan guru.
Jika beragam informasi
ilmu pengetahuan sudah
tersedia di cloud computing dan semua ruang
s u d a h t e rko n e k s i d e n gan internet (internet of
thing), ditambah lagi segala benda di sekitar kita
dilengkapi dengan kecerdasan buatan (artificial
intelligent), pertanyaannya, ada di mana gur u
sekarang? Pertanyaan itu
pada gilirannya akan menyoal filosofi pendidikan.
Dalam berbagai literatur filsafat dikemukakan,
pendidikan adalah proses
humanisasi, memanusiakan manusia. Hingga
p a d a u ra i a n i n i , p e nting kita mengingat Erich Fromm yang dengan
begitu lugas mengungkapkan kekhawatirannya
terhadap apa yang disebut dengan masyarakat
teknologis lewat bukunya,
The Revolution of Hope.
Pada bab pertama buku
tersebut, Fromm memulai
dengan ungkapan provotif
tentang momok baru yang
membayangi kehidupan
m a n u s i a , ’’ M o m o k i t u
bukanlah bahaya laten
k o m u n i s m e, b u k a n l a h
fasisme, tetapi masyarakat
yang sepenuhnya telah
menjadi mesin (a completely mechanized society) yang mendewakan
produksi maksimal dan
k o n s u m s i ma k s i ma l d i
bawah pumpinan komputer.’’
Dalam konteks masyarakat teknologis yang disebut Fromm, dan belakangan society 4.0 bahkan 5.0,
tentu bukan zamannya
lagi kalau proses pembelajaran lebih mengandalkan resitasi dan berpusat
kepada guru atau dosen.
Begitu cepatnya saat ini

(maha)siswa mengakses
berbagai macam informasi sehingga beberapa aktivitas konvensional guru
atau dosen, terutama yang
berkaitan dengan transfer
ilmu pengetahuan, mulai
terdisrupsi.
Teknologi menghadirkan suatu realitas mendasar: realitas kecerdasan
manusia yang kemudian
digambarkan oleh Yuval
Noah Harari dengan konsep yang begitu ambisius,
Homo deus, yang melampaui Tuhan (outgrowing
of God) seperti judul buku
Richard Dawkin. Tetapi,
sebagaimana diingatkan
Fromm dalam buku yang
s a m a, b e t a p a p u n k i a n
canggihnya intelektualitas
manusia, pada diri manusia ada dimensi afeksi
yang harus diperhatikan
dan tetap dirawat.
Masyarakat teknologis
adalah realitas yang tidak terhindarkan. Meski
demikian, humanisasi
terhadap masyarakat
teknologis, tegas Fromm,
adalah niscaya agar manusia tetap dalam bingkai
kemanusiaannya. Dalam
konteks pendidikan,
secanggih apa pun instrumen teknologisnya,
pendidikan tidak boleh
mengingkari filosofinya
sebagai praksis humanisasi (pemanusiaan). Berd a s a rk a n p a d a f i l o s o f i
tersebut, pendidikan dikatakan oleh Haidar Baqir
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Oleh:

Syamsul Arifin
Sosiolog, wakil rektor I Universitas
Muhammadiyah Malang (UMM)

80,

Ͳ
ϭϳ͘ϰϴ

6WDVLXQ

si, bisa memasuki ceruk
pasar tertentu (individuals find niches in global
market).
Nadiem, di samping lahir
pada tahun-tahun yang
sering dijadikan patokan
per iodisasi munculnya
generasi langgas yang
langsung tune in dengan
beraneka ragam teknologi
informasi (TI), yang tidak
kalah pentingnya lagi, memiliki riwayat pendidikan
bisnis dari kampus yang
memiliki brand ternama.
School Business Harvard.
Gabungan dari semua
itu, Nadiem tampil seperti
dalam legenda Yunani The
Touch of Midas. Dengan
sentuhannya ala Midas,
Nadiem mengubah secara
radikal cara orang pada
mulanya dalam bertransportasi, tetapi kemudian
merambah kepada pernikpernik kehidupan lainnya hanya dengan satu
aplikasi bernama Gojek.
Dapatkah Nadiem mengubah wajah pendidikan
dalam tempo sesingkatsingkatnya seperti pesulap yang bisa mengubah
wujud suatu benda? ’’Simsalabim Nadiem” seperti
headlineJawa Pos (24/10).
Rupanya, Nadiem sudah
menemukan salah satu
akar permasalahan dan
instrumen pemecahannya. Dikutip oleh berbagai
media, Nadiem menyebut
dengan begitu optimistis,
teknologi menjadi instrumen yang diandalkan untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Kita
b e l u m t a hu c e ra k b i r u
pendekatan teknologis
yang bakal digunakan
Nadiem terhadap pendidikan. Tetapi, respons kritis terhadap pendekatan
teknologisnya yang bakal
dipilih mulai bermunculan. Misalnya, apakah Nadiem akan mempercepat
digitalisasi pendidikan
yang bakal menjadi satu
paket dengan pengembangan pembelajaran secara daring.
Pengembangan tersebut
dengan sendirinya mengubah tradisi yang sudah
lama mengakar dalam
dunia pendidikan kita.
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K E PA S T I A N N a d i e m
Makarim bakal ditunjuk
oleh Jokowi sebagai menteri yang mengurusi pendidikan nasional, mulai
pendidikan dasar hingga
pendidikan tinggi, saya
dapat dari seorang kolega di Jakarta beberapa
hari sebelum pelantikan.
’’Hampir pasti, Mas,’’ kata
kolega saya.
Pada 23 Oktober 2019,
Nadiem betul-betul dilantik sebagai Menter i
Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan dua
pendahulunya sekaligus:
Muhadjir Effendy dan Mohammad Nasir. Karena
terdapat nomenklatur
b a r u , Na d i e m m e n ja d i
menteri yang mengurus
pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan
tinggi.
Nadiem alih-alih repre s e nt a s i , b a h k a n b i s a
d i b i l a n g i k o n g e n e ra s i
langgas yang darinya segala bentuk disrupsi muncul dan mengancam para
petahana dari generasi
lama. Generasi langgas lahir saat ekosistem digital
menguat sehingga mereka layak disebut sebagai
warga pribumi digital atau
digital native, yang membedakan dengan generasi
sebelumnya yang lazim
disebut dengan kaum migran digital (digital immigrant). Thomas L. Friedman, dalam salah satu bukunya, The World Is Flat,
a nt a ra l a i n m e m b a ha s
perkembangan globalisasi
yang pada tahapan sekarang disebut globalisasi
3.0.
Aktor globalisasi gelombang ketiga, kata Friedman, mulai memberikan
tempat kepada individu
yang pada globalisasi 2.0
d i d o m i na s i p e ra n k o rporasi, sedangkan pada
globalisasi 1.0 lebih banyak diaktori negara lewat
praktik kolonialisme. Indonesia, misalnya, telah
menjadi sasaran globalisasi 1.0 karena sejak abad
ke-16 telah menjadi area
jaja h a n b a n g s a E ro p a.
Melompat ke globalisasi
3.0, individu yang menguasai teknologi informa-
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manfaat untuk masyarakat.

Menunggu Sentuhan Nadiem
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perbaiki. Lokasinya di Jalan
Tegal Wangi Rw 02 Kelurhan
Sukakarya, Kecamatan Warudoyong. Mudah -mudahan air PDAM ini bisa ber-
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ASSALAMUALIKUM, saluran air PDAM Kota Sukabumi sudah lama bocor,
dikhatirkan petugas PDAM
belum tau harap untuk di-
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ahli waris kena gusur dari
pada lewat aparat Kecamatan Cicurug karena dana
tersebut udah pasti ditilep
degan berbagai alesan tektek
bangek.
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KEPADA PT KAI sebaiknya
turun tangan soal uang pembebasan ganti rugi lahan PT
KAI yang kena gusur proyek
double track. Khususnya di
Kecamatan Cicurug Sukabumi ganti rugi yang telah
sepakat dapat 400rb permeter , ini cuma dapat 150rb
permeter sebaik PT KAI
langsung aja lewat ATM
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Pasal 390 ayat (1) HIR:
Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri di tempat
diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan
segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.
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POLITIK

YANG DISOROT

Wakil Sekjen PDIP, Arif Wibowo

PDIP: Seharusnya
Nasdem Hindari
Politik Dua Kaki
JAKARTA-- PDI Perjuangan mengingatkan Partai Nasdem tentang komitmen untuk bersamasama mengawal pemerintahan Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Partai
Nasdem menjadi sorotan usai kunjungan Surya
Paloh ke Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu
kemarin (30/10). Surya Paloh, usai pertemuan
tersebut menyatakan sangat terbuka peluang
bagi Partai Nasdem untuk berada di luar dan
mengkritik pemerintah.
“Kewajiban terpenting kita adalah menjaga
pemerintahan Jokowi Maruf amin agar sukses,
efektif menjalankan tugas pokok fungsi,” ujar
Wakil Sekjen PDIP, Arif Wibowo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Arif menegaskan, dalam politik memang penuh
dinamika. Tetapi, sangat tidak etis ketika ada satu
pihak yang mencari aman dengan politik dua
kaki. “Tidak boleh seharusnya politik dua kaki
itu dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung
pemerintah,” ungkapnya.
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR RI
ini menyebutkan, secara prinsip PDI Perjuangan
tidak dapat melarang partai politik lain untuk
saling bersilahturahmi. “Kalau urusannya menjalin silaturahim antar partai saya kira itu suatu
keniscayaan,” tukasnya.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan
pejabat teras partai mendatangi Kantor DPP
PKS. Kunjungan terasa sangat spesial karena
Paloh membawa hampir seluruh petingginya
datang bersamaan dnegan mengendarai bus.
Kedatangan Surya Paloh didampingi Sekjen,
Jhony Plate; Bendum, Ahmad Ali; Ketua DPP,
Rachmad Gobel; Taufik Basari, Hasan Aminudin,
Willy Aditya, Martin Manurung, Zulfan Lindan,
Sugeng Suparwoto, Taufiq Qulhadi, Sekjen Fraksi
Saan Mustofa dan Lestary Moerdijat.
PKS juga menyambut dengan suka cita. Formasi lengkap kepengurusan DPP menyambut
dengan penuh kehangatan. Rombongan disambut oleh Presiden PKS, Sohibul Iman beserta
petinggi PKS lainnya di antaranya Ketua Majelis
Syuro, Habib Salim Assegaf, Hidayat Nur Wahid
dan fungsionaris lainnya. Banyak kalangan
menilai manuver Surya Paloh itu karena tidak
puasa usai penetapan kabinet rabu pekan lalu.
Selain itu, Surya Paloh disebut sedang bersiapsiap mengambil jalan oposisi pemerintahan
Jokowi. (rmol/jpg)

SEMENTARA ITU

FOTO: HANDI RADAR SUKABUMI

SILATURAHMI: Sekertaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Agus Firmansyah pada saat menerima salah satu kader yang akan mendaftar, beberapa waktu lalu.

Gerindra Mulai Didekati Parpol nasionalis-religius
SUKABUMI-- Partai
pemenang pemilu 2019
di Kabupaten Sukabumi,
Gerindra menjadi daya
tarik tersendiri untuk
didekati oleh partai lain
untuk berkoalisi. Mulai
d a r i p a r p o l na s i o na l i s
dan parpol yang memiliki
background religius sudah
melakukan komunikasi
politik. Meski belum secara
resmi menyebutkan parpol

mana, namun Gerindra
secara terbuka sudah mengatakan bahwa sudah ada
parpol yang sudah mulai
mendekat menyamakan
visi misi dalam membangun Kabupaten Sukabumi
kedepan.
Sekertaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai
Gerindra Kabupaten Sukabumi, Agus Firmansyah
mengatakan bahwa komu-

nikasi dengan parpol lain sudah dibangun dengan baik.
“Ya komunikasi politik
dengan parpol lain sudah
baik, parpol yang memiliki
background religius dan
nasionalis sudah terbangung, “jelas Agus beberapa
waktu lalu
Dirinya menilai wacana
berkoalisi sudah mulai terlihat, meski begitu dirinya
juga menilai komunikasi

akan mulai terlihat ketika
bakal calon sudah mengkrucut pada pasangan.
“Sampai saat ini sih belum
mengkrucut kepada pasangan, tapi tentunya kemunikasi terus dijalin. Karena
target Gerindra lebih kepada
mengusung kepada Calon
Bupati, “tandasnya.
Ditempat terpisah Ketua
DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha

Sukmagara menambahkan,
bahwa komunikasi dengan parpol lain yang ada
di Kabupaten Sukabumi
sudah terjalin. Bahkan dengan sembilan parpol yang
ada di parlemen komunikasinya terus dijalin, dengan melakukan komunikasi
lintas parpol. “Komunikasi
lintas parpol sudah dilakukan dengan baik, kita lihat
saja nanti, “tukasnya. (hnd)

Mantan Bos PKS Ngotot Maju
SUKABUMI-- Mantan
Calon Bupati Sukabumi
2015 lalu, Totong Suparman
kembali akan bertarung di
Pilkada 2020 mendatang,
kepastian tersebut setelah
orang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pembina
Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Sukabumi Raya
secara terbuka untuk ikut
bertarung dan bersaing dengan bacalon lain.
“Ya siapa takut untuk
kembali maju, saya sudah
membangun jaringan dengan tokoh dan menerima
masukan dari mereka untuk
kedepan dijadikan visi dan
misi untuk maju di Pilkada
2020, “ujar Totong saat dihubungi koran ini
Saat ini dirinya sudah
melakukan komunikasi
dengan parpol lain, mulai
dari parpol PAN, PKB, De-

Mantan Calon Bupati Sukabumi 2015 lalu, Totong Suparman

mokrat, PPP, dan PDI Perjuangan hingga parpol non
parlemen sudah dilakukan.
Meski, dirinya mengatakan
tidak menutup kemungkinan akan maju pada jalur
perseorangan tetapi alahkah

baiknya membangun jaringan terlebih dahulu dengan
membuka komunikasi dengan seluas-luasnya.
“Saya memiliki pengalaman di tahun 2015, meski
kekalahan tetapi pengala-

man ini dijadikan cambuk
dirinya untuk maju kembali,
dengan kekalahan kemarin
saya sudah tau cara lebih
dari yang baru akan maju,
“cetusnya.
Meski saat ini dirinya tidak
dulu membangun elektabilitas dan popularitas, tetapi
lebih kepada membangun
simpul-simpul relawan yang
sudah terbangun dahulu.
Pasalnya, orang yang pernah
menjadi ketua DPD PKS
Kabupaten Sukabumi ini
menegaskan bahwa simpulsimpul yang akan dibangun
merupakan kader dari bagian PKS yang mengikuti
jejaknya.
“Jadi saat waktunya kita
akan gerakan kalau sudah
terbangun simpulnya. Kita
dengan PKS baik-baik saja,
PKS mengusung siapa silahkan. Jangan terhalangi

dengan saya, saya kan sudah
berbeda. Tapi, satu hal yang
perlu diingat, bahwa dulu
saya pernah mengkader
orang PKS, jika ada kader
PKS yang ikut dengan saya
itu bukan masalah saya,
“terangnya.
Lebih lanjut dirinya
mengatakan, bahwa dalam
waktu dekat dirinya akan
segara melakukan deklrasi
untuk maju di Pilkada 2020,
sudah ada beberapa parpol
yang sudah akan deklarasi
mendukungnya.
“Saya sudah membentuk jaringan yang loyal,
bahkan Partai Gelora sudah terbentuk sampai ke
tingkat Kecamatan. Selain
itu parpol no parlemen
mulai dari PSI, Hanura,
Garuda, Berkarya dan ormas lain sudah akan mendukung, “tukasnya. (hnd)

Jokowi Jangan Anggap Sepele Manuver Nasdem

Surya Paloh

Memangnya Jokowi
Tak Tahu Kami ke PKS?
JAKARTA - Ketua Umum DPP NasDem Surya
Paloh mengatakan Presiden Joko Widodo
sudah tahu dia akan menemui Ketua Umum
Pa r t a i Ke a d i l a n S e ja hte ra ( P K S ) S o h i b u l
Iman. Paloh menambahkan, sebelum NasDem bergerak, selalu berkomunikasi dengan
pria yang akrab disapa Jokowi itu. “Memangnya Jokowi tak tahu kami akan ke PKS? Kami
kasih tahu juga kan kami mau ke PKS,” kata
Paloh di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat,
Kamis (31/10).
Paloh mengingatkan bahwa posisi tawar
merupakan titik strategis bagi partai politik. Sementara berkunjung ke PKS, menurut
Paloh, tidak dilarang dan hal itu merupakan
bagian dari demokrasi. “Ke PKS tanpa maksud
apa-apa. Kami menghormati PKS. Kami yakin
PKS menghormati NasDem,” kata Paloh.
Oleh karena itu, Paloh meminta pertemuan
dirinya dengan Sohibul dianggap hal yang
biasa saja. Paloh mengatakan pertemuan
itu jangan dilihat sebagai lakon yang serius.
“Tidak semua masalah terselesaikan melalui
rapat formal. Kadang-kadang bisa terselesaikan sambil minum kopi,” kata Paloh. (tan/
jpnn)

JAKARTA - Pengamat
politik Said Salahudin mengatakan, setidaknya ada tiga
gejala politik yang bisa dibaca
sebagai indikasi NasDem memiliki kesungguhan menjadi
partai oposisi. Pertama, dilihat dari intensitas pernyataan
Ketua Umum Partai NasDem
Surya Paloh. Kedua, ditilik
dari waktu pernyataan dan
ketiga ditinjau dari tempat
pernyataan itu disampaikan.
“Kalau mengikuti pernyataan SP (Surya Paloh) selama ini,
bukan baru sekali menyuarakan opsi oposisi secara terbuka.
Selain disampaikan secara
berulang-ulang, diksi yang
digunakan SP dari waktu ke

waktu juga semakin tegas,” ujar
Said di Jakarta, Kamis (31/10).
Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini kemudian
mencoba menganalisa pernyataan Surya Paloh usai bertemu Presiden PKS Sohibul
Iman di DPP PKS, Jakarta,
Rabu (30/10) kemarin. “Di
situ Pak Surya sudah berani
mengatakan secara lugas
tentang kemungkinan Partai
NasDem berhadapan dengan
pemerintah,” ucapnya.
Menurut Said, kata “berhadapan” bermakna ”bertentangan” atau melawan.
Jadi, NasDem terkesan sudah
memikirkan dengan matang

dan bersungguh-sungguh
dengan rencana menjadi partai penentang pemerintah.
“Kemudian kalau diihat
dari sisi waktunya, pernyataan SP terakhir di Kantor PKS
pada tingkat tertentu sebetulnya telah mematahkan
dugaan Nasdem sedang berusaha menekan presiden,”
ucapnya.
Menurut Said, kalau pernyataan itu disampaikan sebelum presiden membentuk
kabinet, masih masuk akal
untuk menduga pernyataan soal oposisi digunakan
NasDem sebagai cara untuk menekan presiden, agar
kadernya dapat menduduki

lebih banyak kursi di kabinet. “Tetapi ini kan setelah
Kabinet Indonesia Maju terbentuk dan Nasdem sendiri
telah mendapatkan jatah tiga
jabatan menteri, maka agak
sulit memahami pernyataan
itu tetap dikualifikasi sebagai
sebuah gertakan politik,” tuturnya.
Kalau bermaksud menekan
presiden untuk jabatan yang
lain, kata Said kemudian,
pernyataan Surya Paloh terbilang overdosis. Sebab, Nasdem pasti tahu betul risiko
yang harus ditanggung jika
bermain-main dengan opsi
oposisi demi jabatan yang
tidak terlalu strategis. Jadi, ke-

tika opsi untuk beroposisi itu
konsisten disuarakan setelah
Nasdem mendapatkan jatah
menteri, menurut Said, hal
itu menunjukkan ada gelagat
yang serius dari NasDem
untuk berada di luar pemerintahan. “Belum pernah ada
sejarahnya parpol yang sudah diberikan jatah menteri
dalam jumlah yang signifikan
mengeluarkan pernyataan
semacam itu di awal pembentukan kabinet. Ini baru
pertama kali terjadi. Kalau
ancaman itu disampaikan di
akhir periode pemerintahan
atau menjelang pemilu, ada
banyak sekali contohnya,”
ucap Said. (gir/jpnn)

Kadisdukcapil Belum Mengundurkan Diri Dari ASN
SUKABUMI-- Bakal Calon
Bupati Sukabumi Sofyan
Efendi akui belum mengundurkan diri dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Meskipun,
pria yang saat ini menjabat
Kepala Disdukcapil Kabupaten Sukabumi ini sudah
resmi mendaftar ke Gerindra untuk pencalonan
Pilkada 2020 nanti. “Sejauh
ini belum mengajukan berhenti menjadi ASN,” ujarnya
saat menyerahkan berkas ke
Gerindra Kabupaten Sukabumi, Kamis (31/10).
Apalagi, Gerindra belum
tentu mengusungnya untuk pencalonannya dalam
Pilkada 2020. Sebab, sejauh
ini masih proses seleksi di

Bakal Calon Bupati Sukabumi Sofyan Efendi

partai besutan Prabowo
Subianto. “Apabila Gerin-

dra mengusung dan daftar
ke KPU, baru meminta izin

dan mengajukan kepada
kepegawaian untuk berhenti

menjadi ASN,” ucapnya.
Menurutnya, semua
mekanisme dan prosedur
Pilkada sudah ada di dalam
Undang-Undang. Hal itu termasuk kepegawaian. “Mekanisme dan prosedurnya
sudah ada,” ungkapnya.
Terkait masa jabatannya
sebagai ASN, dirinya mengaku masih tersisa waktu
sekitar tiga tahun. Meskipun
begitu, dia mengaku sudah
bisa mengajukan pensiun.
Baik dari segi usia ataupun
lama bekerja sebagai ASN.
“Masa jabatan eselon II itu
sampai usia 60 tahun. Jadi
sudah memenuhi syarat
pensiun,” pungkasnya.
(gan/rmol)
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Desa Cieundeur Jadi Desa Sadar Jamsostek
CIANJUR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Sukabumi
me-Launching Desa Cieundeur sebagai Desa Sadar
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) pada Kamis
(31/10). Desa Cieundeur diharapkan menjadi desa yang
siap menghadapi risiko sosial.
Acara tersebut dihadiri Plt.
Bupati Kabupaten Cianjur
Herman Suherman beserta
unsur muspida lainnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Sukabumi
Emir Syarif Ismel, dan undangan lainnya.
Pada sambutannya, Plt.
Bupati Kabupaten Cianjur
Herman Suherman mengucapkan selamat atas diresmikannya Desa Cieundeur
sebagai Desa Sadar Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan yang
sesuai dengan komitmen Kabupaten Cianjur menjadi Kabupaten Sadar Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi, Emir Syarif Ismel yang
didampingi oleh Kepala
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Cianjur, Joko Sundhoro dan juga
Kabid Kepesertaan Khusus,
Arief Sabara beserta tim mengatakan, kegiatan pemberian
santunan Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Hari

Tua (JHT) serta Launching
Desa Sadar Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk apresiasi BPJS
terhadap pemerintah Desa
Cieundeur.
“Seluruh staf dari mulai kepala desa, hingga linmas dan
elemen masyakarat yang ada
di pemerintah Desa Cieundeur ini telah mengikuti dan
terdaftar di BPJAMSOSTEK.
Maka dari itu sebagai bentuk
apresisasi, kami berikan santunan serta resmikan desa ini
sebagai desa yang sadar jaminan sosial ketenagakerjaan,”
kata Emir.
Emir berharap, kedepannya bukan hanya perangkat
desa saja yang bisa terlindungi
dengan manfaat dari program
BPJAMSOSTEK ini. Tetapi,
seluruh jajaran masyarakat
yang bekerja pun bisa mengikuti program ini. “Termasuk
juga RT, RW, pengurus masjid, petani, dan nelayan agar
semua terlindungi,” ujarnya.
Sementara Kepala Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Perintis Cianjur Joko Sundhoro
mengatakan, dari 354 desa
dan kelurahan di Kabupaten
Cianjur, Desa Cieundeur dipilih untuk diresmikan sebagai
Desa Sadar Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. “Ke depan
kami akan meresmikan desadesa lainnya agar seluruh desa
di Kabupaten Cianjur menjadi
Desa Sadar Jaminan Sosial Ke-

ENERGI

Pelototin Investasi
Ratusan Juta Dolar

JAKARTA – Pemerintah akan mengawasi ketat sejumlah
proyek dan investasi di bidang energi, dengan nilai lebih dari
USD 1 miliar. Tidak terkecuali dengan melibatkan Komisi
Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Hal itu disampaikan Menteri Maritim dan Investasi Luhut
B Panjaitan usai mengikuti rapat terbatas terkait investasi
di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta,
baru-baru ini. “Kita pantau progresnya setiap bulan. Untuk
level deputi secara terpadu akan membuat rapat bulanan
saya yang pimpin rapat. Sehingga jangan ada proyek yang
seperti yoyo,” kata Luhut. Mantan politisi Partai Golkar ini
menambahkan, KPK akan menindak temuan kesalahan di
proyek-proyek kelas kakap tersebut. Luhut memastikan jika
keterlibatan KPK tidak akan membuat investor ketakutan.
Keterlibatan KPK, lanjut Luhut, sebagai bukti jika pemerintah
satu kata dan tujuan dalam memerangi korupsi. Sama sekali
tidak ada keinginan untuk melemahkan komisi antirasuah
tersebut. “Ya ini sebagai pencegahan. Masa OTT hanya Rp50
juta saja dan dipersoalkan.
Investasi bisa ratusan juta dolar. Ini saya ulangi bisa ratusan
juta dolar,” tegas eks Danjen Kopassus ini. Presiden Jokowi
di dalam pembukaan rapat terbatas kemaritiman dan
investasi menekankan pentingnya fokus di sektor tertentu
untuk mendapatkan hasil yang optimal, terutama di bidang
energi. “Ke depan investasi kita harus fokus, enggak semua
dikejar sehingga buat tidak konsentrasi dan malah luput,”
ujar Jokowi. (zak)

IST

PERESMIAN : (ki-ka) Pjs Kades Cieundeur Asep Kusnadi, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi Emir Syarif Ismel,
dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Cianjur Sawah Gede Joko Sundhoro.

tenagakerjaan,” sambung Joko.
“Dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, para pekerja
dapat bekerja dengan aman,
nyaman. “Juga meninggalkan keluarga di rumah juga
tenang,” tutup Joko. Kabid
Kepesertaan Khusus, Arief
Sabara menambahkan, pi-

JAKARTA – Buruh yang tergabung dalam Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan)
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor
75 Tahun 2019. Khususnya kenaikan iuran kelas 3 dari
Rp25.500 menjadi Rp42.000.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai, kenaikan tersebut
akan semakin menurunkan daya beli masyarakat. Apalagi
pendapatan yang diterima masyarakat di tiap kabupaten/
kota berbeda-beda, termasuk nilai UMP/UMK-nya. Sehingga, dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut
terhadap penurunan daya beli juga akan berbeda-beda.
Said Iqbal mengatakan, bagi masyarakat Jakarta yang
upah minimumnya Rp3,9 juta saja, kenaikan iuran BPJS
masih terasa berat.
Apalagi di daerah dengan upah minimum kecil seperti
Sragen, Jogjakarta, Boyolali, Halmahera, Pacitan, Banjarnegara, Subang, Papua, Mamuju, dan wilayah lain yang
upah minimumnya di bawah Rp2 juta.
“Maka bayar iuran BPJS Rp210 ribu per keluarga (asumsi
lima anggota keluarga) akan sangat berat, bahkan menurunkan daya beli mereka hingga 30 persen,” kata Said
Iqbal, Kamis (31/10). Bersama buruh lain, KSPI hari ini
menggelar aksi ujuk rasa di depan Kantor Kementerian
Tenaga Kerja dengan tuntutan revisi PP 78/2015, tolak
kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan naikkan UMP/UMK
sebesar 10-15 persen.
Lebih lanjut Iqbal berpendapat, menaikkan iuran bukanlah solusi mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Akan
tetapi solusinya yaitu meningkatkan jumlah kepesertaan
BPJS Kesehatan khususnya dari pekerja formal. “Saat ini
jumlah pekerja formal yang menjadi peserta BPJS Kesehatan hanya 30 persen dari total pekerja formal,” katanya.
Solusi lain, imbuh Iqbal, menaikkan jumlah peserta PBI
orang miskin dengan nilai iuran PBI dinaikkan menjadi
nilai keekonomian. Kemudian, menambal defisit BPJS
Kesehatan dengan dana cukai rokok. (jpg)

mengetahui informasi apapun
tentang BPJAMSOSTEK bisa
follow sosmed BPJAMSOSTEK
di Instagram, Twitter, Facebook
maupun Channel Youtube
atau kunjungi kantor BPJAMSOSTEK terdekat,” jelasnya.
Pjs. Kepala Desa Cieundeur,
Asep Kusnadi mengucapkan

terima kasih kepada seluruh
jajaran BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Sukabumi yang telah
menunjuk Desa Cieundeur
sebagai Desa Sadar Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan. Menurut Asep, dengan mengikutsertakan perangkat desanya untuk
ikut program BPJAMSOSTEK

ini, ia menilai sangat membantu sekali. “Kami akan terus
mendorong dan mensosialisasikan kepada seluruh warga. Ke
depannya kami akan mengajak
seluruh warga yang bekerja
untuk mengikuti program BPJAMSOSTEK ini,” pungkasnya.
(adv)

Penjelasan Menkeu soal Melebarnya
Defisit Anggaran 2019
JAKARTA – Defisit anggaran 2019 diperkirakan melebar ke level 2-2,2 persen
terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB). Angka ini lebih
besar dibandingkan realisasi
tahun sebelumnya di level
1,87 persen, dan lebih besar dibandingkan outlook
APBN 2019 yang sebesar
1,93 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
berdalih, hal itu dikarenakan
pemerintah mengeluarkan
banyak keringanan pajak,
demi menjaga ekonomi
tetap tumbuh. Beberapa di
antaranya yaitu tax holiday
dan tax allowance.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, kondisi lingkungan ekonomi global
mengharuskan Indonesia
membuat kebijakan agar
ekonomi domestik tetap

SOROTAN
KSPI Tolak
Kenaikan Iuran BPJS

haknya ingin seluruh warga
Desa Cieundeur selain dari
aparat desa apa pun pekerjaannya baik petani, buruh pabrik,
pedagang, tukang ojek, atau
komunitas pekerjaan lainnya,
agar mendaftarkan diri sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
“Dan jika masyarakat ingin

tumbuh, salah satunya
melalui peraturan pajak.
Namun, dia memastikan
pemerintah tetap mempertimbangkan semua aspek
dan membuat keputusan
secara hati-hati.
“Kami sangat hati-hati
saat merancang kebijakan
perpajakan jangan sampai
mengganggu ekonomi dan
investasi,” ungkap Sri Mulyani dalam acara CEO Networking 2019 di kawasan
SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).
Sri Mulyani mencontohkan, pada 2017, pemerintah
juga mengeluarkan banyak
insentif pajak untuk mendorong dunia usaha terutama di sektor industri dan
prioritas pemerintah. Saat
itu, potential loss diakuinya
mencapai Rp150 triliun.
“Pada 2017 ada Rp150 triliun pajak yang seharusnya

FOTO: KEMENKEU

DETAIL: Menkeu Sri Mulyani berbicara pada acara CEO Networking 2019 di Jakarta, Kamis (31/10).

diterima tetapi kita tidak
terima, karena berbagai insentif yang kita keluarkan.
Insentif pajak ini bisa jaga
dan meningkatkan usaha,
terutama di sektor industri
dan prioritas pemerintah,”

katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu
Luky Alfirman mengatakan,
defisit anggaran tahun ini
kemungkinan akan melebar

karena lesunya penerimaan
negara akibat ketidakpastian
global. “Defisit bisa melebar
sekitar 2 persen sampai 2,2
persen terhadap PDB sampai akhir tahun,” kata Luky.
(dul)

Karya Arek Genteng Tembus Hollywood

Berawal dari Pinjam Komputer Teman,
Kini Bisa Menghasilkan Dolar
Bagi pencinta fi lm Hollywood, dua judul film ini tentu
tidak asing, Star Wars dan Deadpool. Atau namanama musisi seperti Papa Roach, AC/DC, dan Lindsey
Stirling. Siapa sangka, karya dalam merchandise namanama beken tersebut salah satunya dirancang anak
Genteng.
T O N I Mi d y , 3 1 , s e n i man engraver yang tinggal
di Per umahan Valenta,
Kembiritan, berkesempatan untuk terlibat dalam
proyek tersebut. Bukan
kebetulan, suami Resyka
Yuniar, 28, itu menekuni profesi tersebut sejak
2008.
Kini pria yang juga hobi
memasak itu tinggal memetik hasil kerja kerasnya.
Jika sebelumnya dia rutin
memasarkan karyanya ke
sejumlah agensi, saat ini
para klien luar negeri itu
mencarinya. Tidak hanya
itu, untuk setiap karya,
Toni bisa memasang banderol harga pasti.
”Satu karya mulai harga
USD 300, bisa naik sesuai
kerumitan,” terangnya.
Semua itu tidak datang
tiba-tiba. Kesuksesannya
dibangun dari kerja keras

dan konsistensi dalam
berkarya. Toni mengawali
kejayaan dari nol. Jika sekarang ini namanya cukup
diperhitungkan di dunia
seni, hal itu tentu lumrah.
Dulu dia sering meminjam komputer temannya
untuk mengerjakan karya
tersebut. Hal itu pula
yang membuatnya selalu
berbagi tip dan jejaring
dalam berkarya. Sebab,
To n i t i d a k mau s u k s e s
sendiri. Dia selalu melibatkan tim dalam kegiatannya.
”Saya ada tim, jumlahnya e m p at o ra n g ,” j e l a s
pemilik akun @tonymidi.
artworks yang mempunyai
32 ribu pengikut di Instagram tersebut.
Bukan hanya dengan
kawan seperjuangan, Tony
ju ga b e r te k a d m e n ja d i
pemantik kesuksesan

SHULHAN HADI/JAWA POS RADAR BANYUWANGI

MENDUNIA: Tony menunjukkan kaus bergambar Anakin Skywalker,
salah seorang tokoh dalam film Star Wars.

seniman muda lainnya.
Belakangan ini, dia baru
memberikan 10 wacom
untuk siapa pun yang
menggeluti kegiatan seperti dirinya. ”Ini sebagai

bentuk syukur dan juga
niat pemberdayaan. Saya
bagi-bagi itu ingat masa
lalu,” terangnya.
Toni berharap seniman
tidak hanya asyik dengan

dunianya. Namun, seniman juga harus menaruh
kepedulian terhadap lingkungan di sekitar.
”Langkah pemuda harus
melihat sekitar.
Bagaimana kamu bisa
berdampak untuk yang
lain,” jelasnya.
Selain itu, seniman mem i l i k i t a n g g u n g jaw a b
u n t u k m e n ja g a k e u t u ha n d a n k e r u ku na n d i
Indonesia. Seniman yang
akrab dengan dunia digital harus menjadi pelopor
toleransi dan memiliki
kesadaran untuk menjaga
kerukunan.
Jangan sampai, di sela
k e r ja, t a n p a s a d a r ja r i
m e n g e t i k ha l - ha l ya n g
justru
bertolak belakang dengan semangat seni sendiri.
Hal tersebut merupakan
tantangan tersendiri bagi
kalangan muda seperti
dirinya.
”Kalau aku lihat banyak
pemuda yang hipokrit. Di
kenyataan pendiam, di
medsos aktif banget, tapi
tidak produktif,” kritiknya.
(sli/aif/c12/end)

MUSTIKA MITSUBISHI

Hotel

SEDIA STOCK
MOBIL PRIBADI
&
ANGKUTAN BISNIS

Mustika Ratu
Jl. Bojonghaur
Palabuhanratu
Telp 0266-431233

HARGA NEGO,
TERIMA
Showroom
nissan TAMBAH
TUKAR

Telp/WA :
0857 7348 1069

JUARA AYAM GEPREK

KIKI MOTOR

DELIVERY ORDER
INFO : 0852 1515 5669
TERIMA PESANAN
OPENING
( ARISAN,RAPAT DLL ) 08.00 AM09.00 PM )

Jual Angkutan Kota APV
dan Daihatsu Grand Max

Jl.Arif Rahman Hakim No.49
Tlp.085723474977

Kontak : WA 085794578264, Line hhadwijayaa

TOKO BADAK KIMIA
Menjual bahan baku fiber glass seperti
Resin,Catalis,Mat,Talk,Mirorr Glaze,
Pewarna Fiber DLL.
Alamat Jl.Raya cibatu,cisaat,sukabumi
Depan Dokter 24jam

No tlp/wa : 0877 8949 3596

Citahumaira.makeup

0821 1422 3312

ALAMAT : JL.RH.DIDI SUKARDI NO.28 SIGODEG
(SEBERANG INDOMei )
JL. PELABUHAN II NO.28 (MUSTIKA JAYA MOTOR )

RUMAH
UNTUK
DONATUR

ADDICTIVEGARAGE
Restorasi - Modifikasi
Motor Custom, Trail, Japs,
Brat & By Request

MAKEUP ARTIST

RUMAH
HIBAH

Telp : 0266-221070

Prewedding, Wedding. Dll
Momen Anda Adalah
Kebahagiaan Kami
Hub kami untuk pertanyaan apapun :

ig: mie kocok teh pipit
hp: 0857 2397 0001

Lokasi:
Jl. Pajagalan No. 32
SUKABUMI

OLD Fhoto

082246883744 - 085724709650

Hub :
0821 1191 4878
0857 2118 6072

Paytren

TABUNGAN
Dengan Berbagi

Agen Sukabumi

Keuntungan 13% Pertahun

Kontak
085724091556
Ninda

* AMAN * ADIL * Masuk Akal
Hub Koperasi Sejahtera Bersama

Call/WA : 0857 7348 1064

Kitchen set, kamar set, lemari baju, pertisi ruangan,
backdrop, wardrobe, meja kerja, tv kabinet, sofa,
daun pintu, wallpaper.dll
Ig : bismikainterior
WA : 081294617772 - 085624904408

PM

BENGKEL LAS
PUTRA MANDIRI

jln jalur sukaraja

HORISON HOTEL

085864243335

IG : waserda_sukabumi WA : 085723255857

Jln. Ciandam No. 36 Sukabumi

Mengerjakan :
- Pagar - Rolling Tangga
- Tralis
& Stainles Stil
- Balkon - Dll

Khodidjacraft
Khodidjacraft

“ BUKAN KILAT BUKAN PETIR,
KREDIT CEPAT 1 JAM “

Alamat: Kp. Nagrog rt 002 rw 007 Desa Lembursawah Kec. Cicantayan
Kab. Sukabumi (Gang Kampung KB Sehati/ Segog Pintu)

LBXBOVB!GMPSJTU!

JL.Raya
Baros Km.4 Sudajaya Kec.Baros SMI
Showroom
nissan hp. 0858.7115.3111

terima pesanan karangan bunga
jl. Jendral Sudirman. Tlp (0266) 224361

Jl. Ry Karang Hilir no.833 Cibadak 43351 Smi.
0266-532888/0818107180

APOLLO COMPUTER
Menjual Hardware,
Note-book, CCTV, Accessories,
Printer, tablet, dll

SANESHWAL
ART
(Makeup Artist & Wedding Solution)
@saneshwal_art
Saneshwal Wedding Art
085722785252

Jl. Jend. A. Yani No.124 Sukabumi
Tlp (0266)222685,HP 08572320 8455

Jl. Selabintana Km. 7 Sukabumi
Tlp. (0266)211532

KJK

Hardware, Notebook, CCTV, Camera Digital,
GPS, PC, Tablet, Projector,

Jl. Bhayangkara No 101 Sukabumi
Tlp ( 0266) 222287

Desain suka-suka
buat case hape
dan powerbank

STORE

Citra’s
Catering

Wa : 08997469322
Ig : kjkcustome
Fb : kjk custome

Alanura Makeup

* Paket Nasi Box
* Paket Liwet
* Paket Prasmanan
With
* Snack Box
Citra’s Cathering
* Kue Ulang Tahun
Kp. Cisadaria rt05/02 ds. Cisarua
kec. Nagrak kab. Sukabumi
0857 2332 2515

IG : @nuraida274
WA : 085720082014

Warung Makan

SOP KIKIL STAMINA & MIE AYAM KAHURUAN

%(%(.-21725

Telp : 0266-221070
Jl. Raya Cikukulu
No 72 Sukabumi

jontornya bikin keSOHOOORR..!!
Jl. Selabintana Km.3 Smi

Hub : Ogi 08161927284

Limusnunggal-Sukabumi

IG : katapangrapang_sukabumi

Jl. Surya Kencana Dpn Htl Anugrah
Tlp : 085210081914

085624101595

WA : 0858 6050 2366

PUDING

Bunda
Rakhaa
0812 8617 3165
0818 645 904
0815 4675 8430
Alamat medsos

RAISYA

Aku ramah bukan berarti takut Aku tunduk bukan berarti takluk

Jl. raya Cisolok Km. 7 Palabuhanratu
Tlp. (0266) 431200

Ayam Tutu
Beledag

SEDOT

Masa promosi beli 10 gratis 1..

TOSERBA YOGYA FOODLIFE Lt.3
Jln RE MARTADINATA - Sukabumi Jawa Barat

Bara Shop 24

FROZEN
RISOLES
BY IDOK

10 rb 1 porsi..

IGMyeongdongku
: waserda_sukabumi WA : 085723255857

KITCHEN

DAPOER BU ICHA
DAPOE

(Jastip Makeup And Skincare)
Sosis Mozarela

Cumi Pete

Dijamin

Addictive

RAHARJA HOTEL

SkateShop & Clothing

100%
ORI
Jl. Jalur lingkar selatan No.2 showroom nissan

HOTEL RAFFLESIA
augusta
Jalan Raya Cikukulu No.16hotel
Sukabumi

Keep Healty

JUAL BERAS
Siap Antar Kota Sukabumi

feby 085219388433

Jl. Arif Rahman Hakim No. 59 Sukabumi

NVTUJLB!IPUFM

Kontraktor, Pertambangan,
Perdagangan Umum
dan Jual Beli Macam2 Kayu Bayur

menyediakan :
Genteng beton multiline/urat batu, batako press,
paving block (Brg2 tsb brsrtifi kat SNI).

RAHARJA HOTEL

Email: Khodidjahcraft@gmail.com

081282240000
Alamat : Jl.tipar no.130 rt.03 rw.04 sukabumi

CV. ARGO PUTRA

KIKI
MOTOR
INDOBATA

Jl. Siliwangi
kota Sukabumi

0857.2265.3997
0857.9459.5002

JL.RAYA CISAAT NO.124 SUKABUMI
TELP.(0266) 223388
KUNJUNGI KAMI DI : www.bprsupra.com
ig :@bprsupra_cisaat twiter : @bprsupra
Over kontrak
tempat usaha cafe di jalan utama
siliwangi .dekat dengan hotel.sekolah.
kampus.perkantoran .
Alasan mau di over karena owner mau
fokus di bisnis utama nya jika berminat
bisa cek lokasi atau
hub: 0822 5836 4699

Jl. Selabintana km. 7 Sukabumi

Hens weding

Bismika Interior
Terima Pesanan :

Jalan Raya Cikukulu No.16 Sukabumi

Old Fhoto / Fotografer

Ikuti Program Punya Rumah
Dengan Wasilah Sedekah

Hub : yayasan Al-Ikhlas JPC Bogor
HP/WA 0857 7348 1069

HOTEL RAFFLESIA

Alamat : Jl. Brawijaya No.540 B
Rt02/Rw12 43121

IG : 24bara_shop
WA : 087777889656

IG : dapoer_ibuicha
Pesanan : 085794726066

Nasi Tutug Oncom

Detail : Gg.Sebelah Ruko Mandiri Finance
Dekat Mamih Ungu

Jl. Siliwangi No.50d Sukabumi city
Whatsapp : 085794578264

BENGKEL LAS
PT. Restu Mahkota Karya
SUZUKI Authorized Dealer

Nenda : 085693043983
Vemmy : 08562250404
Indra : 085861652520
Riyan : 085884507951
Samsun : 085860369797
Nasrudin : 085720198385
Rudi : 085846589898
Asep : 085860001962
Surya : 085759594756
Ifan
: 085884400442
Rani : 081319641868
Yandi : 089503711811

Promo AwalJln.
TahunCiandam
2019
No. 36 Sukabumi

Kredit mobil DP. 0,% Proses dibantu
Hubungi no kontak team penjualan
suzuki RMK Cibadak
Cibadak Branch - 35
Jl. Raya Karang Tengah No.38
Sukabumi 43511

+62 857-2002-3733

Cakwe
Raffles

PUTRA PERKASA MANDIRI
JUAL BELI MOBIL BEKAS BERKUALITAS
MENERIMA CASH & CREDIT
FB : putra perkasa mandiri
Ig : @mobil_bekas_sukabumi
Jl.Pabuaran no.18 Kel. Nyomplong
Kec. Warudoyong Kota Sukabumi

Hendra - 0878 7227 5757

Toyota Agya G matic 2016

Alamat Stokist :
Jl. Pembangunan Selakaso Rt 01/03
Kel. Babakan Kec. Cibereum Kab. Sukabumi
WA : 085280807895/081539960169 FELEN

Hotel Idaman

Alamat : Jl. Cagak Cibaraja
Telp : 08129076677

rm_dekebonjati

Cakwe Jumbo
(Bumbu Kacang)

*Rp.13.000,-

082111931931
Lumercookies

Cakwe Special
*Rp.16.000,-

Alamat Food Court Yogya Sukabumi
Lantai 3 Tenant Cakwe Raffles

PUTRA PERKASA MANDIRI

Ruj
ak

Kedai Roti Cane
Jln tipar no 77

JUAL BELI MOBIL BEKAS BERKUALITAS
MENERIMA
MENE
MEN
NEERI
ERRIM CASH & CREDIT

Cakwe Jumbo 2 Bumbu
(Bumbu Saus Cuka + Kacang)

*Rp.16.000,-

Cakwe Jumbo
(Bumbu Saus Cuka)

*Rp.13.000 ,-

Cakwe Coklat
*Rp.15.000,-

Cakwe Keju
*Rp.17.000,-

0858 7119 6901

dan Asina

n

Permata Ibu

Djirah Jln tipar GG Samba rt 02 /05
kel, tipar. kec, citamiang

Jl. Selabintana No. 143 Sukabumi
Tlp 0266-222853

Carla Art

Albana

( telur asin bakar, telur asin rebus, salad
buah, sistik ubi cilembu, bawang goreng )

IG : albana.sistik
FB : ati supiaati

Telp : 0811-1188-8448
WA : 0851-0365-795

DWI PUTRI SALON

Honda Brio Satya E manual 2016

Alung - 0816 612 698

Hubungi :

085603295574
085722547986

0857 2467 1447

FB : jirah Jirah Merdin,
Sayyid maulana afifuddin

Contact : 0896-8018-7289

C’c Cafe

JUAL BERAS
Siap Antar Kota Sukabumi

( Yanti.N )

IG : asinanpermataibu Order Via WA dan Go Food

Kp bojong duren Rt2 /Rw1

wifi,
Free

Dekat kantor desa panumbangan
Fb. Dian noer lianty
Ig. dija_art mua
Diannoerlianty

(0266)
6) 6222182
0812 1344 4274

Wahyu - 082178366211 Call & WA

TANPA D

HUB: 0857 7348 1069

The ART OF BEAUTY

SR 12
Kontak 085724091556 an NINDA

by abu Ukkasyah 081243720202
Arabianfrozenfood_sukabumi
Alamat : Perum Prana estate blok A4 no 9

Jl.Jalur Lingkar Selatan Ruko No.3
Babakan Cisaat Kabupaten Sukabumi (Depan SPBU)
Hubungi : 08211 0263 691/90,0813 20125925

Alamat:
Foodcourt
Yogya lt 3
counter

Manggo Sweet
Choco Melt

25k

EK
BEB

WinniesThaob

0856 238 4757
EM M
SONGK

30k

Cake Doger
Real Fruit

25k

ADURA

BEBEK PENYET + NASI

Real Durian
Choco Almond

Jl. Kadudampit Km.3
Ig : Lesehandapurcantik
HP : 0856 03000 914

BEBEK GORENG PLUS NASI
BEBEK BAKAR KOMPLIT

Alamat: Foodcourt

Hotel Mahkota Pantai

Withaob_winnies_thaob
Winniesdecoration_official

NG
TIDAK BUKA CABA

Arabian Frozen food

Sehat-Langsing-Awet Muda
- Detox untuk meningkatkan
kesehatan lebih baik
- Detox untuk menurunkan
berat badan
- Detox untuk mengeluarkan
racun berlebih
- Toxic membakar lemak
- Toxic lemak dalam tubuh

Jl. Jalur lingkar selatan No.2 showroom
nissanSelatan No.2
Jl. Jalur Lingkar

08562018229

D
RATIS
RUMAH GI UNDI

Winnies

627268/81*0$'85$

Jual Beli Mobil Bekas (Second),

Jl. Sekarwangi Cibadak

Jl. Raya Cikotok - Palabuhanratu
Telp 0266-433064

APATKAN

seberang galery
Indosat Ooredoo Sukabumi

DEALER LARIS II

Hotel Lagusa
UMROH BERSAMA AL-IKHLAS

%(%(.-21725

Jl.Surya kencana no.36

SR 12 Agen Sukabumi
Kontak +62 858-6094-5591 An. GIA

J l . Suryakencana no. 112 Sukabumi
Tlp. (0266) 225008

Menerima

Jl.Raya Baros KM 4 Kota Sukabumi
SR 12 Herbal Skin Care
kontak +62 85659781539 An. NUNI

6WDU

TAMAN SARI HOTEL
5S  

Dekorasi &
Rias Pengantin

FB : putra perkasa mandiri
Ig : @mobil_bekas_sukabumi
Jl.Pabuaran no.18 Kel. Nyomplong
Kec. Warudoyong Kota Sukabumi

NVTUJLB!IPUFM

Beauty Of Wedding

Alamat :
Kp. Selagomong Rt 02 Rw 08 Kel. Baros
Kec. Baros Kota Sukabumi
Perum Baros Kencana Blok 7
Jln Virus Raya 9 Kota Sukabumi
WA : 0857 5948 4448
0857 9874 9504
Instagram : @carla_wedding
@kangwalied_carla.art

IG : dapoer_ibuicha
Pesanan : 085794726066
SAMBEL TERONG
Yogya lt 3 counter

0856 238 4757

0858 6322 2788
0821 2139 2242
0816 4801 933

Alamat :
Jl. Salabintana No.28 Rt2/2
Kel Cikole Sukabumi

Jl. Pelita no. 18 Palabuhanratu
Telp: 0266-432487

The Beauty Salon
Detox & ABS Center
Perawatan Wajah
Dengan Bahan Alami
Aman,
Bahan dasar Herbal
Teknology Airbrush System
Pertama di Indonesia
Jl.Jalur Lingkar Selatan Ruko No.3
Babakan Cisaat Kab Sukabumi (Depan SPBU)

Week Day
Selalu Ada

Hubungi : 08211 0263 691/90,
0813 2012 5925 Promo Diskon

Hotel Pantai Mutiara
Jl. Raya Cisolok Karang Papak - Palabuhan Ratu

Telp 0266-431330

TERUSAN

Tahun Depan,
Gelontorkan 48 T
JAKARTA - Presiden Joko
Widodo angkat bicara terkait
kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
dilakukannya melalui Perpres
75 tahun 2019. Jokowi menegaskan, negara tidak lepas
tangan terhadap beban iuran
yang ditanggung masyarakat.
Jokowi mengatakan, kenaikan premi BPJS tidak akan
memberatkan masyarakat
kelas bawah. Pasalnya, di
tahun 2019 saja, ada 96 juta
masyarakat yang iurannya
ditanggung oleh negara. “96
juta kita grariskan lewat PBI.
Jadi anggaran total yang kita
subsidikan ke sana 41 triliun.
Rakyat harus mengerti ini,”
ujarnya saat rapat terbatas
di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (31/10).
Kemudian di tahun 2020

mendatang, dana yang dialokasikan untuk PBI juga
meningkat. Jumlahnya mencapai Rp. 48,8 triliun. Dia
menilai, kontribusi negara
terhadap keberlangsungan
BPJS sudah sangat besar.
“Kita ini kita sudah subsidi
dari APBN gede banget,” imbuhnya.
Untuk itu, dia meminta
jajaran menteri dan kepala
lembaga untuk menjelaskan ke publik dengan utuh.
Sehingga tidak muncul kesalahpahaman. “Kalau cara
kita menerangkan tidak hati
hati dipikir kita ini memberikan beban yg berat kepada
masyarakat miskin. Padahal
sekali lagi yang digratiskan
sudah 96 juta jiwa,” tuturnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kese-

hatan (Kemenkes) Oscar
Primadi menjawab soal
kekhawatiran penurunan
kelas peserta JKN dari sector peserta bukan penerima
upah (PBPU) alias peserta mandiri. Menurut dia,
penurunan kelas tak bisa
dilarang.
Dia pun menjamin tak
akan ada tebang pilih untuk
mereka yang memutuskan
turun kelas. Pelayanan kesehatan akan tetap diberikan sesuai dengan haknya.
”Haknya tetap diberikan.
Mutu pelayanan dan safety
tetap kami kedepankan,”
ungkapnya ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK), Jakarta,
kemarin (31/10).(far/mia)

Ujian Konsistensi
sambungan dari Hal 1

Dalam lawatannya kali ini,
pelatih Persib, Robert Rene
Alberts, mempunyai modal
impresif untuk menghadapi
skuad berjulukan Laskar Isen
Mulang tersebut. Dalam tiga
pekan terakhir, Persib belum
pernah sekalipun mengalami
kekalahan.
Mantan Pelatih Arema FC
ini mengaku optimistis dengan kesiapan timnya. Meski
hanya memiliki waktu efektif
sehari untuk mempersiapkan tim, Robert tampak tak
risau. Bagi dia, kondisi fisik
dan psikologi para pemain
dinyatakan siap untuk berlaga
hari ini.
“Kami sempat melakukan
recovery di Bali dan penyegaran dengan arung jeram. Melihat dari latihan resmi hari ini
(kemarin.red), antusiasme,
kecepatan, pergerakan di
latihan tadi, mereka sangat
percaya diri untuk menghadapi pertandingan besok
(hari ini.red),” kata Robert
dalam sesi jumpa pers jelang
laga, kemarin (31/10).
Kendati demikian, pria
berkebangsaan Belanda itu
tak mau memandang sebelah
mata Laskar Isen Mulang. Ia
justru mewanti-wanti kepada
para pemainnya agar bisa
mengantisipasi kekuatan lini
serang dan mempelajari skema bertahan tim tuan rumah
di laga nanti.
“Kami tahu Kalteng adalah
tim yang bagus, mereka memainkan permainan menyerang yang kuat. Terutama

dalam serangan balik, tuturnya.
Selain soal taktik, ia pun
menegaskan kepada para
pemainnya untuk bisa mewaspadai motivasi tinggi
Kalteng Putra FC yang tengah berjuang keluar dari zona
merah. “Kami juga tahu,
Kalteng sedang berjuang
untuk bisa keluar dari zona
degradasi. Jadi tim mereka
sudah pasti akan tampil fight
untuk itu,” tandas Robert.
Sementara itu, Pelatih
Kalteng Putra FC, Gomes de
Oliviera berjanji menampilkan permainan spartan dari
anak asuhnya saat menjamu
Persib. Hal itu tak terlepas
dari kemenangan 2-0 timnya
atas Persela Lamongan, 27
Oktober 2019 lalu.
Berkat kemenangan itu,
kata Gomes, Laskar Isen
Mulang makin percaya diri
untuk melanjutkan tren positif. “Kalteng Putra FC sudah
siap. Semua pemain dalam
kondisi fit. Kami tahu lawannya adalah Persib. Tapi, kami
punya semangat dua kali lipat
untuk bisa memenangi pertandingan besok,” katanya.
Kendati tak akan diperkuat bek tangguh, Onorionde
Kughegbe John dan gelandang cepat, Yohanes Ferinando Pahabol akibat akumulasi
kartu kuning, dirinya sama
sekali tak gentar. Siapapun
penggantinya, kata Gomes,
sudah tentu akan menampilkan permainan yang berani.
“Saya berharap tidak berpengaruh, meskipun John
lagi bagus. Pahabol juga pu-

nya skill di atas rata-rata. Tapi
penggantinya juga cukup baik
dan terutama karena kami
akan bermain di kandang
sendiri. Kami harus tampil
berani,” tandasnya
Sementara itu, Kapten Persib, Supardi Nasir Bujang tidak
mau menganggap remeh
Kalteng Putra pada laga pekan
ke-26 Liga 1 2019. Meskipun
lawan yang akan dihadapi
merupakan tim peringkat 16,
dia dan rekan-rekannya akan
tetap waspada.
Pertandingan ini menjadi
ujian Pangeran Biru untuk
tetap konsisten dalam meraih
poin. “Kalteng tim bagus.
Mereka berada posisi sedikit
di bawah. Mereka akan main
all out. Mereka akan bermain
enjoy karena tidak ada beban.
Itu antisipasi kami sebagai
pemain,” kata bek bernomor
punggung 22 tersebut.
“Mudah-mudahan, kami
siap menghadapi mereka
semua. Saya berharap pertandingan besok akan memberikan poin untuk kami,”
lanjutnya.
Untuk menggapai kemenangan, Supardi mengaku sudah mempersiapkan
antisipasi. Sebagai pemain
belakang, ia akan lebih mewaspadai para pemain depan
tuan rumah.
“Semua pemain harus diwaspadai. Semua pemain
pasti berbahaya untuk kami.
Kalau yang saya perhatikan
lebih ke striker mereka. Karena saya pemain belakang
saya harus antisipasi juga,”
pungkasnya. (pra)

Buah Sembrono
sambungan dari Hal 1

Itulah satu-satunya buah
yang saya tahu asal Xinjiang.
Perkenalan pertama saya 30
tahun yang lalu. Di Beijing.
Begitu banyak hamiqua dijual di Beijing. Di bulan
September-Oktober. Puncak
musim hamiqua di Xinjiang
--provinsi gurun nan Islam
di paling barat Tiongkok.
Setiap kali ke Beijing saya
kangen si empat ‘i’. Terutama
bila di bulan seperti itu.
Kali ini saya di Xinjiang! Di
bulan yang tepat --pertengahan Oktober 2019. Pasti
lagi musim buah di Xinjiang.
Baru saat itu saya tahu:
Xinjiang tidak hanya punya
hamiqua. Anggurnya pun
ampun-ampun lezatnya.
Saya bukan pemakan anggur. Bisa batuk setelahnya.
Kalau pun terpaksa saya
kupas kulitnya.
Baru di Liverpool lalu saya
agak banyak makan anggur.
Itu pun setelah akan meninggalkan Inggris.
Awalnya saya hanya tertarik pada pajangan anggur di dekat apel. Di M&S
--Marks & Spencer. Yang di
Inggris memiliki supermarket di bagian belakang toko

pakaiannya.
Anggur di situ ternyata
banyak rasa. Tidak hanya
yang rasa anggur. Ada anggur rasa candy, rasa strawberry, dan rasa tutti frutti.
Saya pun mencoba beli tigatiganya. Total tidak sampai
seperempat kilogram.
Sejak hari itu saya selalu
beli anggur rasa candy. Belum pernah saya tahu ada
jenis anggur yang seperti itu.
Yang saya tahu anggur itu
hanya dua jenis: kecut dan
agak kecut. Atau yang warna
hijau dan warna hitam.
Begitu mahal harga anggur di Inggris --dan di mana
pun. Di tempat pajangan
pun tidak banyak tersedia.
Semua dibungkus karton
kecil-kecil. Seperti benda
permata saja.
Di Xinjiang anggur dianggap buah murah biasa.
Memajangnya pun sembrono sekali. Dionggokkan
begitu saja. Siapa saja boleh
memetiknya. Untuk dicoba
rasanya. Tidak ada rasa khawatir anggurnya berkurang.
Saya pun memetik satu
butir dari tangkainya. Ups...
Semanis anggur candy. Warna apa saja sama manisnya:
hijau, kuning, coklat, hitam

HARIAN PAGI

RADAR SUKABUMI

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

dan bersaput pink. Ukuran
besar kecil tidak ada bedanya. Bundar atau lonjong
sama menariknya.
Anggur seperti tidak ada
harganya. Kami pun selalu
membelinya --berkilo-kilo.
Di dalam mobil selalu ada
anggur berkresek-kresek.
Yang juga banyak adalah
buah delima. Yang kalau di
Indonesia hanya dapat dibeli di toko buah yang amat
khusus.
Di Xinjiang buah delima
dionggokkan di bawah tiang
listrik! Rupanya anggur berlebihan di Xinjiang. Sampai
kismis anggur kering ada
di mana-mana. Kismisnya
besar-besar pula.
Kwaci pun kini sudah beraneka rasa. Terutama kwaci
yang dari biji bunga matahari. Begitu luas kebun
bunga matahari. Di manamana. Kami tidak sempat
melihat saat bunga itu masih
mekar. Kami tinggal melihat
batang-batang tersisanya.
Kwaci rasa keju, rasa coklat
rasa karamel. Semua rasa
sudah meluas. Menggeser kwaci rasa original. Saya
jatuh cinta pada buah Xinjiang. Di musim terbaiknya.
(Dahlan Iskan)
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Internal PKS Bergejolak
sambungan dari Hal 1

Ada lima nama yang sudah
dijaring Tim Pemenangan
Pemilukada Daerah (TTPD)
diantaranya, Ketua DPD PKS
Kabupaten Sukabumi, Yusuf
Maulana, Ketua Komisi III
DPRD Kabupaten Sukabumi, Anjak Priatama Sukma,
Angota DPRD Provinsi Jabar,
H. Abdul Muiz, kalangan
pengusaha dan kader Priyo
Indiarto dan Anggota DPR
RI dr. Slamet. Namun sejauh
ini, DPP dan DPW masih
belum bisa memutuskan
kepada siapa usungan diberikan.
“Belum! Jadi begini, dari
lima kader yang sudah

mengikuti penjaringan dipersilahkan sosialisasi ke
masyarakat. Nanti, hasilnya
akan kami survei. Dari survei tersebut, kami jadikan
tolak ukur untuk DPW dan
DPP memutuskan usungan
kepada siapa,” jelas M Sodikin saat dihubungi koran
ini, kemarin (31/10).
Sejauh ini, PKS masih
fokus memanaskan mesin
partai dari tingkat DPD, DPC
hingga ranting. Agar pada
saat DPP sudah memutuskan kepada siapa usungan
berlabuh, kader dilapangan
sudah siap. Selain itu, PKS
juga sedang fokus membangun komunikasi politik
dengan parpol lain.

Bahkan, dirinya mengaku
sudah ada beberapa parpol yang sudah melakukan
komunikasi secara intens.
Tidak menutup kemungkinan, dalam waktu dekat
dirinya akan mengadakan
MoU dengan parpol lain
untuk berkoalisi.
“Ya kami saat ini, masih
fokus memaskan parpol
dan silaturahmi dengan
partai lain dengan tokohtokoh. Ada parpol yang
religius ada juga parpol
nasionalis religius yang sudah dekat. Pokonya dalam
waktu dekat kami akan
umumkan untuk berkoalisi
jika ada kecocokan visi dan
misi,” cetusnya.

Sementara itu, Angota
DPRD Provinsi Jabar, Abdul
Muiz menambahkan bahwa
sejauh ini PKS belum memberikan rekomendasi atau
usungan kepada siapapun
termasuk dirinya. Pasalnya,
DPP akan melihat dulu hasil survei dan analisa dilapangan. Memang saat ini
yang aktif bergerak adalah
Anjak Priatama, namun belum bisa dipastikan juga di
usung.
“Belum, kita menunggu
hasil survei dan analisa
dilapangan. Saat ini fokus
partai memanaskan mesin
parpol. Keputusan itu, ranahnya kewenangan DPP,”
tukasnya. (hnd)

Iyos Isyaratkan Maju di Pilbup
sambungan dari Hal 1

Meskipun terkesan malu-malu, pejabat kelahiran
Tasikmalaya ini nyatanya
mulai meraba-raba kondisi
perkembangan politik di
lapangan. “Saya melihat saja
dulu. Soal maju atau tidak,
kita lihat saja nanti,” ujar Iyos
kepada wartawan.
Meski sudah ada beberapa
parpol seperti PDIP, Ger-

indra dan Nasdem sudah
membuka penjaringan, itu
tak membuat pria kelahiran 1963 ini terburu-buru
untuk mengikuti penjaringan. Meski begitu, setiap
detik perkembangan politik
dirinya selalu mengikutinya.
Faktanya, ia secara lugas
mengetahui partai mana
saja yang sudah dan belum
melakukan penjaringan.
“Waktu masih lama, ada

beberapa parpol yang sudah melakukan penjaringan
dan ada yang belum. Saya
masih menunggu ilham
untuk maju,” tambah mantan Kadispora Kabupaten
Sukabumi tersebut.
Hal itu lumrah dilakukan
oleh mantan camat Cibadak tahun 2006 ini untuk
tidak gegabah ketika akan
bertarung. Pasalnya, Bupati
Sukabumi Marwan Hamami

dan Wakil Bupati Adjo Sardjono sudah memastikan
maju pada pilkada 2020
mendatang. Langkah kepastian Marwan sudah terbukti
lewat kendaraan parpol yang
dipimpinnya Golkar karena
sudah merestui untuk maju
kembali. Kemudian, langkah
Adjo juga sudah mulai melangkah dengan melakukan
pendaftaran ke Partai Gerindra. (hnd)

Website SSCN Masih ‘Ngadat‘
sambungan dari Hal 1

Saat dikonfirmasi terkait
website SSCN yang belum
bisa diakses, Kepala Biro
Humas BKN Mohammad
Ridwan mengatakan baru
dibuka 11 November depan.
Teknisnya website pendaftaran ASN secara global
adalah sscasn.bkn.go.id.
Kemudian di website
tersebut ada tiga kelompok
pendaftaran ASN. Yakni
pendaftaran CPNS umum
dan diarahkan ke website
sscn.bkn.go.id. Kemudian
ada juga menu pendaftaran
untuk sekolah kedinasan
dan pegawai pemerintah
dengan perkanjian kerja
(PPPK).
Saat dicek tadi malam,
website sscasn.bkn.go.id
bisa diakses. Tetapi saat
memilih menu SSCN, websitenya tidak bisa dibuka.
Tertulis halaman ini tidak
berfungsi. ’’Sudah disam-

paikan berkali-kali bahwa portal SSCASN akan
tersedia pada 11 November
2019,’’ katanya kemarin
(31/10).
Ridwan menuturkan BKN
berharap hari-hari ini setiap
instansi menyampaikan
pengumuman lowongan
CPNS. Baik itu instansi pusat
maupun daerah. Sehingga
masyarakat bisa langsung
mengecek lowongan yang
tersedia. Ridwan mengatakan nantinya website
pendaftaran sifatnya khusus
untuk mendaftar. Informasi
teknis serta persyaratan
secara detail diumumkan
di website instansi masingmasing.
Dia menjelaskan BKN
sudah menyampaikan info
grafis perincian lowongan CPNS di internal BKN.
’’Semoga bisa diikuti oleh
instansi lain. Sambil mereka
menyiapkan pengumuman
resmi via web atau media

social masing-masing,’’
jelasnya.
Dari info grafis yang
dibuat BKN, lowongan
terbanyak mereka adalah
analis kinerja berjumlah
25 orang. Kemudian disusul ahli pertama analis
kepegawaian sejumlah 32
orang. Lalu ada lowongan
25 analis data dan informasi. Yang paling sedikit
adalah lowongan analis
publikasi hanya satu orang.
Sebelumnya Kepala BKN
Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa masing-masing instansi saat ini
melakukan input lowongan
di sistem SSCN. Dia berharap pada 11 November
nanti seluruh lowongan
sudah terinput ke dalam
sistem SSCN atau SSCASN.
Sehingga proses pendaftaran CPNS baru 2019 bisa
dilaksanakan tepat waktu
pada 11 November.
Bima menuturkan proses

pendaftaran CPNS berlangsung selama 14 hari. Jadi
dimulai sejak 11 November sampai 24 November.
Kemudian pengumuman
lulus seleksi administrasi keluarkan pada 16 Desember.
Tahap berikutnya adalah
pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) pada awal
Februari.
’’Apabila ada instansi yang
sudah siap, pertengahan
Januari sudah bisa SKD,’’
jelasnya. Setelah itu pelaksanaan seleksi kompetensi
bidang (SKB) digelar pada
April. Bima berharap seluruh rangkaian seleksi CPNS
2019 selesai pada April 2020.
Pertimbangannya adalah
pemerintah mengantisipasi jika tahun depan dibuka
seleksi CPNS 2020. Jadi Bima
mengatakan tidak menutuk
kemungkinan tahun depan
ada dua kali tes CPNS. Yakni
tes untuk rekrutmen CPNS
2019 dan 2020. (wan)

Saya Kirim dari E-Mail Yahoo
ke Google agar Tersimpan
sambungan dari Hal 1

Sebab, naskah itu nanti
yang dia pindahkan ke bentuk digital lewat laptop adik
kelas atau komputer sewaan
di warnet. ”Nah, saya juga
waktu itu tidak punya flash
disk. Jadi, ketikan itu saya
kirim dari e-mail saya di Yahoo ke e-mail saya di Google
agar tersimpan,” paparnya.
Karena perfeksionis, Felix
tak cukup hanya memindahkan tulisan dari kertas ke
teks digital. Dia tetap merasa
perlu mengedit ulang tulisannya. ”Saya print tulisan
saya, lantas saya edit manual. Saya corat-coret bagian
yang tidak cocok dan harus
disesuaikan,” katanya.
Para peserta diskusi kembali melongo. Sungguh
proses yang melelahkan.
Menulis naskah dengan
tangan, mengetik, mencetak
tulisan, dan mengedit dengan pena lagi. Setelah itu,
naskah editan diketik lagi
untuk menjadi draf final.
Tapi, tidak bagi Felix. Dia
sungguh menikmati proses
itu. Bagi dia, proses menulis,
mengetik, dan mengedit itu
menyenangkan. Dia memang lebih akrab dengan
tulis-menulis secara manual. Dengan tangan. Sejak
kecil, sejak duduk di bangku
sekolah dasar. ”Dulu (waktu
setingkat SMP dan SMA)
saya juga suka mengerjakan
mading (majalah dinding,
Red),” katanya.
Agar mading terlihat elok,
tutur Felix, kreatornya tidak

bisa sekali jadi membuat
karya. Harus berulang. Jika
itu puisi, puisinya perlu
ditulis dulu sebagai draf di
kertas HVS berwarna.
Lantas, puisi itu ditulis lagi
dengan huruf-huruf yang
lebih tebal, lebih rapi, dan
lebih artistik. Artinya, pembuat mading akan berkalikali menulis atau berkreasi
untuk menghasilkan karya
yang layak dipajang.
Dari sanalah rupanya
proses kreatif ”mbulet”
Orang-Orang Oetimu tadi
berakar. ”Justru di situlah
bagian yang paling seru,”
ucapnya.
Tapi, meski ”resminya”
hanya memindahkan tulisan, tak selalu pria yang kini
bergiat bersama Komunitas
Leko di Kupang, NTT, itu taat
pada rancangan. ”Ya sering
berubah. Apa yang saya ketik
kadang tidak sama dengan
apa yang ada di tulisan saya
di kertas folio,” katanya.
Tokoh-tokoh dalam bukunya itu pun mengalami
penambahan dan pengurangan. Demikian juga
kisah-kisah pendukung di
dalamnya.
Tokoh Silvy, misalnya.
Dalam novelnya, Felix
menggambarkan gadis yang
masih duduk di bangku SMA
itu sebagai pusat semesta.
Semua pria –tua, muda,
anak-anak– tergila-gila kepadanya.
”Bicaranya santun, tubuhnya wangi, dan parasnya
sungguh menawan. Setiap
pemuda bercita-cita mem-

persuntingnya, dan setiap
anak mengalami mimpi basahnya.” Demikian deskripsi
Felix tentang Silvy yang ditulisnya pada halaman 60.
Masih pada halaman yang
sama, Felix menuliskan bahwa Silvy adalah sosok yang
tidak hanya cantik, tapi juga
baik. Bahkan, suara Silvy
juga apik, semerdu malaikat
drama Natal.
Tapi, ketika dibacakan
ulang karakter Silvy itu di
sela diskusi, Felix malah
heran. ”Ah, masak? Saya tulis begitu, ya? Lebay sekali,”
seru Felix.
Felix yang lahir di NesamInsana, NTT, itu menyelesaikan Orang-Orang
Oetimu pada 2018. Setelah
memenangi sayembara Dewan Kesenian Jakarta pada
tahun yang sama, novel
diterbitkan Marjin Kiri pada
semester dua tahun ini.
Oetimu, menurut Felix,
sejatinya nama ladang sang
ayah. Letaknya di belakang
rumah. Lengkap dengan
pohon cemara dan danau.
Di ladang itulah Felix kecil
bermain dan menghabiskan sebagian besar waktunya. Termasuk, menggubah
puisi. Saat menulis novel
tersebut, dia teringat pada
ladang itu.
Bagi Felix, Oetimu adalah
keindahan Timur. Karena
itu, pemilik sebuah toko
buku sederhana di Kupang
tersebut mengabadikannya
sebagai judul. Dia ingin
membuka wawasan para
pembaca tentang orang-
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orang Timur. Sekaligus,
memperkenalkan budaya
dan keindahan NTT ke seluruh penjuru tanah air.
Dalam buku setebal 220
halaman tersebut, lulusan
seminari di Atambua, NTT,
itu memang mengungkapkan banyak kegelisahan.
Mulai soal dominasi Jawa,
ke-lebay-an orang-orang
kampung, hingga kemanusiaan para pastor yang hidup
selibat.
Juga tentang stereotyping. Muhammad Ilham
Butsiyanto, peserta diskusi,
memuji keberanian Felix
menyuarakan kegelisahan
orang Timur yang kerap
menjadi korban stigmatisasi.
Baik karena tampilan fisik,
cara bicara, maupun gaya
hidup keseharian. ”Menarik
sekali mengetahui bahwa
ada orang Timur yang menulis tentang budaya Timur
dan cara pandangnya terhadap Jawa,” kata Ilham yang
berasal dari Kupang itu.
Dengan kata lain, OrangOrang Oetimu adalah jejak
berharga sebagai penyeimbang perspektif di tengah
Indonesia yang sangat Jawasentris. Meski, sayangnya,
dokumen awal penyusunnya telah lama dikilokan.
”Kok, bisa sih, masak nggak
ada yang tersimpan sama
sekali,” tanya Diar Candra,
peserta diskusi lainnya.
Felix berpikir sejenak.
”Coba nanti saya cari di
kos. Sepertinya masih ada
sebagian,” ucapnya ragu. (*/
c10/ttg)

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

Lulusan UNP Sukabumi Siap Menyongsong Era 4.0
S

UK ABUMI Semua lulusan Universitas Nusa Putra (UNP)
Sukabumi diharapkan dapat menjadi
seorang insan yang
memilik i ciri intelektual berdaya
saing tinggi dan
mandiri. Hal itu demi t e r ciptanya generasi muda yang
hebat dan unggul, sehingga
lulusan Universitas Nusa Putra
Sukabumi siap menyongsong
Era Revolusi Industri 4.0 ke
depan.
Hal tersebut ditegaskan langsung Rektor Universitas Nusa
Putra Sukabumi, Dr. Kurniawan,
ST., M.Si.,MM. saat prosesi sidang senat terbuka wisuda
mahasiswa tahun akademik
2019-2020 di Gedung Anton
Soedjarwo, Setukpa Lemdiklat
Polri, Kota Sukabumi, Kamis
(31/10/2019).
Dalam kesempatan tersebut,
rektor mewisuda sebanyak 155
lulusan dari beberapa program
studi (Prodi). Terdiri dari sebanyak 116 lulusan program sarjana, dan sebanyak 39 lulusan
program diploma.
Dikatakan Kurniawan, lulusan
kali ini merupakan salah satu
perwujudan tanggung jawab
Universitas Nusa Putra Sukabumi kepada bangsa dan negara,
sekaligus wujud karya Universitas Nusa Putra Sukabumi.
Atas nama kampus, Kurniawan
menyampaikan selamat kepada
seluruh wisudawan yang telah
menyelesaikan pendidikannya di Universitas Nusa Putra
Sukabumi.
“Kepada para orang tua, orang
tua asuh, donatur, penyedia
beasiswa, para keluarga wisudawan saya turut bersyukur,
berbahagia dan sekali lagi saya
ucapkan selamat atas keberhasilannya,” ucapnya.
Adapun tema wisuda kali ini,
Universitas Nusa Putra Sukabumi mengusung “Pemberdayaan Generasi Milenial melalui
Pendidikan AI dan Siber di Era
IR 4.0”.
Diambilnya tema tersebut,
Kurniawan menegaskan bahwa Universitas Nusa Putra

Sukabumi sejak awal
penerapan kurikulum di kampusnya
s e l a l u m e n gi k u t i
tren sesuai kebutuhan perkembangan
zaman. Seperti salah
satunya menghadapi
Era Revolusi Industri 4.0.
“Kesiapan kita sejak
awal, Nusa Putra membuat
sebuah sistem pendidikan yang
berbasis sesuai dengan zamannya. Seperti yang disampaikan
orasi
Prof. Dr. Teddy Mantoro,
M.Sc.,P.hD.,SMIEEE bahwa anak
milenial sekarang cenderung
lebih mandiri dan tidak terikat.
Maka dari itu,belajar bisa di
mana saja ada ilmu dan berserakkan di mana saja ibaratnya
learn, line, experience. Makanya
kita dorong mahasiswa kita
untuk mengambil leadership
atau student action, jadi setelah
lulus semester V mahasiswa
silahkan belajar di luar kampus
tetapi tetap dengan bimbingan
dosen-dosennya,” jelasnya.
Selain mewisuda ratusan
mahasiswa, pada kesempatan itu Universitas Nusa Putra
Sukabumi mendapatkan Surat
Keputusan Kemenristekdikti
Program Magister Informatika
Universitas Nusa Putra Sukabumi, dari LLDIKTI Wilayah IV
Jawa Barat dan Banten kepada
Rektor Universitas Nusa Putra
Sukabumi.
“Ini merupak an prestasi
yang luar biasa, karena untuk
mendapat SK Ilmu Komputer S2
ini jarang sekali didapat, untuk
wilayah Bogor dan Cianjur saja
baru Sukabumi yang dapat dan
itu Nusa Putra yang berhasil
lolos tetapi itu untuk perguruan
tinggi (PT) swastanya. Sementara untuk wilayah Banten saja
baru enam PT yang dapat,”
terangnya.
Acara wisuda dihadiri perwakilan LLDIKTI Wilayah IV Jawa
Barat dan Banten, Drs. Wahyudin
Tahedi, S.Sos, M.Si., Wakil Bupati
Sukabumi, Drs. H. Adjo Sardjono.,
MM, perwakilan perguruanperguruan tinggi Sukabumi dan
mitra kerja Universitas Nusa Putra
Sukabumi. (wdy)

SELAMAT DAN SUKSES WISUDAWAN & WISUDAWATI PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 UNIVERSITAS NUSA PUTRA SUKABUMI, KAMIS (31/10/2019)
WISUDAWAN BERPRESTASI
1. ASTI MAULANI LESTARI
- Program Studi : Teknik Sipil (S1)
- IPK : 3.31
- Tahun 2015 Pemilihan Mahasiswa
Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat
Wilayah Jawa Barat dan Banten
2. WINDA YULIANA
- Program Studi : Teknik Sipil (S1)
- IPK : 3.34
Mewakili Univ. Nusa Putra :
- Tahun 2015 National University
Debating Contest (NUDC) Tingkat Wil.
Jabar&Banten
- Tahun 2016 National University
Debating Contest (NUDC) Tingkat Wil.
Jabar&Banten
- Tahun 2016 Pemilihan Mahasiswa
Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Wil.
Jabar&Banten
3. HATIFAH
- Program Studi : Teknik Elektro (D3)
- IPK : 3.52
- Tahun 2016 Pemilihan Mahasiswa
Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Wilayah
Nasional
- Tahun 2018 Sebagai Wisudawan
Cumlaude
4. FIZIE RAMLI
- Program Studi : Teknik Elektro (D3)
- IPK : 3.72
- Tahun 2018 Sebagai Wisudawan
Cumlaude dengan IPK tertinggi di Univ.
Nusa Putra
Program Sarjana
Prodi Teknik dan Desain
Jurusan : Teknik Sipil
1. Mochamad Rajib Siddiq
2. Angga Aprilia
3. Rizwan Suwanda
4. Akbar Alamsyah
5. Irman Hakim
6. Andini Awalia
7. Fredie Ferdiansyah Saputra
8. Sri Rahayu
9. Nadhya Susilo Nugroho
10. Delina Anggraeni
11. Roni Eka Hamdani
12. Cornelius Devy Cahyo Seputro
13. Rizky Iqbal Rahmatullah Saepudin Putra
14. Diniatul AD Hima
15. Yuliani Putri
16. Raden Irdam Darmansyah
17. Toto Firyanto
18. Dinah Musyawaroh
19. Noval Kamal
20. Shova Sara Khaerina
21. Irma Melia Putri

22. Amdiya Huqban
Jurusan : Desain Komunikasi Visual
1. Dita Maulani
2. Aldi Ramdan
3. R. Faisal Juarsah
4. Nurina Wijaya
5. Mayasari
6. Achmad Mubaarak
7. Ijang Saepudin
8. Deliana Juniar
9. Rizki Muharam Galih Permana
10. Nurfauzi Darmawan
11. Ade Sukmawijaya
12. Nabilla Fauzia Antadipura
13. Adjron Padil
14. Elca Nurosita
15. Taufik Khoerudin
16. Khoerunnisa

24. Taufik Rizki Maulana
25. Muhammad Rizal
Program Starta 1

Jurusan : Teknik Mesin
1. Gilang Ramadan
2. Dezya Aditya Pratama
3. Ari Supriyatin
4. Fajar Nugroho
5. Ade Ahmad Kosasih
6. Akhmad Sururi
7. Sandio Maulana
8. Irman Jayadiningrat
9. Abdallah
10. Dede Kurtubi
11. Muhamad Saripul Hidayat
12. Hardian
13. Prasarda Rahardi
14. Andi Septiyan Pratama

Jurusan : Teknik Informatika
1. Aditya Rachmawan
2. Agham Rahmadi Setiawan
3. Irfanudin
4. Aryo Ardianto
5. Yusup Maulana Nyaman
6. Lutfi Abdillah
7. Gunawansyah
8. Aditya Rismawan
9. Frengki Anggara
10. Opie Sopyan
11. Ikhsan Fazriawan
12. Adinda Laila Putri
13. Gilang Ginanjar
14. Indra Indriansyah
15. Rafika Arianty Maulani
16. Marya Ulfah
17. Selvia
18. Alpin Nugraha
19. Novi Meisya Anggraeni
20. Mutia Rahmawati
21. Joko Purnomo
22. M. Abdul Latif
23. Sandi Gumelar
24. Lina Karlina
25. Rita Adhaningsih
26. Jimmi Suhendra
27. Juju Julaeha
28. Siti Nurlita Putri

Program Diploma III

Program Strata 1

Jurusan : Teknik Elektro
1. Arief Budiman
2. Denden Muhammad Taufik
3. Reni
4. Mochmammad Adjie Ma’ruf Zakaria
5. Triyan Wahyu Santoso
6. Muhammad Iriyanto
7. Febi Firmansyah
8. Muhammad Arif Efendi
9. Hartono
10. Ujang Syamsul Rahman
11. Mochammad Dedy Novianto
12. Mohamad Ridwan Fauzi
13. Fatekhul Muiz
14. Adidah Nita Rostini
15. Juni Kusuma Hadi
16. Irfan Solikin
17. Lukman Muhidin
18. Ahmad Ramdoni
19. Galih Putra Munggaran
20. Rahmalia Nopiyanti
21. Ajat
22. Devi Rivaldi
23. Doni Wijaya Dahlan

Fakultas : Teknologi Informasi
dan Komputer
Jurusan : Sistem Informatika
1. Nira Maesarah
2. Tina Rochmat Agustine
3. Herlinda Ratnasari Gunawan
4. Indri Novianti
5. Erwin Ginanjar
6. Ginanjar Buana
7. Dea Erlinda Suherman
8. Neng Deuis Nurlaela
9. Anissa
10. Tiyara Laras Sati
11. Octaviana
12. Aulida Ardini
13. Siti Rohilah
14. Dewi Destinasari
15. Citra Anggi Dewi
16. Siti Nadia
17. Ade Nurul Anwar
18. Siti Rahmah Nurhasanah
19. Qurota A’Yuni
20. Neng Su’aebah
21. Dio Dikta Meithama

22. Indriyani
23. Resa Khoerunnisa
24. Hediyansyah
25. Tita Apriliasari
26. Novita Ningtyas
27. Fanny Riesdiyani Setiawan
28. Restiana Tiara
29. Mulyani
30. Abdi Bella Nanda
31. Dede Asri Maryanti
32. Abyasa
33. Mawar Wati
34. Gita Fitri Febryani
35. Muchtar Jamy F
36. Levita Usmani
37. Fransiska Napitulu
38. Mira Siti Riani
39. Algi Alfian
40. Aris Rismawan
41. Sarah Difa Antardipura
42. Natasya Radyana Gayatri
43. Lesri
44. Ade Hudiana
45. Destia Eka Meilawati
46. Eneng Srihardianti
47. Kitha Karlina Nurjanah Supandi
48. Yesi
49. Hasanudin
50. DITA MAULANI
51. ALDI RAMDAN
52. R FAISAL JUARSAH
53. NURINA WIJAYA
54. MAYASARI
55. ACHMAD MUBAARAK
56. IJANG SAEPUDIN
57. DELIANA JUNIAR
58. RIZKI MUHARAM GALIH PERMANA
59. NURFAUZI DARMAWAN
60. ADE SUKMAWIJAYA
61. NABILLA FAUZIA ANTADIPURA
62. ADJRON PADIL
63. ELCA NUROSITA
64. TAUFIK KHOERUDIN
65. KHOERUNNISA
66. NIRA MAESARAH
67. TINA ROCHMAT AGUSTINE
68. HERLINDA RATNASARI GUNAWAN
69. INDRI NOVIANTI
70. ERWIN GINANJAR
71. GINANJAR BUANA
72. DEA ERLINDA SUHERMAN
73. NENG DEUIS NURLAELA
74. ANISSA
75. TIYARA LARAS SATI
76. OCTAVIANA
77. AULIDA ARDINI
78. SITI ROHILAH
79. DEWI DESTINASARI
80. CITRA ANGGI DEWI
81. SITI NADIA
82. ADE NURUL ANWAR

83. SITI RAHMAH NURHASANAH
84. QUROTA A’YUNI
85. NENG SU’AEBAH
86. DIO DIKTA MEITHAMA
87. INDRIYANI
88. RESA KHOERUNNISA
89. HEDIYANSAH
90. TITA APRILIASARI
91. NOVITA NINGTYAS
92. FANNY RIESDIEYANI SETIAWAN
93. RESTIANA TIARA
94. MULYANI
95. ABDI BELLA NANDA
96. FANNA RIESDIEYANA SETIAWAN
97. DEDE ASRI MARYANTI
98. ABYASA
99. MAWAR WATI
100. GITA FITRI PEBRYANI
101. MUCHTAR JAMY F
102. LEVITA USMANI
103. FRANSISKA NAPITUPULU
104. MIRA SITI RIANI
105. ALGI ALFIAN
106. ARIS RISMAWAN
107. SARAH DIFA ANTADIPURA
108. NATASYA RADYANA GAYATRI
109. LESRI
110. ADE HUDIANA
111. DESTYA EKA MEILAWATI
112. ENENG SRIHARDIANTI
113. KITHA KARLINA NURJANAH SUPANDI
114. YESI
115. HASANUDIN
116. ARIEF BUDIMAN
117. DENDEN MUHAMMAD TAUFIK
118. RENI
119. MOCHAMMAD ADJIE MA’RUF ZAKARIA
120. TRIYAN WAHYU SANTOSO
121. MUHAMMAD IRIYANTO
122. FEBI FIRMANSYAH
123. MUHAMMAD ARIF EFENDI
124. HARTONO
125. UJANG SYAMSUL RAHMAN
126. MOCHAMMAD DEDY NOVIANTO
127. MOHAMAD RIDWAN FAUZI
128. FATEKHUL MUIZ
129. AIDAH NITA ROSTINI
130. JUNI KUSUMA HADI
131. IRFAN SOLIKIN
131. LUKMAN MUHIDIN
132. AHMAD RAMDONI
133. GALIH PUTRA MUNGGARAN
134. RAHMALIA NOPIYANTI
135. AJAT
136. DEVI RIVALDI
137. DONI WIJAYA DAHLAN
138. TAUFIK RIZKI MAULANA
139. MUHAMAD RIZAL
140. ADITYA RACHMAWAN
141. AGHAM RAHMADI SETIAWAN
142. IRFANUDIN

143. ARYO ARDIANTO
144. YUSUP MAULANA NYAMAN
145. LUTFI ABDILLAH
146. GUNAWANSYAH
147. ADITYA RISMAWAN
148. FRENGKI ANGGARA
149. OPIE SOPYAN
150. IKHSAN FAZRIAWAN
151. ADINDA LAILA PUTRI
152. GILANG GINANJAR
153. INDRA INDRIANSYAH
154. RAFIKA ARIANTY MAULANI
155. MARYA ULFAH
156. SELVIA
157. ALPIN NUGRAHA
158. NOVI MEISYA ANGGRAENI
159. MUTIA RAHMAWATI
160. JOKO PURNOMO
161. M ABDUL LATIF
162. SANDI GUMELAR
163. LINA KARLINA
164. RITA ADHANINGSIH
165. JIMMI SUHENDRA
166. JUJU JULAEHA
167. SITI NURLITA PUTRI
168. GILANG RAMADAN
169. DEZYA ADITYA PRATAMA
170. ARI SUPRIYATIN
171. FAJAR NUGROHO
172. ADE AHMAD KOSASIH
173. AKHMAD SURURI
174. SANDIO MAULANA
175. IRMAN JAYADININGRAT
176. ABDALLAH
177. DEDE KURTUBI
178. MUHAMAD SARIPUL HIDAYAT
179. HARDIAN
180. PRASADA RAHARDI
181. ANDRI SEPTIYAN PRATAMA
182. MOCHAMAD RAJIB SIDDIQ
183. ANGGA APRILIA
184. RIZWAN SUWANDA
185. AKBAR ALAMSYAH
186. IRMAN HAKIM
187. ANDINI AWALIA
188. FREDIE FERDIANSYAH SAPUTRA
189. SRI RAHAYU
190. NADHYA SUSILO NUGROHO
191. DELINA ANGGRAENI
192. RONI EKA HAMDANI
193. CORNELIUS DEVY CAHYO SEPUTRO
194. RIZKY IQBAL RAHMATULLAH SAEPUDIN PUTRA
195. DINIATUL AD HIMA
196. YULIANI PUTRI
197. RADEN IRDAM DARMANSYAH
197. TOTO FIRYANTO
198. DINAH MUSYAWAROH
199. NOVAL KAMAL
200. SHOVA SARA KHAERINA
201. IRMA MELIA PUTRI
202. AMDIYA HUQBAN

JUMAT, 1 NOVEMBER TAHUN 2019

HALAMAN 9

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN//RADAR SUKABUMI

LENGGANG: Jalan Ir Djuanda atau lebih dikenal dengan Dago terlihat lenggang dari arus lalulintas kendaraan.

Proyek ‘Pamungkas’
Dago Gagal
CIKOLE- Pupus sudah harapan dan mimpi masyarakat
memiliki pedestrian Jalan Ir
Djuanda atau lebih dikenal

Dago yang lebih representatif. Lantaran, satu-satunya
kegiatan penataan kawasan
perkotaan yang tersisa itu kem-

bali gagal terserap. Informasi
yang diperoleh Radar Sukabumi, kegiatan pembangunan
pedestrian Jalan Ir Djuanda

tersebut bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dengan nilai tiga miliar rupiah.
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ADVERTORIAL

Indomaret-Happytos dan Pemkot Sukabumi
Gelar Seminar UMKM
S

UKABUMI - PT.Indomarco Prismatama (Indomaret) Cabang Bogor dan Happytos berserta Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melakukan
kegiatan Corporate Social Responsibility
(CSR) berupa Seminar UMKM untuk para
pelaku UMKM Kota Sukabumi. Acara
digelar di Gedung Juang 45, Kecamatan
Cikole, Kota Sukabumi, Kamis (31/10/2019).
Kegiatan yang bertajuk“Menumbuhkan
Ekonomi Kerakyatan Melalui Inovasi dan
Kreativitas UMKM untuk menembus Pasar
Modern” diikuti oleh 160 UMKM binaan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian (Diskop
UKM-PP) Kota Sukabumi. Acara tersebut
dibuka oleh Walikota Sukabumi Achmad
Fahmi.
Kepala Cabang PT.Indomarco Prismatama (Indomaret) Cabang Bogor Kristianto
Indra Setyawan mengatakan, acara ini
merupakan salah satu bentuk kepedulian
Indomaret terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi khususnya para
pelaku UMKM, agar bisa lebih berkembang
dalam menghadapi perekonomian global.
“Indomaret mengajak para pelaku usaha
Kota Sukabumi dan masyarakat pada
umumnya dapat berkompetisi di pasar
global. Kami juga mendukung program
pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan,” ucapnya.
Dikatakan Indra begitu sapaan akrabnya,
salah satu tujuan diadakannya seminar ini
memberikan motivasi khususnya kepada
para pelaku UMKM di Kota Sukabumi supaya mereka masuk ke pasar global, dan
mampu berdaya saing menghadapi MEA
nantinya. Selain memberikan edukasi,
Indomaret juga memberi kesempatan ke-

Penyerahan gerobak dari Indomaret dan Happytos

Foto bersama seluruh peserta seminar UMKM Kota Sukabumi di Gedung Juang 45, Kota Sukabumi, Kamis (31/10/2019)

pada pelaku UMKM Kota Sukabumi, agar
produk mereka bisa masuk ke Indomaret. “Selain mendukung dengan cara
mengedukasi, kita juga menggandeng
pelaku UMKM agar produk mereka bisa
masuk ke Indomaret kita bantu penjualan
produk mereka ke tingkat yang lebih
tinggi,” ucapnya.
Diakuinya, untuk di kota-kota lain produk
UMKM masuk Indomaret sudah mulai
berjalan. Namun untuk Kota Sukabumi ini
baru pertama kali dilaksanakan.
“Tadi sudah kita lihat-lihat produknya
dan kita juga adakan seleksi, yang penting
syarat untuk bisa masuk ke Indomaret itu
produknya harus lengkap mulai dari kemasannya menarik atau tidak, sertifikasi halal,
ada izin PIRT dan BPOM juga,” tuturnya.
Tidak lupa, melalui kegiatan ini Indomaret

Foto bersama Wakil Walikota Sukabumi Andri Hamami bersama Indomaret

dan Happytos selain memberikan edukasi
dan pembinaan langsung terhadap para
pelaku UMKM, Indomaret juga memberikan gerobak kerjasama untuk para
pelaku usaha binaan Diskop UKM-PP Kota
Sukabumi, dan beberapa hadiah undian
doorprize untuk beberapa peserta terpilih
pada saat seminar berlangsung.”Ada sekitar delapan gerobak yang kita berikan,”
ucapnya.

Sementara itu, Koordinator UMKM Juara
Kota Sukabumi dan Tim Sinergitas ABCGM
Kota Sukabumi, Sri Puji Rahayu mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Acara ini diselenggarakan oleh Indomaret
yang berkolaborasi bersama sinergritas
ABCGM Kota Sukabumi dan UMKM Jabar
Naik Kelas. Untuk pesertanya ada sekitar
160 yang terdiri dari berbagai komunitas
UMKM di Kota Sukabumi,” ucapnya.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan
pelaku UMKM di Kota Sukabumi bisa lebih
baik lagi, dan banyak dari mereka yang
mampu menembus pasar global.
“Kita berharapnya ada peningkatan
bagi para pelaku UMKM kita sesuai dengan visi dan misi yang kita kerjakan, dan
mudah-mudahan banyak dari produk
lokal Sukabumi ini bisa lolos ke Indomaret,”
pungkasnya. (wdy)

Salah satu pelaku UMKM Kota Sukabumi mendapatkan bantuan gerobak dari Indomaret-Happytos
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Hipmi Majukan Ekonomi Pemuda

FOTO:IST

MEMBANGGAKAN: Kecamatan Cikole menjadi Juara umum pada Pekan Olahraga Kota ( Porkota) Sukabumi.

Cikole Juara Porkota
WARUDOYONG- Kecamatan Cikole akhirnya berhasil merebut juara umum
pada Pekan Olahraga Kota
(Porkota) Sukabumi. Sebelumnya, gelar juara disandang
Kecamatan Baros pada Pokota VII tahun 2017 lalu.
Kecamatan Cikole berhasil
mengumpulkan 15 medali
diantranya, enam medali
emas, enam medali perak dan
tiga medali perunggu. Posisi
kedua diraih Kecamatan Cibereum dengan raihan 15
medali yakni, lima medali
emas, lima medali perak dan
lima medali perunggu. Kecamatan Baros yang sebelumnya juara umum, hanya
bercokol di posisi ketiga dengan empat medali emas, empat medali perak dan tujuh
medali perunggu. Sedangkan
Kecamatan Gunungpuyuh
dan Kecamatam Citamiang
bersaing ketat. Meski kalah
jumlah raihan total medali,
Kecamatan Gunungpuyuh
berada di atas Kecamatan
Citamiang yakni dengan raihan 12 medali, diantranya
empat medali emas, empat medali perak dan empat

PEROLEHAN MEDALI
Kecamatan
Emas
6
Cikole
Cibeureum
5
Baros
4
Gunungpuyuh
4
Citamiang
4
Warudoyong
3
Lembursitu
1
medali perunggu. Adapun
untuk Kecamatan Citamiang
berhasil mengumpulkan 14
medali, yakni empat medali
emas, dua medali perak dan
delapan medali perunggu.
Kecamatan yang dipimpin
Fitria Kusnaningsih ini kalah
selisih pada medali perak.
Untuk Kecamatan Warudoyong dan Kecamatan Lembursitu harus puas pada posisi ke
enam dan ketujuh. Keduanya
memiliki raihan 11 medali.
Bedanya, Kecamatan Warudoyong unggul pada pereolehan medali emas yakni
dengan raihan 3 medali. Kemudian, medali sebanyak
dua medali dan perunggu
tiga medali. Sedangkan Kecamatan Lembursitu hanya
meraih satu medali emas, em-

Perak Perunggu Total
6
3
15
5
5
15
4
7
15
4
4
12
2
8
14
2
3
11
4
6
11
pat medali perak dan enam
medali perunggu. “Ya tahun
ini Kecamatan CIkole menjadi juara. Hanya terpaut satu
emas, Kecamatan Cikole 6
emas sedangkan Cibeureum
5 emas,” ujar Ketua Panitia,
Asep Muhammad Sofyan,
kemarin. (31/10).
Sementara juara umum
tahun lalu yakni Kecamatan
Baros hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan
medali emas sebanyak 4.
Namun untuk total perolehan
medali sama dengan Kecamatan Cikole. “ Ya kelihatannya setiap Porkota memunculkan juara baru. Artinya
disetiap kecamatan memiliki
atlet yang terus berkembang
dan persaingannya ketat,”
ujarnya.

Porkota ini selain sebagai
ajang silaturahmi kata Asep
juga mencari bibit -bibit atlet. Nanti kedepannya mereka akan menjadi calon atlet
Porda tingkat Jawabarat. “Ya
ada juga Cabor yang menjadi
perhatian kami untuk persiapan di Porda nanti,” akunya.
Sementara itu, Asisten Daerah 1 Kota Sukabumi, Andri
Setiawan yang menutup acara
Porkota 2019 mengatakan
kegiatan ini merupakan program Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata.
Dimana Pokorta ini ajang
untuk silaturahmi masyarakat dalam bidang olahraga
diantara kecamatan se- Kota
Sukabumi. “ Intinya kan ini
menjalin silaturahmi agar
lebih erat semasa warga Kota
Sukabumi,” katanya.
Disamping itu juga kata Andri untuk mencari bibit-bibit
atlet yang bisa mewakili Kota
Sukabumi di kancah level
Jabar ataupun Nasional. “
Kalau melihat even ini potensi
atlet Kota Sukabumi cukup
bagus. Tinggal nanti dilakukan pembinaan kembali,”
pungkasnya.(bal)

Pembuatan BUMD Masih Digodok
CIKOLE - Rencana Walikota
Sukabumi, Achmad Fahmi
dan Wakil Walikota Sukabumi Andri Hamami untuk
membuat Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) baru dari
sektor perdagangan, parkir,
parawisata dan lainnya masih
tahap penggodokan. Wakil
Walikota Sukabumi, Andri
Hamami mengaku sedang
membahas dalam membuat BUMD baru tersebut.
Lantaran membuka BUMD
itu tidak semudah apa yang
dibayangkan. “Ya lagi dibahas, bikin BUMD itu tidak
mudah, karena ini pemerintahan. Ya mudah -mudahan
kedepannya ada BUMD,” ujar
Andri usai membuka acara
UMKM di Gedung Juang,
Kamis (31/10).
Andri memastikan dalam
kajian BUMD baru ini bisa
menunjang kesejahteraan
masyarakat tentunya harus
diwujudkan. Makanya saat ini
pemerintah masih mengkaji
lebih dalam untuk membuat
BUMD baru tersebut. “Beberapa BUMD Parkir, perdagangan dan parawisata jika bisa
menunjang kesejahteraan
kenapa tidak,” akunya.

IKBAL/RADAR SUKABUMI

KUNJUNGAN: Wakil Walikota Sukabumi Andri Hamami saat berkunjung ke salah satu stand UMKM di Gedung Juang,
kemarin (31/10).

Seperti halnya program Sukabumi Mart ( S Mart) yang
lebih memberdayakan dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dengan meningkatkan dan mengembangkan
usaha koperasi. Di mana
Kepemilikan modalnya, yakni
30 persen dari pihak ketiga,
bisa BUMD atau Perusahaan
Swasta, dan 70 persen milik
masyarakat melalui koperasi.
“ Kalaupun belum ada BUMD
kenapa tidak bisa dengan
pihak ketiga seperti halnya indomart. Kalau ada kesempa-

tan kenapa tidak dipercepat.
Bisnis jangan nunggu dulu
BUMD,” ungkapnya.
Sebelumnya, DPRD Kota
Sukabumi mendorong
pemerintah daerah untuk
membentuk suara Badan
Usaha Milik Daerah ( BUMD)
yang fokus dalam mengelola
parkir. Hal itu sebagai upaya
mengoptimalkan Pendapatan
Asli Daerah ( PAD) dari sektor
Parkir. Sehingga pendapatan
dari sektor parkir itu bisa
menyumbangkan PAD yang
lebih besar ketimbang dike-

lola oleh pihak swasta. “Untuk
menggali potensi PAD parkir,
ini akan lebih maksimal memiliki BUMD. Disana dibentuk PT khusus, lalu buatkan
regulasinya sesuai dengan
peraturan daerah,” ujarnya.
Menurutnya dengan adanya BUMD parkir ini akan
mendapatkan keuntungan
lebih besar dibandingkan
dikelola oleh pihak ketiga. Tentunya ada estimasi
pendapatan yang dikelola oleh BUMD dan pihak
swasta. (bal)

Perlihatkan Investasi lewat Web,
Siap Tarik Investor
SUKABUMI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Sukabumi
terus melakukan langkahlangkah untuk mendatangkan pelaku investor ke Kota
Sukabumi. Salah satu langkah
yang saat ini tengah dikemas,
yakni dengan gencarnya informasi investasi melalui web.
“Ya, kita terus melakukan
promosi berbagai peluang investasi di Kota Sukabumi,”ujar
Kabid Penanaman Modal
DPMPTSP Kota Sukabumi
Sofiani Kamis, (31/10).
Menurutnya, saat ini sedang
dilakukan inventalisir potensi
infratuktur, UMKM sampai
perusahaan-perusahaan besar yang akan diekspos dalam
peluang investai nanti di web
tersebut, sehingga semua

radarsukabumi
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Kabid Penanaman Modal, Sofiani

masyarakat ataupun pelaku
investor bisa melihat dengan bebas. “Untuk jangka
pendeknya di bidang promosi
semua peluang investasi kita
lucurkan di web termasuk
melakukan pameran investasi
kedepanya,”terangnya.

radarsukabumi
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Disisi lain Sofiani juga mengakui jika adanya tiga proyek
besar yakni pembangunan
jalan Tol Bocimi, Dobel track
Kereta Apidan pembangunan
Bandara serta ditambah di
sektor wisata itu merupakan
peluang bagi investor untuk
melakukan usahanya.”Kota
Sukabumi akan maju pesat
dengan adanya proyekproyek tersebut, makanya
dari awal harus kami petakan
yang menjadi sasaran pelaku
investor nanti, “tambahnya.
Pihaknya juga tengah
mencoba menjajakan area
wisata Cikundul yang bisa
dikerjakan dengan investor, keseriusan itu sudah
dikoordinasikan dengan
bagian adminsitrasi dan
Kerjasama Daerah serta
Bappeda.”Alhamdulillah, us-

aha tersebut sudah kita lakukan, mudah-mudahan ada
investor yang meliriknya.
Bahkan dalam waktu dekat
akan kita promosikan dalam
kegiatan pameran yang akan
dilaksanakan di Jakarta
nanti,”bebernya.
Sementara itu perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri periode
Januari sampai Akhir September tahun ini mencapai Rp1.164.255.401.168,
dengan jumlah perusahaan
sebanyak 392 dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 3.379 orang.”Saya yakin akhir tahun nanti akan
melebihi target yang sudah
ditentukan. Yang terpenting
adanya investor maka akan
tercipta lapangan kerja yang
baru,”pungkasnya (bal)

CIKOLE - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(Hipmi) Kota Sukabumi berperan aktif dalam memajukan perekonomian kawula
muda Kota Sukabumi. Ketua
DPC Hipmi Kota Sukabumi,
Raden Koesoemo Hutaripto
mengatakan dalam 2019 atau
selama setahun, DPC Hipmi
Kota Sukabumi menyelenggarakan empat kali pelatihan
kewirausaahan yang pesertanya dari kalangan kawula
muda Kota Sukabumi.
Berbicara soal peran pemuda pada moment Hari Sumpah Pemuda di Kota Sukabumi beberapa hari lalu, Kang
Raden- sapaan akrab Raden
Koesoemo Hutaripto mengatakan pemuda menurut
undang-undang adalah sosok
berusia di bawah 40 tahun.
“Pemuda yang produktif itu
punya inovasi, daya imajinasi,
dan semangat yang tinggi
untuk mencapai tujuan yang
diharapkan,” katanya belum
lama ini.
Bagi Kang Raden, potensi
Kota Sukabumi berdampak
luar biasa bagi peningkatan
pariwisata Kota Sukabumi.
Hal ini, menurutnya terlihat
dari sektor okupansi yang
cukup meningkat. Termasuk
juga sektor jasa. Pada sektor
itupun banyak peran pemuda
yang dibutuhkan. Termasuk
peran aktif pemuda di sektor
perekonomian, seperti industri ekonomi kreatif.
“Contohnya bisnis on line,
kafetaria, entertainment,
musik kebanyakan didominasi peran andil para pemuda
begitupun di Kota Sukabumi,”

POTO BERITA PAK DIDIET

DAPAT PENGHARGAAN : Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi memberi
sertifikat penghargaan kepada Ketua DPC Hipmi Kota Sukabumi, Raden
Koesoemo Hutaripto bersama-sama tokoh lainnya pada acara Peringatan
Hari Sumpah Pemuda di Lapang Merdeka, 28-Oktober-2019.

katanya.
Erat kaitan dengan itu,
menurut Kang Raden, Hipmi
Kota Sukabumi turut berperan aktif dalam memberikan
akses jaringan bisnis, permodalan, juga pembinaan.
Contohnya, dalam pemberian pelatihan kewirausahaan
yang menurutnya dalam 2019
saja sudah membuat pelatihan kewirausahaan untuk
kawula muda Sukabumi,
memperkenalkan dengan
mereka yang punya jaringan
bisnis serta akses permodalan.
Sementara itu, atas dedikasi
Hipmi turut serta memajukan
perekonomian Kota Sukabumi termasuk potensi kalangan muda di dalamnya, Ketua
DPC Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (Hipmi) Kota
Sukabumi, Raden Koesoemo
Hutaripto menerima peng-

hargaan Wali Kota Sukabumi
pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2019
di Lapang Merdeka beberapa
waktu lalu.
Kang Raden menerima
penghargaan bersama sejumlah tokoh lainnya. Sertifikat
Penghargaan diberikan Wali
Kota Sukabumi, Achmad
Fahmi.
Hipmi Kota Sukabumi
meraih penghargaan atas
dedikasinya membangun
semangat perekonomian di
Kota Sukabumi. Kang Raden
berharap dengan penghargaan yang diperoleh perhatian Pemerintah Kota Sukabumi terhadap generasi
muda di Kota Sukabumi semakin besar. “Khususnya
dalam memajukan kewirausahaan di kalangan muda
Kota Sukabumi,”tuturnya
seraya berharap. (*)

Dua Kelurahan Terima
Penghargaan
CIKOLE- Pemerintah Kota
Sukabumi mendapatkan
penghargaan dalam bidang
lingkungan. Penghargaan
ini diberikan dalam momen puncak peringatan
Hari Habitat Dunia (HHD)
dan Hari Kota Dunia (HKT)
tahun 2019 yang dipusatkan
di kawasan Wisata Waduk
Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Kamis (31/10).
Ada dua wilayah Kota Sukabumi yang mendapatkan
penghargaan yakni RW 02
Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros yang meraih
penghargaan Ecovillage dan
Program Kampung Iklim
Kategori Utama. Berikutnya,
RW 08 Kelurahan/Kecamatan Baros yang meraih
Program Kampung Iklim
Kategori Utama.
Pada kesempatan itu hadir
Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Basuki Hadimuljono, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, dan
para bupati dan wali kota di
Jawa Barat. ‘’ Prestasi yang
diperoleh ini menjadi bukti
adanya kepedulian warga
dan pemerintah terhadap
kondisi lingkungan,’’ ujar
Walikota Sukabumi, Ach-

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

PENGHARGAAN: Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros dan Kurahan/
Kecamatan Baros menerima penghargaan bidang lingkungan.

mad Fahmi.
Dijelaskan Fahmi dalam
hal Ecovillage, pemerintah
mendorong desa/kampung
berbudaya lingkungan dan
inovasi dalam pengelolaan
sampah. Di mana masyarakatnya mampu mengelola
lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan
meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan. “ Ecovillge sebagai
bentuk interaksi manusia
terhadap lingkungan untuk mencapai kehidupan
berkelanjutan dan lestari,”
ujarnya.
Sementara warga sudah

mengantisipasi akan perubahan iklim dengan baik.
Misalnya warga memanfaatkan lahan pekarangan
di rumah dengan sayuran
atau tanaman obat-obatan. “
Selain itu pembuatan lubang
biopori minimal satu rumah
satu lubang biopori untuk
menyerap air,” ungkapnya.
Ke depan Fahmi mendorong daerah lainnya di Sukabumi untuk memperhatikan kondisi lingkungannya
masing-masing. Sehingga
penataan perkotaan di Sukabumi akan berwawasan
lingkungan untuk alam yang
lestari. (bal/*)

Proyek ‘Pamungkas’ Dago Gagal
sambungan dari Hal 9

Namun sayang sungguh
sayang, setelah sebelumnya
kegiatan dengan sumber
yang sama yakni penataan
Lapang Merdeka dan Alunalun gagal, proyek pamungkas tesebut ikut gagal setelah
adanya salah satu peserta
lelang yang melayangkan
sanggah banding.
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Sukabumi sekaligus
Pengguna Anggaran (PA) kegiatan pembangunan pedestrian Jalan Ir Djuanda, Abdul
Rachman mengaku telah
menerima sanggah banding
tersebut. Maka secara langsung, kegiatan tidak bisa dilaksanakan. “Betul, sanggah
banding yang disampaikan
oleh salah satu penyedia itu
kami terima, sehinga secara
langsung kegiatan tidak bisa
dilaksanakan,” terang Abdul
kepada Radar Sukabumi,

kemarin (31/10).
Abdul menyebut, salah satu
pertimbangan diterimanya
sanggah banding tersebut
berkaitan waktu pelaksanaan
yang secara otomatis terpangkas. Sehingga, dikhawatirkan
jika tetap dilaksanakan bakal
berdampak pada kegiatan.
“Pertimbangannya, salah
satunya waktu yang terpangkas karena proses sanggah
banding. Karena memang, seharusnya jika tidak ada sanggah banding kegiatan sudah
dilaksanakan karena proses
tender sudah menghasilkan
pemenang,” bebernya.
Kendati demikian, Dinas
Perhubungan Kota Sukabumi bakal berupaya tetap
mewujudkan pembangunan
pedestrian Jalan Ir Djuanda
pada tahun depan. Rencananya, kegiatan tersebut bakal dialokasikan dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota

Sukabumi 2020. “Tentunya, kami tetap upayakan.
Karena penataan kawasan
perkotaan, khususnya di
Jalan Ir Djuanda merupakan
komitmen Kota Sukabumi.
Semoga saja, tahun depan
dilancarkan,” tutup Abdul.
Sementara itu, Hermawan
salah satu warga Kota Sukabumi cukup menyayangkan
atas tertundanya mimpi
masyarakat untuk memiliki
kawasan yang representatif. Kendati begitu, dirinya
percaya apa yang dilakukan
oleh Pemrintah Kota Sukabumi merupakan upaya
yang baik. “Secara pribadi
sih memang cukup menyayangkan, karena kalau
dilihat darah lain kawasan
Alun-alun dan lainya itu
bisa menjadi kebanggaan
tersendiri, bahkan bisa
menjadi destinasi wisata di
kawasan perkotaan,” pungkasnya. (upi/e)
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LAYANAN: Pendiri Ruangguru, Belva Devara dan Iman Usman
bersama Ruangguru Squad, Anneth Delliecia dan Misellia Ikwan.

Ruangguru Ekspansi
ke Vietnam
JAKARTA - Vice President Ruangguru, Ritchie
Goenawan mengatakan, aplikasinya sudah merambah negara tetangga, Vietnam. Namun, klaimnya,
Ruangguru tidak mengejar target untuk menjadi
perusahaan startup berstatus unicorn.
“Kita baru banget launching di Vietnam. Kami
ambisinya bukan jadi unicorn. Saya cuma berharap
agar bisa menjadi unicorn. Tapi belum ada update.
Kami rajin melayani user kami,” kata Ritchie di
Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kamis (31/10).
Menurut dia, ada target yang lebih besar daripada menjadi aplikasi kelas atas, yaitu menggarap
dan memberikan dampak pada 40 juta siswa yang
belum terlayani oleh aplikasi Ruangguru. “Ambisi
kami bisa memberi dampak ke seluruh siswa di
Indonesia. Pengguna 10 juta. Sementara ada 40
juta yang belum kami layani. Fokusnya di situ dulu,”
terang dia.
Ia mengaku, belum ada rencana soal ekspansi
ke negara lain, Ruangguru akan fokus untuk
mengevaluasi perkembangan apa yang baiknya
dilakukan di pasar yang sudah tersedia. “Kami
fokus make sure sejak launching cukup stabil dan
memantau paling baiknya gimana. Kita selalu open
dengan stakeholder. Sebagai startup kita maunya
cepat eksperimen. Kalau ada problem diperbaiki,”
terang dia.
Dijelaskannya, saat ini ada lebih dari 13 juta siswa
yang menggunakan Ruangguru dan ada ratusan
ribu guru yang siap untuk membantu. “Kami cukup
rata. Paling besar Jawa tapi luar Jawa juga paling
rata,” kata dia.
Sementara itu, mengenai adanya ajakan untuk
melakukan kolaborasi dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Ritchie mengaku tengah
menunggu arahan resmi dari Mendikbud.
“Kami bahagia bapak jadi menteri. Itu jadi contoh
yang baik banget. Itu memvalidasi bahwa apa yang
kami lakukan selama ini arahnya benar, gimana
mencari teknologi pakai spirit entrepeneur untuk
melayani masyarakat,” ujarnya.
“Tapi kolaborasi, kami masih sama-saa sibuk.
Ruang guru open kolaborasi, yang penting visinya
sama, meningkatkan edukasi di Indonesia,” imbuhnya. (sel)

ANGGARAN AIBON
Anies: Saya Tahu, Tapi
Tidak Cari Perhatian
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
merespons isu banyaknya anggaran KUA-PPAS 2020
yang janggal, dan dibuka ke publik oleh anggota DPRD
DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana.
Salah satunya mengenai anggaran lem Aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp82 miliar. Anies
mengaku tahu ada masalah-masalah dan langsung
membereskannya satu per satu. Ia mengaku tak ingin
mengambil panggung untuk membukanya ke publik.
“Tim kita mereview semuanya, saya tunjukkan keanehan-keanehan itu tapi saya tidak umumkan keluar,
karena memang saya mau koreksi, ini tidak boleh begini
terus. Kalau diumumkan menimbulkan kehebohan,
gubernur kelihatan keren, marahin anak buahnya, tapi
bukan begitu yang saya cari,” kata Anies saat ditemui di
Balaikota Jakarta.
Anies bahkan mengklaim telah membicarakan masalah-masalah itu ke jajarannya jauh sebelum anggota
PSI membongkarnya ke publik. “Sebelum mereka (PSI)
ngomong, saya sudah ngomong, saya sudah bicara, kita
review. Bedanya saya tidak manggung. Baru orang-orang
baru, ini adalah kesempatan beratraksi. Lho, kalau saya
itu bukan, saya memperbaiki sistem, bukan mencari
perhatian,” kata Anies.
“Saya bicara untuk menyelesaikan masalah, saya
panggil saya koreksi satu-satu, cuma bedanya saya tidak
umumkan,” lanjutnya. (ris)

IST

SERIUS: Para mahasiswa Semester I Prodi Sistem Informasi Akutansi UBSI ikut seminar di aula kampus UBSI Sukabumi, Kamis (31/10).

Sertifikasi Kompetensi
Buktikan Kemampuan
Mahasiswa
UBSI
Tingkatkan
Kualifikasi di
Dunia Kerja
SUKABUMI - Universitas
Bina Sarana Informatika
(UBSI) Kampus Sukabumi Program Studi (Prodi)
Sistem Informasi Akutansi,
berupaya meningkatkan
kompetensi tenaga kerja
bagi mahasiswanya melalui
seminar pentingnya sertifikasi.
Seminar bertemakan “Peningkatan Kualifikasi dan
Pengakuan Kompetensi

SDM Dalam Dunia Kerja”
tersebut dilaksanakan di
Aula Kampus UBSI Sukabumi, Jalan Cemerlang No.8,
Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong Kota
Sukabumi, Kamis (31/10).
Seminar yang diikuti oleh
mahasiswa Semester I Prodi
Sistem Informasi Akutansi
itu menampilkan Ketua Prodi Sistem Informasi Akuntansi UBSI PSDKU Kota
Sukabumi Rizal Amegia Saputra, serta Asesor Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) BSI
Saeful Bahri sebagai narasumber.
Dikatakan Rizal, sangat
penting memiliki sertifikasi
kompetensi dalam meng-

hadapi Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA). Sebab, nanti
lulusan UBSI Sukabumi siap
terjun di dunia kerja dan
akan menjadi Sumber Daya
Manusia (SDM) yang dapat
diakui dalam dunia kerja.
“Tujuan dari diadakanya
seminar ini adalah meningkatkan keinginan mahasiswa dalam mengikuti sertifikasi kompetensi,” ujar Rizal
kepada Radar Sukabumi.
Dengan adanya sertifikasi, maka akan diketahui
secara jelas tingkat kompetensi tenaga kerja yang
bersangkutan. “Tentunya,
sertifikasi tersebut menjadi
sangat penting bagi tenaga
kerja, ketika memasuki du-

nia kerja,” ucapnya.
Sementara itu, Saeful
mengemukakan alasan
pentingnya mahasiswa
dibekali sertifikasi kompetensi.
“Karena sertifikasi kompetensi merupakan tuntutan
dalam menghadapi dunia
kerja, agar bisa menegaskan
kualitas SDM,” terangnya.
Juga tenaga kerja sering
membutuhkan kompetensi
yang lebih spesifik. Selain
itu, ada beberapa point
keuntungan jika mahasiswa
memiliki sertifikasi. Salah
satunya dapat membuka
lebih banyak kesempatan
pekerjaan.
“Sertifikat dapat mening-

katkan kredibilitas seorang
di mata pemberi kerja. Bagi
yang sudah bekerja, sertifikasi memberi cara yang
standar dan terukur untuk
mengukur kemampuan teknis dan memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi
terkait dengan keterampilan
yang dimilikinya,” bebernya.
Dalam seminar tersebut,
banyak mahasiswa yang
aktif melontarkan pertanyaan kepada pembicara.
Terutama tentang pentingnya sertifikasi kompetensi
itu sendiri. “Mahasiswa jadi
lebih mengetahui bekal apa
saja yang harus dihadapi
untuk terjun ke dunia kerja,”
pungkasnya. (wdy)

Nadiem Makarim Masih Irit Bicara
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim
masih irit bicara kepada para
wartawan. Padahal sudah
sepekan lebih dia memimpin
kemendikbud, sejak dilantik
pada 23 Oktober 2019.
Berbeda dengan menteri
lain seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy,
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)
Tjahjo Kumolo, dan Menteri
Riset Teknologi dan Kepala
Badan Riset Inovasi Nasional
(BRIN) Bambang Brodjonegoro, yang langsung tancap
gas usai pelantikan.
Kemarin (31/10), Menko
PMK Muhadjir mengumpulkan para menteri di bawah
koordinasinya untuk melakukan rapat membahas visi misi
presiden. Nadiem hadir.

HUMAS KEMENKO PMK

FOTO BARENG: Mendikbud Nadiem Makarim saat hadir di rakor perdana
Kemenko PMK.

Nadiem Makarim memang
saat sertijab meminta waktu
100 hari untuk belajar dan
melakukan konsolidasi dengan
internal maupun eksternal.
Sayangnya, Nadiem terlalu irit
bicara kepada awak media.
Ambil contoh pada puncak
Bulan Bahasa 28 Oktober,
Nadiem yang harusnya hadir

memberikan sambutan, absen dan hanya mewakilkan
Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
(BPBP) Kemendikbud Dadang Sunendar. Padahal, para
wartawan antusias meliput
acara tersebut untuk doorstop
menteri usia 35 tahun itu.
Kemudian pada 29 Oktober,

acara Pembekalan Pancasila
dan Wawasan Keindonesiaan
dari Tokoh dan Pemimpin
Nasional Indonesia di depan ratusan mahasiswa yang
rencananya dihadiri Nadiem,
ternyata bos GoJek itu juga
tidak datang.
Meski pelit buka suara kepada media, Nadiem terus mengumpulkan seluruh stakeholder untuk mendengar. Di
depan Menko PMK Muhadjir
itu, Nadiem Makarim mengungkapkan, program prioritasnya adalah penguatan
pendidikan karakter siswa.
Nadiem juga menyentil soal
penggunaan anggaran yang
harus dicek kembali. Dia
juga menekankan pentingnya menggerakkan revolusi
mental.
“Pertama yang penting itu
adalah pembelajaran anak
satu konsep, semua badanbadan, semua aturan penggunaan dana kita dan resource

kita cek dulu. Paling penting
adalah untuk mengetahui
apakah yang kita sent itu
delivered, apa hasilnya dan
dampaknya,” ujar Nadiem
dalam paparan singkatnya
pada rakor perdana di Kemenko PMK,Jakarta, Kamis
(31/10)
Kemudian hal lain yang jadi
fokus Nadiem adalah melihat struktur kelembagaan.
Apakah itu mendukung tujuan pembelajaran siswa dan
memberikan dampak positif.
Sedangkan prioritas ketiga
Nadiem adalah untuk menggerakkan revolusi mental sesuai arahan Presiden Jokowi
dan Menko PMK Muhadjir
Effendi. “Prioritas saya adalah
pengembangan karakter dan
kompetensi. Juga akurasi dan
ketepatan, akurasi dalam segala hal. Akurasi dalam aktivitas yang kita lakukan untuk
benar-benar berdampak pada
siswa,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Kriyo Sambodho, Dosen Nyentrik ITS Pencinta Metallica

Bergaya Metal Bikin Akrab dengan Mahasiswa
Dosen Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) Kriyo Sambodho
suka berpenampilan nyentrik
setiap hari. Gaya metal itu justru
memudahkan dalam mengajar
mahasiswa milenial di kampus.

SERBAHITAM:
Salah
satu gaya
berpakaian
Kriyo
Sambodho
(kiri) saat
mengajar.

SEPTINDA AYU PRAMITASARI
BUKAN Kriyo Sambodho namanya jika
tidak berpakaian metal. Dosen Teknik
Kelautan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
itu mengenakan pakaian serbahitam saat
hadir pada uji coba teknologi virtual reality
(VR) Science Technopark (STP) Administration Building ITS Jumat (25/10).
Berkaus lengan pendek dengan rompi
bertulisan Metallica yang begitu mencolok
mata. Ditambah celana belel yang nyentrik.
Saat itu, Dhodot –sapaan karib Kriyo Sam-

ROBERTUS RISKY/JAWA POS

bodho– juga memakai belangkon sebagai
penutup kepala. Gaya berpakaian yang
jarang digunakan para dosen.
’’Wes biasa gaya pakaian kayak gini. Kalau
Jumat, bebas,” kata Dhodot, lantas tertawa.
Ya, bergaya nyentrik ala Dhodot memang
bukan hal baru. Sejak muda, dia menyukai
musik-musik metal. Gaya pakaian dan bicara

pun sangat santai. Hal itu terbawa hingga dia
menjadi dosen. ’’Ini bukan gaya-gayaan saja
ya. Memang saya tampil apa adanya sesuai
dengan pribadi saya yang santai,” ujarnya.
Namun, sejak menjabat direktur inovasi,
kerja sama, dan kealumnian ITS, Dhodot
mulai menyesuaikan gaya pakaiannya.
Setidaknya dia mulai mengenakan baju ba-

tik saat rapat atau pertemuan resmi dengan
para pejabat kampus maupun tamu dari
luar. ’’Ya kalau pas rapat harus resmi. Jarang
saya pakai baju formal,” kata pria kelahiran
27 Januari 1974 itu.
Gaya nyentrik dan santai tidak hanya
dalam berpenampilan. Dhodot juga
menerapkannya dalam mengajar mahasiswa di kampus. Gayanya tersebut justru
disukai kaum milenial. ’’Saya merasa kalau
tidak dekat dan friendly dengan mahasiswa, susah bisa menyampaikan materi,”
ujar ayah dua anak itu.
Dhodot mengatakan, ketika mengajar
mekanika teknik, banyak mahasiswa yang
sulit menangkap materi yang di sampaikan. Padahal, materi tersebut cenderung
sederhana. ’’Kalau generasi lama sudah
pernah main tanah, generasi sekarang kan
tidak pernah. Jadi, mengajarkan bahwa
tanah akan longsor ketika kebanyakan air
susahnya bukan main,” kisahnya.
Suami Widya Tri Mayasari menuturkan,
mengajar di era serbadigital memang tidak

mudah. Apalagi jika gaya dosen terlalu formal dan kesannya galak, jadi susah dekat
dengan mahasiswa. Tegang. Gaya santai
malah disukai. Cara mengajarnya juga santai. ’’Bayangkan dosen mengajar dua jam,
mahasiswa diam. Tidak ada yang tanya.
Saya malah tersiksa,” katanya.
’’Sebenarnya, mahasiswa ngerti tidak?”
sambung Dhodot, lantas tertawa lepas.
Karena itu, Dhodot lebih memilih
melakukan pendekatan dengan cara
mahasiswa. Salah satunya, menampilkan
materi-materi perkuliahan melalui video
atau membuat slide materi yang menarik.
”Saya selalu membawa dari logika sederhana, terus diterapkan di matematika
misalnya. Jadi tidak, teorinya dulu baru
aplikasinya,” ucapnya.
Dhodot mengaku tidak pernah membuatbuat gayanya. Dia berusaha tampil apa
adanya. Mulai berpakaian hingga gaya komunikasi yang santai. ”Yang saya sesuaikan
hanya metode mengajarnya ikut milenial,”
katanya. (*/c6/tia)
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Arnold Schwarzenegger dan Linda Hamilton
Berbagi Cerita Reuni

Susahnya

Katakan

I’ll be Back

Linda, apakah Anda langsung menerima
peran ini?
Aku mesti berpikir ulang sebelum main di
film ini. Soalnya aku ingin berakhir sebagai
pemenang. James mengungkapkan sedikit
sekali outline. Aku pikir awalnya Sarah tampil
gemuk dan menyerah begitu saja. Setelah
beberapa kali e-mail, James menyerahkan
keputusan kepadaku.
Sarah Connor di film pertama (Terminator,

Linda, bagaimana beradu peran dengan
bintang baru?
Aku suka kerja dengan mereka. Mereka
amazing partner. Mereka sangat berbakat,
mencintai pekerjaan, dan berdedikasi. Kami
sama-sama menjalani hari yang buruk dan
ini jadi pengalaman terbaikku di perfilman.
Apakah momen paling spesial atau paling
berat ketika syuting film ini?
Linda: Banyaaaak. Ini kan enam bulan emmmm...
tepatnya 192 hari syuting. Yang paling berat itu
syuting di air. Kami berada di tangki air bermingguminggu. Padahal, aku punya gangguan
pendengaran karena infeksi telinga. Aku harus

Arnold, Anda sudah memerankan
Terminator selama hampir 30 tahun. Apa
saja bedanya?
Meskipun special effect berkembang pesat,
teknik-teknik perfilman juga berkembang,
yang terpenting dari sebuah film adalah ceritanya
harus kuat dan bisa diterima di mana saja.
Tak hanya di Amerika, tapi bisa masuk di Asia,
Afrika, Rusia, bahkan Timur Tengah.
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Arnold, bagaimana perasaanmu main
bareng lagi dengan Linda?
Menyenangkan. Ini seperti reuni sebuah keluarga
besar. Adalah keinginan James Cameron (produser
eksekutif) untuk menghadirkan Linda kembali.
Dia, sebagai filmmaker terbaik, mengatur
pemilihan sutradara dan cast-cast lain.

1984) adalah pramusaji belia, kemudian di
film kedua (Terminator: Judgment Day,
1991) menjadi perempuan gangguan jiwa
sekaligus ibu John Connor, lantas kali ini
(Terminator: Dark Fate) tampil sebagai
perempuan senior yang tangguh.
Bagaimana perasaanmu?
Dalam menampilkan karakter yang berbedabeda ini, aku seperti sedang melakukan
perjalanan. Impact dari film ini, Sarah berubah.
Dia tidak lagi dalam sebuah misi, bukan lagi
mengemban sebuah tugas. Dia bisa dikatakan
kehilangan, patah, dan itu cerita yang kuat.

I’ll be back itu selalu diucapkan Arnold
sejak 1984. Tapi, di film ini Linda yang
mengucapkannya. Mengapa?
Ini sebuah kado masa lalu dalam bentuk yang
baru. Arnold mengatakannya dengan sangat
baik selama hampir 30 tahun. Sangat berat buat
aku melakukannya. Itu ada di otak kita, bahwa
Arnold yang mengatakannya. Aduh, itu tantangan
yang berat sekali. Saat mencoba mengatakannya...
ah, nggak cocok, seharusnya Arnold yang
mengatakannya. Meski sudah berlatih berulangulang, tetap saja rasanya sangat menantang.

20TH CENTURY FOX
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So, Linda, Sarah Connor akhirnya
kembali setelah 28 tahun! Fans tentu
penasaran dengan penampilanmu.
Aku mengisi hidupku dengan cerita hidupku
yang tidak perlu ditampilkan di layar selama 28
tahun ini. Tapi, cerita itu ditampilkan utuh lewat
keriput di wajahku. Dan aku ingin melakukan
sesuatu yang baru dengan Sarah Connor, di usia
ini. Ya, Sarah Connor yang baru.

Laporan
ANDA
MARZUDINTA
Seoul,
Korea Selatan

syuting terjungkir, posisi kepala di bawah, dengan
infeksi telinga, mual banget.
Tapi, di samping itu kami mengalami bonding
yang kuat dan eternal love di antara kami dan
Tim Miller.
Arnold: Jatuh dan terbanting-banting serta
merasakan adegan bertarung ketika zero gravity
itu bikin pusing. Syuting berkali-kali harus
berhenti karena kami jadi disorientasi.
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ARNOLD Schwarzenegger dan Linda Hamilton
kembali menggebrak lewat Terminator: Dark
Fate yang mulai diputar di bioskop hari ini.
Schwarzenegger di usia 72 tahun dan Hamilton
pada umur 63 tahun. Tentu, banyak hal berbeda
dibandingkan ketika terakhir mereka tampil
bareng 28 tahun lalu lewat Terminator: Judgment
Day. Berikut petikan sesi wawancara roundtable
dengan para jurnalis Asia-Pasifik dan diikuti
wartawan Jawa Pos yang berlangsung di Four
Seasons Hotel Seoul Selasa (22/10).
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Syuting enam bulan di
Budapest (Hungaria) itu
bosan dan melelahkan lho.
Tapi, Arnold bikin suasana
jadi menyenangkan. Kami
makan es krim, main catur.’’
Mackenzie Davis
Jadi villain sekaligus mesin
itu susahnya harus berlatih
menampilkan wajah datar
saat ditembaki dan tidak
berkedip.’’
Gabriel Luna
Pertama ketemu Arnold itu aku
sedang syuting di tangki. Waaah
ada Arnold. Rasanya pengin
menyapanya, tapi aku malu
karena sedang basah kuyup.’’
Natalia Reyes

A/
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TEMUI FANS:
Dari kiri, Gabriel Luna,
Mackenzie Davis,
Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton,
Natalia Reyes, dan
sutradara Tim Miller.

Pendapat Anda tentang film ini, Linda?
Linda: Aku belum nonton filmnya. Sepertinya
aku nggak akan suka. Ada wajah CGI, tubuh
dobel. Walau orang bilang aku keren di film
itu, ya, thank you.
Arnold: Aku melihat fans antusias menyambut
film ini. Tapi, aku tidak tahu apakah aku bisa
berharap film ini tembus box office. (*/c19)

JOHN DE LA VINA/
FOX ENTERTAINMENT GROUP

Curhat Dulu,
Bisnis Kemudian

Nilam Sari, Pemilik Baba Raﬁ yang Berdayakan Ibu Rumah Tangga

STORY
Memiliki
franchise
Baba Rafi tidak
membuat
Nilam Sari
berpuas
diri. Sebagai
perempuan,
dia ikut
menggerakkan
sesamanya
untuk berdaya.
Ibu bisa ikut
menjadi tulang
punggung
keluarga,
bahkan tanpa
meninggalkan
rumah.

KONDISI finansial yang tidak sehat sering menjadi
akar banyak permasalahan di keluarga. Perempuan
pun kerap menjadi korban. Terutama ibu rumah tangga
yang tidak memiliki penghasilan tetap. ’’Masalah
perempuan yang enggak pegang uang dan power itu
serius. Apalagi, perempuan pegang anak ya,’’ tegas
pemilik sekaligus pendiri Baba Rafi Nilam Sari.
Meski begitu, Nilam maklum dan memahami.
Banyak alasan yang membuat kaum hawa
memutuskan untuk tidak bekerja setelah menikah
atau memiliki momongan. ’’Ada yang telanjur
nyaman di rumah. Ada juga yang dulu kerja, lalu
vakum dan bingung mulai dari mana,’’ kata ibu
dua anak tersebut. Ketika keluarga diterpa masalah
keuangan, mereka limbung.
Banyak jalan di luar nalar yang ditempuh agar kebutuhan
tetap terpenuhi. Dari kunjungan hasil kerja sama dengan
dinas terkait, pebisnis yang merupakan arek Suroboyo
itu mendengar banyak cerita pilu dari beragam daerah.
Banyak perempuan yang kembali bekerja karena suami
sakit hingga hilang tanpa kabar.
Target berbagi tip merintis usaha berubah menjadi
sesi curhat. ’’Ada yang menjadi pengedar (narkoba,
Red). Ada yang anaknya dijual, dinikahkan dengan

orang asing. Jumlahnya sudah nggak kehitung,’’
ujar Nilam.
Perempuan kelahiran 25 November 1981 itu
menyatakan amat bersimpati. Sebab, dia pernah
mengalami rasanya tidak berdaya. ’’I’ve been through
a lot. Bercerai, perusahaan sedang bersiap berubah,
ibu meninggal karena leukemia, utang... Semuanya
bareng, brek,’’ kenangnya.
Cobaan dua tahun lalu itu membuat Nilam jatuh.
Dia stres berat. Hari-hari dilalui dengan pengobatan
psikiatri. Namun, dia tidak tinggal diam. Di tengah
sakitnya, Nilam memutar otak. Dia memaksakan
dirinya tetap kuat. ’’Jujur, sempat ada pikiran untuk
bunuh diri. Saya ingat bapak saya, anak-anak saya,
dan pegawai saya,’’ ucapnya.
Kegigihan alumnus IPMI International Business
School, Jakarta, itu terbayar. Baba Rafi eksis hingga
kini, bahkan terus berinovasi. Utang perusahaan
pun kembali ke rasio normal.
Salah satu inovasi usaha Baba Rafi didedikasikan
Nilam buat para ibu rumah tangga. Namanya Kebab
Kitchen. Usaha dengan sistem ghost kitchen yang
berfokus pada pelayanan pesan antar. Berbeda
dengan gerai sebelumnya, brand baru tersebut

berbasis dapur rumah tangga yang dipandu software
garapan Baba Rafi.
Istri Atthur Sahadewa Widjaja itu menceritakan,
proses partnership dibuka dengan sistem yang
perempuan banget. ’’Pendekatan kami curhat.
Enggak bisa ’ayo maju Bu, kita kerja bareng’. Ada
sesi nangis-nangis,’’ ceritanya.
Setelah menemukan kesamaan dan rasa nyaman,
barulah kerja sama dijalin. Rekanan Kebab Kitchen
dibekali software pembukuan dan inventarisasi
yang dibuat sangat user-friendly. Sebulan sekali,
ada quality control dari timnya.
’’Sejauh ini Kebab Kitchen baru ada di Bandung,
Jakarta, sama Semarang. Di Surabaya, baru ada satu.
Target kami, bergerak cepat karena disrupsi teknologi
enggak terelakkan,’’ tegas Nilam.
Meski baru berusia setahun, ’’anak baru’’ Baba Rafi
tersebut dirasa Nilam sudah memberikan titik terang.
Dia mengungkapkan bahwa salah seorang ibu rumah
tangga rekanannya kini sudah punya ’’pegangan’’.
’’Suaminya stroke dan enggak bisa kerja. Otomatis, dia
harus rawat suami, anak keleleran, makan pun sampai
minta ke tetangga. Sekarang sudah lumayan, udah
bener-bener bisa jualan,’’ ceritanya. (fam/c14/nda)

TRIK IBU RUMAH TANGGA RINTIS USAHA

Zaman udah
berubah. Aku
enggak
terlalu bisa
memperbaiki
apa yang
terjadi di
belakang.
Tapi, yang
ada di depan
bisa kita
ubah dengan
teknologi dan
apa pun yang
kita punya.’’
Nilam Sari

RAJIN MENCARI INFO
PELATIHAN BISNIS SKALA
RUMAHAN DAN KECIL
Umumnya, dinas di tingkat
kota maupun daerah sering
mengadakan pelatihan
tidak berbayar. Selain
menimba ilmu, acara
tersebut bisa dimanfaatkan
untuk menjalin rekanan.

JAGA STANDAR
Karena produk untuk
dipasarkan, tentukan
standar. Gunakan bahan
terbaik, namun masih
terjangkau. Pastikan proses
benar-benar dijaga
kualitasnya. Dalam mencari
rekanan, pihak Baba Rafi
mengevaluasi kebersihan
dapur dan rumah.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

MULAI YANG BISA
DILAKUKAN
Cari passion yang bisa
dikembangkan menjadi bidang
usaha. Misalnya, memasak atau
membuat kerajinan tangan. Di
Kebab Kitchen, pihak Baba Rafi
mempersilakan rekanan
menggunakan peranti yang
biasa dipakai. Menunya pun
biasanya berupa frozen food
yang siap dipanaskan dan tidak
perlu pengolahan rumit.

KENALKAN PRODUK
KE PASAR
Nilam menegaskan, online dan
offline saling melengkapi. Di
pemasaran online, jangkauan
pemasaran produk lebih luas.
Sementara itu, di pemasaran
offline, calon pembeli bisa
menyentuh dan melihat produk
secara langsung.
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HALAMAN 

KAMU pasti suka emosional kan kalau kalah terus
saat main game? Niatnya mau kompetitif, tapi endingnya malah turun rank. Nah, mending ikutin Zetizen
jalan-jalan ke Rubix eSport, Surabaya! Mereka
memiliki sejumlah coach andal yang siap melatih
cara bermain e-sport dan yang pasti bisa ningkatin
persentase kemenanganmu dong!
Waktu sampai di Rubix eSport, Zetizen langsung
disambut coach Erick ’’HiBANA’’ Setiawan. Kebetulan,
waktu itu tim DotA 2 asuhan Rubix Academy lagi
latihan rutin. ’’Memang ada jadwal latihan tiap hari
ganjil. Jadi, setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu
pasti ada latihan,’’ jelas Erick.
Nah, karena waktu itu Zetizen datang sendirian,
coach Erick lebih menjelaskan mekanisme salah
satu hero tertentu. ’’Ini beda kalau dilatihnya dalam
satu tim. Dalam bentuk tim, pasti lebih dilatih combo,
cara drafting hero yang tepat, dan laning-nya kayak
gimana. Hal-hal yang nggak bisa kita kontrol kalau
kita main sendiri,’’ ujar Erick.
Saat permainan berlangsung, para coach ini akan
stand by di belakang tempat duduk kita untuk terus
memberikan arahan selama jalannya permainan
loh. Nggak jarang, Zetizen melihat sang coach
menyemangati anggota tim Rubix yang membuat
kesalahan dalam permainan. ’’Ya, sebenarnya dilatih
supaya mereka bisa bergantung satu sama lain
sih. Kesalahan itu wajar, harus tetap disemangati
biar mentalnya nggak down,’’ tutur Erick.
Coach e-sport nggak cuma bisa memberikan
arahan secara offline loh! Kalau dalam latihan
di Rubix tadi ada interaksi langsung sama coach,
berbeda sama Wakhid ”Yoshiokawa” Anwar
sebagai coach Hearthstone, permainan collectible
card game (CCG) yang sistem latihannya berbasis
online. Wakhid juga masih aktif bermain
Hearthstone sehingga bisa secara langsung
merasakan meta dalam game-nya.
’’Di Hearthstone, ada fitur spectate, jadi bisa nonton
permainan orang yang di-coaching secara langsung,’’
kata Wakhid. ’’Arahan bisa diberikan lewat in-game
chat atau via voice chat lewat Discord. Lebih enak
Discord sih karena bisa diisi banyak orang dan
nggak perlu capek ngetik,’’ lanjutnya.
Sebagai permainan yang berbasis strategi,
Hearthstone menyediakan waktu yang cukup agar
pemain dapat berpikir sebelum menjalankan aksinya.
Itulah yang dimanfaatkan coach Wakhid dalam
metode coaching-nya. ’’Biasanya, player-nya bakal
menjelaskan dulu langkah yang mau diambil dalam
turn ini. Sebagai coach, kita akan memberi pendapat
setuju atau arahan tentang langkah apa yang lebih
bagus,’’ tandas Wakhid. (c14/kch)

FOTO-FOTO: SATRIO/ZETIZEN TEAM

PAULUS ADI

TIZ
ZE
FOR

SEBAGAI seorang captain, Paulus bertanggung
jawab mengambil keputusan dalam tim dan
menjaga mental timnya saat bermain. Artinya,
Paulus bakal sering berinteraksi langsung
dengan sang coach.
’’Aku dulu sering banget emosional dan nyalahin
tim sebelum introspeksi diri. Entah kenapa, setelah
dilatih bareng coach, aku berubah dan caraku
main juga berkembang pesat,’’ cerita Paulus.
Menurut Paulus, meningkatnya jumlah coach
di Indonesia juga berdampak pada penampilan
tim Indonesia di ranah dunia e-sport internasional.
’’Dulu, meski terampil main e-sport, kami nggak
bakal tahu masa depan tim. Nah, dengan adanya
coach, kami mendapat arahan tentang apa yang
harus dilakukan selanjutnya,’’ jelas Paulus.

MI
CH
AEL
N
ERICK FOR ZETIZE

INTENS: Saat tim Rubix Academy bertanding, sang coach tetap fokus memberikan petunjuk serta memperhatikan setiap detail permainan dan performa anggotanya.

EN

KEBERHASILAN tim dan para pemain di dunia
e-sport internasional nggak terlepas dari campur
tangan coach hebat. Bahkan, tim-tim yang
berpengalaman sejak lama masih memiliki coach
yang setia mendampingi mereka setiap latihan
loh. Dampaknya sebesar apa sih? (c14/kch)

Michael Erick
’’HiBANA’’
Setiawan

BANYAK banget yang belum melihat potensi
e-sport di Indonesia karena banyak tim yang
perkembangannya terhambat. ’’Menurutku, di
Indonesia masih lebih banyak yang ingin terjun
langsung dalam game dan berkompetisi ketimbang
memutuskan untuk mengajari pemain lain. Nah,
ini juga salah satu faktor e-sport di Indonesia
masih stagnan,’’ ujar Erick.
Karena peran coach yang besar dalam suatu
tim, nggak sembarangan orang bisa jadi e-sport
coach. Menurut Erick, yang paling penting, seorang
coach harus bisa bantu ningkatin mental anak
didiknya. Sebab, mental anak-anak baru rawan
banget down saat berkompetisi. Selain itu, seorang
coach harus kritis dalam menganalisis permainan
dan membawa aura positif buat tim.

LAYOUT: NINA/ZETIZEN TEAM

SALFORD

visit: zetizen.com

INSTAGRAM

HOBBIES – SPORTS & HEALTH
EMPAT JURUSAN KESEHATAN DENGAN
PROSPEK MENJANJIKAN SELAIN KEDOKTERAN

HOBBIES – FOOD & TRAVELING
JANGAN KARENA OBSESI,
NAIK GUNUNG HARUS SAFETY

BANYAK yang menganggap jurusan kesehatan
itu cuma seputar kedokteran, keperawatan, dan
kebidanan. Padahal, ada banyak jurusan kuliah
kesehatan di perguruan tinggi negeri dengan peminat
yang nggak terlalu banyak. Intip yuk ada apa aja!

KEGIATAN naik gunung saat ini lagi digandrungi
kalangan anak muda. Banyak view yang disajikan
dengan rapi dan sinematik. Hamparan lautan awan
di atas gunung berhasil menggugah semangat untuk
ikut naik gunung. Sering kali cerita-cerita unik saat
naik gunung menjadi pengalaman tersendiri.

KAMU punya foto diri yang kece?
Atau, hidden gems
dari suatu tempat?
Jangan lupa buat ikutan
#ZetizentheExplorer! Caranya
gampang. Cukup posting fotomu
di Instagram dengan tagar di atas
dan pastiin tag @zetizen_surabaya.
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KOMUNIKASI BISNIS

SEMENTARA ITU
Kilang Tuban Diklaim
Tercanggih Sedunia
JAKARTA – Proyek kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Proyek yang sempat terganjal masalah
lahan tersebut dipastikan dapat beroperasi pada
2025.
PT Pertamina telah menandatangani perjanjian
dengan Spanish Tecnicas Reunidas SA untuk
melaksanakan basic engineering design (BED)
dan front-end engineering design (FEED). Proyek
tersebut diperkirakan menelan investasi USD 16
miliar atau sekitar Rp225 triliun.
“Rencananya, Kilang Tuban mulai berjalan
pada 2025. Dari titik inilah, klaster industri kimia
baru akan tercipta di Tuban. Bagi Pertamina,
penandatanganan kali ini merupakan tonggak
penting atas kemajuan proyek Kilang Tuban,”
urai VP Corporate Communication PT Pertamina
Fajriyah Usman. Pengembangan kilang memang
dilakukan dengan melihat kondisi pasar dan
prospek pertumbuhan industri petrokimia di
Indonesia yang menjanjikan. Pertamina dan
Rosneft pun bersepakat untuk mengembangkan
konsep kompleks kilang dan petrokimia yang
memiliki daya saing tinggi.
Kilang Tuban sebenarnya digarap PT Pertamina
Rosneft Pengolahan dan Petrokimia yang merupakan usaha patungan antara Pertamina dan
Rosneft PJSC. PT Pertamina Rosneft Pengolahan
dan Petrokimia merupakan joint venture yang
dibentuk sejak Oktober 2016 dengan kepemilikan saham Pertamina sebanyak 55 persen dan
Rosneft 45 persen.
Pabrik tersebut akan menjadi salah satu kilang
dengan teknologi tercanggih di dunia. Kilang
Tuban didesain berkapasitas pengolahan utama
hingga 15 mmta (juta ton per tahun). Sebagian
di antaranya akan mengolah petrokimia seperti
produk etilen 1 mmta dan hidrokarbon aromatik
1,3 mmta.
Menurut dia, proyek tersebut akan mendapat
dukungan penuh pemerintah Indonesia untuk
penyediaan infrastruktur maupun kebutuhan
lain. Kilang yang memproduksi minyak 300 ribu
barel per hari ini juga akan menjadi penopang
bisnis Pertamina ke depan. Sebab, karena tambahan Kilang Tuban dan beberapa kilang lain,
Indonesia diprediksi tidak perlu mengimpor BBM
setelah semua proyek kilang selesai. “Lebih dari
itu, Pertamina juga bisa memasok produk hasil
olahannya yang berlebih ke pasar komersial,”
ungkapnya.
Saat ini kapasitas pengolahan petrokimia
Pertamina hanya 700 kiloton per annum (ktpa).
Namun, kapasitasnya akan bertambah secara
bertahap seiring hadirnya dua kilang baru. Yakni,
Tuban dan Bontang. Juga empat kilang existing
hasil revitalisasi yalmo kilang Balikpapan, Cilacap, Balongan, dan Dumai. Jika sudah rampung
2026, produksi petrokimia Pertamina ditargetkan
bisa mencapai 6.600 ktpa. (vir/c5/oki)

TREN
Batik Madura dengan
Sentuhan Vietnam
SURABAYA – Sebanyak 45 model berjalan di catwalk Atrium Utama Royal Plaza akhir pekan kemarin.
Mereka menggunakan busana 45 desainer yang
menjadi peserta Young Moslem Desainer pada perhelatan Moslem Festival 2019. Tema yang harus mereka
patuhi adalah penggabungan motif-motif tradisional
dengan tema negara-negara di Asia.
Salah seorang peserta acara itu adalah Cahya Budi
Saptono. Dia mendesain busana kasual dengan
tampilan busana tradisional perempuan Vietnam.
Yang terlihat mencolok adalah topi yang dipakai
setelah hijab. ’’Konsep Indonesia-nya ada pada batik
jumputan dan batik madura yang saya letakkan pada
atasannya,’’ ujar desainer asli Surabaya tersebut.
Denny Djoewardi, salah seorang juri, menyatakan
bahwa ada beberapa kriteria untuk penilaian. Di antaranya, kesesuaian tema,konsep baju, dan penampilan
keseluruhan. ’’Saya melihat secara keseluruhan sudah
baik. Hanya, ada beberapa kekurangan di kerapian,’’
kata ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode
Indonesia (APPMI) Jawa Timur tersebut.
Selain kompetisi desainer, ada perhelatan fashion
dari berbagai label indie dari desainer Surabaya
dan sekitarnya. Dari acara tersebut, diharapkan
desainer-desainer baru makin terinspirasi dan
percaya diri. (nas/c13/any)
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(0266) 2

19204

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)

RAHARJA HOTEL Jl. Arif Rahman
Hakim No. 59 Sukabumi Tlp ( 0266) (Rs
s/d 30 November)

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

SUKABUMI - Berkomitmen
untuk hadir sebagai teman
perjalanan ibadah bagi jamaah, Telkomsel menggelar
“Telkomsel Umrah Fair” di 13
kota hingga bulan Desember
2019 yang meliputi Jakarta,
Medan, Pekanbaru, Palembang, Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Semarang,
Surabaya, Gresik, Makassar,
dan Banjarmasin. Pada pameran ini, Telkomsel menghadirkan berbagai fasilitas
penunjang kelancaran ibadah
umrah, seperti layanan medical check-up, talk show dengan Ustad Wijayanto, hingga
manasik umrah.
Pada Telkomsel Umrah Fair
ini juga tersedia kantor pelayanan GraPARI Arab Saudi.
Telkomsel sendiri merupakan
satu-satunya operator seluler
yang memiliki kantor layanan
bagi pelanggan di Arab Saudi,
yang terdiri dari GraPARI
Makkah dan GraPARI Madinah.
Direktur Sales Telkomsel,
Ririn Widaryani mengatakan,
Indonesia merupakan salah
satu negara dengan jumlah
jemaah umrah tahunan terbesar di dunia. Selain dari itu,
sekitar 140.000 pelanggan Telkomsel berkunjung ke Arab
Saudi tiap bulannya, yang
mayoritas melakukan perjalanan untuk melaksanakan
ibadah.
“Maka dari itu, Telkomsel
berupaya untuk menjadi teman perjalanan ibadah bagi
jamaah di Tanah Suci,” ujar
Ririn Widaryani kepada Radar Sukabumi, Kamis (31/10).
Untuk mengakselerasi-

IST

TELKOMSEL UMRAH FAIR: Telkomsel merupakan satu-satunya operator seluler yang memiliki kantor layanan bagi pelanggan di Arab Saudi, terdiri dari
GraPARI Makkah dan GraPARI Madinah.

kan pengalaman beribadah
pelanggan di Tanah Suci, Telkomsel juga telah berkolaborasi dengan penyedia jasa
perbankan dan sejumlah
biro perjalanan umrah terpercaya yang dinamakan sebagai
Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota
kesepahaman dalam acara
Telkomsel Umrah Fair pada
30 Oktober 2019 di Telkom
Landmark Tower, Jakarta.
Ririn menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bentuk
nyata dari komitmen Telkomsel sebagai digital telco company yang mengedepankan
nilai customer-centricity
dalam berbagai layanan dan
produknya.

“Sebagai komitmen memberi nilai tambah dalam
menghadirkan kenyamanan
mengakses layanan komunikasi yang berkualitas melalui
paket roaming di Arab Saudi
serta pusat pelayanan GraPARI di Arab Saudi,” ujarnya.
Telkomsel juga bekerjasama dengan BNI Syariah
dan sejumlah PPIU, untuk
memenuhi kebutuhan jamaah umrah lainnya seperti
pembiayaan umrah dan paket
perjalanan yang berkualitas.
Direktur Bisnis SME dan
Komersial BNI Syariah, Dhias
Widhiyati menambahkan, sebagai Hasanah Banking Partner, BNI Syariah berkomitmen untuk memberikan
solusi yang hasanah bagi
segenap masyarakat dalam

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)

PROMO

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

melakukan transaksi keuangan sesuai prinsip syariah.
“Melalui kolaborasi dengan
Telkomsel dan perusahaan
travel, BNI Syariah siap menyediakan layanan umroh
yang terbaik sesuai kaidah,”
ulasnya.
Melalui kolaborasi dengan BNI Syariah, Telkomsel
menghadirkan media pembayaran biaya perjalanan
ibadah umrah melalui BNI
Syariah untuk pembelian
paket bundle yang meliputi
Paket Pembiayaan Perjalanan
Umrah dengan Paket Roaming Telkomsel. Sementara
layanan keuangan yang disediakan BNI Syariah meliputi
Tabungan Umroh BNI Baitullah iB Hasanah dan Pembiayaan Umroh, Fleksi Umrah

iB Hasanah dan Hasanah
Card. Sedangkan kolaborasi
Telkomsel dengan sejumlah
PPIU meliputi kerjasama dengan biro perjalanan umrah
yang sudah memiliki lisensi
resmi dari pemerintah seperti
Maktour, Patuna, NRA, Kanomas, Arrayyan, Tazkia, Arminareka/Resi, Sahid, Tursina,
Sindo, Al Bilad dan Anata
Tour, di mana Telkomsel menyediakan paket bundle Paket
Perjalanan Umrah dengan
Paket Roaming Telkomsel.
Informasi lebih lanjut mengenai Telkomsel Umrah Fair
serta penawaran menarik di
gelaran tersebut dari Telkomsel, BNI Syariah serta biro perjalanan umrah dapat diakses
di https://www.telkomsel.
com/umrahfair. (*/sri)

Pesawat CN235-220 Buatan PT DI Diekspor ke Nepal
JAKARTA – Di tengah situasi global yang tak menentu,
PT Dirgantara Indonesia (PT
DI) berhasil mengekspor pesawat terbang CN235-220 ke
Nepal. Satu unit CN235-220
Military Transport pesanan
Nepalese Army (AD Nepal)
itu merupakan realisasi kontrak yang telah ditandatangani pada 16 Juni 2017.
Direktur Utama PT DI Elfien Goentoro mengatakan,
kontrak pembelian pesawat
CN235-200 tersebut mencapai USD 30 juta, bergantung
material, spare part, dan lainlain. Dia mengatakan, Nepalese Army memesan CN235200 dengan spesifikasi khusus
mengusung enam misi.
“Sesuai pesanan, ada enam
fungsi yang diminta Nepalese Army. Baik untuk VIP,
paratroops, troops, medical
evacuation, transport, maupun satu lagi untuk kargo,”
kata dia. Hingga akhir tahun

LPEI FOR JAWA POS

KEREN: Kru pesawat terbang CN235-220 tengah melakukan kegiatan ferry flight dari Hanggar Fixed Wing PTDI di
Bandung.

ini, nilai ekspor PT DI untuk
sejumlah negara hampir
USD 60 juta.
Produksi CN235-220 Military Transport untuk Nepalese Army sepenuhnya

dibiayai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) atau Indonesia Eximbank, dengan menggunakan skema National Interest Account (NIA) atau

Km. 7 Sukabumi Tlp. (0266)211532(Rs
s/d 30 November)

HLG STNK F 6746 QY AN PIRDA
GUNAWAN

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

HLG STNK F 1744 UV AN AHDAR TAUHID

JASA
Ingin membangun/renovasi rumah
dngn harga relatif terjangkau, hasil
maksimal, arsitektur menarik? kami
siap mendesain HUB : 0852 1083
5225 (Kris)

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

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

KEHILANGAN
HLG STNK R2 F 5820 OW NO RANGKA:
MH1KF211XKK21276 AN FADILLAH
ROSYADI

PANGRANGO HOTEL Jl. Selabintana

HLG STNK F 5537 U AN PEMDES TALAGA

BISNIS TI
ER
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JUAL
MOBIL
JUAL
R
MOTO

www.radarsukabumi.com

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)
K I K I M OTO R J u a l A n g k u t a n

JUAL RUMAH
DIJUAL Rumah siap huni tipe 72/50 di
Pakuan Residence, warudoyong, kota
sukabumi, Rp 300 juta. SHM. TP Hub
085718269009

Penugasan Khusus Ekspor
(PKE). “Dukungan LPEI
kepada PT DI merupakan
salah satu bentuk strategi
untuk menunjukkan bahwa
produk pesawat buatan In-

donesia mampu bersaing
di pasar internasional,” ujar
Senior Executive Vice President LPEI, Yadi J. Ruchandi.
Direktur Eksekutif LPEI
Sinthya Roesly menjelaskan, kinerja ekspor industri
nasional sangat penting bagi
peningkatan nilai neraca
perdagangan. Untuk itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan nilai ekspor, baik
dari sisi volume ekspor maupun pasar tujuan ekspor.
Proyek produksi satu unit
pesawat terbang CN235-220
mampu menyerap lebih
dari 4.000 tenaga kerja dan
melibatkan berbagai industri penunjang, terutama
usaha kecil dan menengah.
“Ke depan, pesawat jenis
itu diharapkan dapat menjadi salah satu flag carrier
Indonesia dalam penetrasi
ekspor ke pasar-pasar di
kawasan Asia Selatan,” tuturnya. (dee/c12/oki)

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

IKLAN BARIS
HOTEL

FLORIS

Hadir sebagai
Teman
Perjalanan
Ibadah
di Tanah Suci

Solusi Kebutuhan A
Anda !

ANEKA

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

Telkomsel Gelar
Umrah Fair di 13 Kota

DISKON

10% S/D 20%

Kota APV dan Daihatsu Grand
Max Jl.Arif Rahman Hakim No.49
Tlp.085723474977 (Rs s/d 30 November)
TOKO KOMPUTER
A P O L LO CO M P U T E R M e n j u a l
Hardware, Note-book, CCTV, Accessories, Printer, tablet, dll Jl. Jend. A.

Yani No.124 Tlp (0266)222685, 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)

TERUSAN

JUMAT, 1 NOVEMBER 2019

15

Krisis Air Bersih Masih Landa Ciembe
JAMPANGTENGAH – Meski beberapa hari ini sudah
mulai turun hujan, namun
krisis air bersih masih terjadi di sejumlah daerah di
wilayah Kabupaten Sukabumi. Seperti yang terjadi di Kampung Ciembe
RT5/1, Desa Padabeunghar,
Kecamatan Jampangtengah, warga masih kesulitan
mendapatkan air bersih untuk keperluan Mandi, Cuci
dan Kakus (MCK).
Dari informasi yang diperoleh Radar Sukabumi, sudah
hampir lima bulan sebagian
besar sumber air milik warga
sudah mengering. Sehingga,
warga harus berjalan hingga
ratusan meter dan rela mengantre untuk mendapatkan
air bersih.
“Sudah lama warga kesulitan mendapatkan air.
Untuknya masih ada satu
sumur milik warga yang
tidak mengering sehingga
bisa dimanfaatkan untuk
minum. Ya, meski kami harus rela mengantre setiap
harinya karena semua warga
hanya mengandalkan air
dari sumur tersebut,” kata
salah seorang warga setempat, Rini (37) kepada Radar
Sukabumi, kemarin (31/10).
Rini melanjutkan, bagi
warga yang rumahnya
berdekatan dengan Sungai
Cimandiri mereka terkadang
memanfaatkannya untuk
keperluan MCK. Namun,
untuk keperluan minum

Edi Tewas di Sungai Cikarang

MENGANTRE: Sejumlah warga Kampung Ciembe RT5/1, Desa Padabeunghar,
Kecamatan Jampangtengah mengantre untuk memperoleh air bersih,
kemarin (30/10).

semua warga menyerbu
sumber air yang sama.
“Warga terkadang memanfaatkan air Sungai Cimandiri kalau untuk keperluan MCK. Tetapi untuk air
minum, tetap saja memanfaatkan sumur ini. Kadang
kami harus antri dari pagi
hari, sebab jika terlalu
siang mungkin akan lama
mendapatkannya,” ujarnya.
Senada dikeluhkan warga
lainnya, Esih (40). Ia mengaku lelah dengan kondisi
krisis air bersih ini lantaran
setiap harinya harus pulang
pergi demi mendapatkan air
bersih. “Bagai mana tidak
melelahkan setiap harinya
saya pulang-pergi hanya untuk memperoleh air bersih,”
keluhnya.

Menurutnya, untuk keperluan minum setiap harinya
bisa saja warga membelinya.
Namun, tentunya hal ini
menambah beban warga
apabila harus mengluarkan
uang setiap harinya.
“Di sini juga ada yang
menjual harganya Rp120
ribu pertanki. Tapi kami tidak punya cukup uang kalau
harus membelinya setiap
hari,” ucapnya.
Sebab itu, warga meminta agar pemerintah dapat
segera turun tangan dan
membantu warga yang saat
ini kesulitan air bersih.
“Kami berharap pemerintah bisa membantu warga
yang saat ini masih kesulitan
mendapatkan air bersih,”
harapnya. (bam/d)

Calkades ‘Pemabuk‘ Terancam Dicoret
sambungan dari Hal 16

Adapun, tes urine ini dilakukan dibeberapa titik
yakni, untuk wilayah utara
digelar di Gedung Islamic
Center dan Komplek AlunAlun Kecamatan Cisaat.
Sedangkan, wilayah selatan
di aula Bappeda Kabupaten
Sukabumi.
Kepala BNNK Sukabumi, AKBP Deni Yus Danial
menjelaskan, jumlah peserta Calkades di wilayah utara
terdapat sebanyak 524 orang
dari 121 desa dan 25 kecamatan. Sementara, wilayah
selatan ada sebanyak 498
orang dari 88 desa dan 17
kecamatan.
“Tes urine ini baru digelar di wilayah utara. Untuk
wilayah selatan rencananya
hari ini dengan jumlah total peserta sebanyak 1.022
orang dari 209 desa dan
42 kecamatan,” kata Deni
kepada Radar Sukabumi,
kemarin (31/10).

Menurut Deni, pelaksanaan tes urine ini untuk
menciptakan Calkades yang
bebas dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. “Tes
urine sendiri untuk mengetahui ada atau tidaknya
kandungan narkotika dalam
tubuh seseorang,” ucapnya.
Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut BNNK
Sukabumi memberikan
edukasi kepada setiap
Calkadesa untuk mewujudkan masyarakat yang bersih
dari peredaran narkoba.
“Ini juga untuk mendorong
masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba,”
paparnya.
Deni menera ngk a n,
p e l a k s a naa n t e s u r i n e
tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/
Kep-470/D 2019 Tentang
Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tingkat Kabupaten
Sukabumi Tahun 2019,
Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabu-

mi Nomor 141.1/7857/
DPMD Tanggal 15 Oktober
2019 Perihal Permohonan
Pelaksanaan Tes Urine Bagi
Bakal calon Kepala Desa,
Perka BNN No.11 Tahun
2018 Tentang Pelaksanaan
Tes Urine Narkoba Untuk
Deteksi Dini dan Surat
Perintah Kepala BNNK
Sukabumi Nomor Sprin
X/Ka/SU.01/2019/BNNK
Sukabumi Tanggal 30 Oktober 2019. “Hasil tes saat ini
akan langsung diumumkan
oleh Pemda Kabupaten
Sukabumi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Sukabumi (DPMD) Kabupaten Sukabumi,Tendy Hendrayana menambahkan,
saat ini pihaknya belum
menerima laporan baik hasil
tes urine amupun hasil tes
kesehatan. “Kami belum
menerima hasilnya. Kalau
sudah nanti diumumkan,”
singkatnya. (bam/t)

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

ARAHAN : Camat Cikembar, Tamtam Alamsyah, saat memberikan sambutan dalam khatam qubro dan doa bersama
di Masjid Al-Jabar di Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, kemarin (31/10).

Ratusan Warga Gelar Doa Bersama
sambungan dari Hal 16

“Doa bersama ini, merupakan salah satu sarana ikhitiar
kita kepada Allah Subhana
Wa Ta’ala. Selain berdoa, kita
juga memberikan pengarahan
kamtibmas kepada seluruh
calon kades yang ada di setiap
masing-masing wilayah,” jelas
Tamtam kepada Radar Sukabumi, kemarin (31/10).
Berdasarkan data yang
t e rcat at d i Ke ca mat a n
Cikembar, terdapat 43 calon
kades yang akan mengikuti
Pilkades nanti.
“Karena Pilkades ini rawan
terjadi konflik, maka kami
bersama 300 anggota KTT
Kecamatan Cikembar menyelenggarakan doa bersama
dan khatam qubro. Apalagi
di Kecamatan Cikembar ini
seluruh desa menggelar
Pilkades,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau
kepada seluruh calon kades
agar melaksanakan kompetisi dengan baik sesuai
ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
“Saya berharap kegiatan
ini, bisa menciptakan ketenangan antar pendukung
dalam kegiatan pesta demokrasi nanti, sehingga
ketika pelaksanaanya nanti,
dapat berjalan aman tanpa
kendala apapun,” paparnya.
Kapolsek Cikembar AKP I
Djubaedi melalui Kanit Binmas Polsek Cikembar, Aiptu Sukatman mengatakan,
dalam menjaga kelancaran
dan keamanan berlangsungnya Pilkades, Polsek
Cikembar akan bekerjasama
dengan TNI, Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)
Kecamatan Cikembar, Linmas dan tokoh masyarakat.

“Semua unsur ini, akan
terlibat penuh dalam pengamanan pesta demokrasi
nanti,” katanya.
Pihaknya mengaku, sampai saat ini pihak kepolisian
belum menemukan kendala
apapun dalam persiapan
Pilkades itu. Meski demikian, ia menghimbau kepada
semua calon Kades agar
dapat mengikuti tahapan
pilkades dengan baik dan
tempuh persyaratan serta
prosedur yang baik. Sehingga, pelaksanaan Pilkades
serentak dapat berjalan dengan damai serta sesuai harapan. “Seluruh calon kades
harus menghormati hasil
keputusannya nanti. Selain
itu, para calon kades agar
dapat melakukan kampanye
dengan baik dan tidak saling
menjelekkan dengan lawannya,” pungkasnya. (den/d)

SURADE - Nasib nahas menimpa Edi (50) Warga Kampung Bedeng II, RT 3/1, Desa
Pasiripis, Kecamatan Surade,
ditemukan tewas tenggelam
di Sungai Cikarang, Kecamatan
Surade, kemarin (30/10) dini
hari.
Berdasarkan informasi yang
dihimpun Radar Sukabumi,
korban sebelum meninggal,
dikabarkan hilang oleh keluarganya saat mencari rumput
untuk pakan ternak domba
pada Rabu (31/10) siang.
Ketua Umum SAR Daerah (Sarda) Kabupaten Sukabumi, Okih Fajri Assidiq
mengatakan, jenazah korban
berhasil ditemukan setelah
petugas gabungan terdiri dari
SAR Kabupaten Sukabumi,
Muspika Kecamatan Surade
dan warga sekitar melakukan
penyisiran di lokasi sungai
tersebut.
“Alhamdulillah, jasad korban
berhasil ditemukan sekira pu-

kul 01.00 WIB di dasar sungai
Cikarang dengan kedalaman
sekitar tiga meter,” ucap syukurnya kepada Radar Sukabumi,
kemarin (31/10).
Proses pencarian korban,
sambung Okih, diawali dengan
rasa penasaran dan keinginan
pihak keluarga korban untuk
melanjutkan pencarian pada
malam hari.
“Saat pencarian korban,
petugas gabungan dibagi
menjadi dua tim yang dilengkapi lampu penerangan menggunakn jenset. Iya, tim satu
melakukan selam dangkal. Sementara, satu tim lagi melakukan penyisiran menggunakan
bambu panjang,” ujarnya.
Setelah korban berhasil
ditemukan, petugas gabungan
langsung dievakuasi ke rumah
keluarganya untuk dilakukan
pemulasaran.
“Tadi pagi, jasad korban
sudah makamkan oleh keluarganya di TPU yang lokasinya ti-

dak jauh dengan rumah duka,”
timpalnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga Kampung Bedeng II, RT 3/1, Desa Pasiripis,
Kecamatan Surade, Edi (50)
diketahui menghilang setelah
sebelumnya mencari rumput
di bantaran Sungai Cikarang
Surade, kemarin (30/10).
Hingga saat ini keberadaan
Edi masih misterius dan diduga, tenggelam, sebab peralatan untuk mencari rumput
ditemukan di dekat sungai
tersebut.
Kini, petugas Tim Search
And Rescue (SAR) terus menyisir lokasi sungai. Namun,
hingga saat ini belum membuahkan hasil. Pihak keluarga
pun terus berdoa supaya anggota keluarganya itu segera
ditemukan.
Seorang anggota Radio
Antar Penduduk Indonesia
(RAPI) Lokal 08 Wilayah 06
Sukabumi Selatan, Ajat men-

gatakan, peristiwa laka sungai
ini, bermula saat korban berangkat dari rumahnya untuk
mencari rumput di pinggiran sungai Cikarang sekira
pukul 08.00 WIB. “Namun,
pihak keluarganya merasa
curiga. Lantaran, biasanya
korban sekira pukul 12.30
WIB pulang ke rumah untuk
melaksanakan sholat dzuhur.
Karena, khawatir akhirnya keluarganya langsung menyusul
korban ke lokasi sungai,” jelas
Ajat kepada Radar Sukabumi
melalui telepon selulernya,
Saat keluarga korban tiba
di lokasi, sambung Ajat, pihak keluarga menemukan
beberapa barang milik korban.
Di antaranya, sabit, kantong
rumput dan lainnya. “Sekira
pukul 16.00 WIB, keluarga
korban langsung melapor kepada pemerintah setempat
dan meminta bantuan untuk
mencari keberadaan korban,”
pungkasnya. (den/t)

Puluhan Tahun, Jalan Pabuaran Rusak Parah
sambungan dari Hal 16

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, jalan
milik pemerintah daerah
Kabupaten Sukabumi ini,
merupakan akses vital warga menuju tempat publik.
Seperti puskesmas, pasar,
sekolah dan tempat publik
lainnya. Tokoh masyarakat, Yusuf Ardabil (37) asal
Kampung Nagrak, Desa Ciwalat, Kecamatan Pabuaran
mengatakan, jalan yang dimanfaatkan oleh warga dari
tujuh desa ini. Diantaranya,
Desa Pabuaran, Sirnasari,
Bantarsari, Lembursawah,
Ciwalat dan Desa Sukajaya.
“Jalan ini, sudah lebih dari
20 tahun kondisinya rusak
parah dan rawan terjadinya kecelakaan. Di kala musim hujan,
selain dipenuhi lumpur, jalan
tersebut juga penuh licin dan
membahayakan. Sehingga tak
ayal jika banyak pengendara
lalu lintas yang terjatuh. Sementara, di musim kemarau,
badan jalan selain dipenuhi

kerikil juga berdebu,” kata Yusuf kepada Radar Sukabumi,
kemarin (31/10).
Untuk melintasi jalan ini,
sambung Yusuf, para pengguna jalan harus ekstra hati
hati. Pasalnya, jalan yang
masih bebatuan ini kondisinya licin dan rawan terjadinya kecelakaan. “Kami
berharap segera diperbaiki,
seperti jalan di kecamatankecamatan lain,” paparnya.
Menurutnya, karena
banyak pengendara yang
mengalami kecelakaan,
warga setempat berinisiatif
melakukan gotong royong
memperbaiki jalan. Namun
karena tidak maksimal,
makanya sampai saat ini
masih saja terjadi pengendara yang celaka.
“Selama ini warga berinisiatif dengan swadaya untuk
memperbaiki jalan agar bisa
dilewati kendaraan dengan
cara menimbun jalan berlubang menggunakan batu
kerikil. Sebab kalau tidak
demikian, kendaraan pen-

gangkut hasil tani warga tidak akan bisa bisa melintas,”
tandasnya.
Sementara itu, Anggota
Komisi II DRPD Kabupaten
Sukabumi, Nandar mengatakan, jalan rusak yang
menghubungkan Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Kalibunder ini,
sudah puluhan tahun tidak
diperbai pemerintah. “Jalan
yang menghubungkan dua
kecamatan ini, memiliki
panjang sekitar 16 kilomter.
Iya, semuanya rusak. Yakni,
tujuh kilometer mengalami
kerusakan cukup parah dan
delapan kilomter di antaranya rusak sedang,” jelasnya.
Akibat rusaknya jalan
tersebut berdampak terhadap laju pertumbuhan
ekonomi warga. Bahkan
ia merasa prihatin saat
ada warganya yang hendak melahirkan. “Saya suka
sedih, apabila ada warga
yang ingin mendapatkan
perawatan. Karena jalannya
berbatu dan tentunya sangat

tidak baik untuk kondisinya,” katanya.
Kendaraan roda dua maupun roda empat, sambung
Nandar, harus berhati-hati ketika melalui jalur jalan tersebut. Sebab, bila hujan tiba
jalan yang rusak akan menjadi kubangan air dan sangat
membahayakan. Terlebih lagi
bila malam hari, di perlintasan ini tidak ada sama sekali
Penerangan Jalan Umum
(PJU), sehingga kondisi ini
semakin mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Kami sudah berupaya menyampaikan aspirasi warga
kepada pemerintah. Bahkan,
kita sudah lebih dari tiga
kali melakukan koordinasi
dengan Dinas PU Kabupaten
Sukabumi. Insya Allah, pada
2020, jalan sepanjang 16 kilomter ini, akan diperbaiki
pemerintah secara bertahap.
Namun, yang pasti pada Anggaran Belanja Tahunan (ABT)
2020, jalan itu akan diperbaiki
sepanjang 750 meter,” pungkasnya. (den/t)

Gugatan Mantan Kades Ditolak
sambungan dari Hal 16

Permintaan pencabutan
itu disampaikan Pengacara
Zhong Min, M. Nurjaya kepada majelis hakim yang
diketuai Mateus Sukusno
Aji beranggotakan Djoko
Wiryono Budhi dan Agustinus. Namun, permintaan itu
ditolak majelis hakim lantaran Pengacara PT Kemilau
Rejeki, Welfrid K. Silalahi
sebagai tergugat II menolak
pencabutannya tersebut.
“Ada persoalan internal yang
lebih penting. Jadi kalau dari
gugatan kan kita minta ganti
rugi Rp10 miliar, ternyata
setelah kita kaji itu bukan
hal penting bagi klien kami,”
cetus Nurjaya.
Disebutkan Nurjaya, hal
yang lebih penting adalah
tanah tersebut kembali ke
negara. Rencananya, setelah
diskusi dengan masyarakat
kita akan mengajukan gugatan PTUN untuk membatalkan sertifikat itu. “Tapi
memang tadi replik tetap
berjalan. Ya tetap rencana

(FOTO: IST)

SIDANG: Sidang gugatan PT Zhong Min Indonesia terhadap mantan Kades
Mekarsari, Jafar Rusdiana dan PT Kemilau Rejeki, kemarin (31/10).

gugatan ke PTUN akan kami
lakukan,” ujarnya.
Pengacara PT Kemilau
Rejeki, Welfrid K. Silalahi
menyatakan menolak permintaan tersebut karena pihaknya sudah memberikan
jawaban terhadap gugatan
pada pekan sebelumnya.
Apalagi tadi, perwakilan
dari BPN itu menyatakan
sertifikat HGB nomor 2, 3,
11, 12, 13, dan 15 di Desa
Mekarsari, Sagaranten atas
nama PT Kemilau Rejeki
telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Makanya kami menolak
pencabutan gugatan. Sidang
akan kembali digelar pekan depan, dengan agenda
mendengarkan replik dari
penggugat,” tukasnya.
Diberitakan, PT Zhong
Min Hydro Indonesia menggugat mantan Kepala Desa
Mekarsari, Jafar Rusdiana
(50) sebagai tergugat I dan
PT Kemilau Rejeki tergugat
II. Turut tergugat yakni Kantor BPN Kabupaten Sukabumi. Salah satu gugatannya
yakni majelis hakim untuk
menghukum tergugat I dan

II untuk membayar Rp10
miliar sekaligus dan seketika kepada penggugat. Menyatakan sita jaminan atas
tanah sertifikat HGB atas
nama PT Kemilau Rejeki,
masing-masing luas lahannya 16.910 meterpersegi,
10.420 m2, dan 10.020 m2.
Kuasa Hukum PT Kemilau
Rejeki, Welfrid K. Silalahi
menjawab sebagai tergugat
II dalam perkara Nomor:16/
Pdt.G/2019/PN Cbd itu.
Menurutnya, beberapa dalil
gugatan PT Zhong Min Hydro
Indonesia cacat formil. Dicontohkannya, penggugat
malah menggugat Jafar Rusdiana sebaga pribadi. Padahal,
penggugat berdalih telah
melakukan perjanjiankerja
sama dengan Pemdes Mekarsari terkait tanah kas desa.
“Saat gugatan dilayangkan,
Pak Jafar sudah tak menjabat kades. Itu jelas tidakmemenuhi syarat formil,
cacat formil dan seharusnya
majelis hakim menyatakangugatan tidak dapat diterima,”
tandasnya. (bam/d)

Dishub Gelar Lomba Mewarnai
sambungan dari Hal 16

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi,
Lukman Sudrajat mengatakan, kegiatan bertajuk
Menanamkan Kesadaran
Lalu Lintas Sejak Usia Dini
ini, dapat terlaksana berkat
kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi
dengan Forum PAUD Kabupaten Sukabumi.
“Semoga dengan terselenggarannya kegiatan ini,
kreativitas anak-anak dapat
berkembang dengan harapan ketika mereka sudah
meranjak dewasa, anak-anak
tersebut dapat memahami
dan melaksanakan tertib berlalu lintas di jalan raya,” jelas
Lukman kepada Radar Suka-

bumi, kemarin (31/10).
Saat perlombaan, sambung Lukman, anak-anak
tampak antusias dan tekun
mengerjakan garapan gambar yang disediakan panitia.
Mereka belajar mewarnai
soal gambar lalu lintas. Seperti lampu merah, kuning,
hijau dan mewarnai gambar
marka jalan.
“Ada 150 anak-anak PAUD
yang mengikuti perlombaan
ini. Insya Allah, kegiatan ini
akan menjagi agenda tahunan,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan
perlombaan itu merupakan
salah satu upaya untuk menumbuhkan cinta kepada
keselamatan lalu lintas di
kalangan usia sejak dini. Ia
mengharapkan para peser-

ta lomba dapat meresapi
gambar yang diwarnainya,
sehingga timbul kesadaran berlalu lintas pada diri
mereka.
“Mereka selain mengikuti lomba mewarnai, juga
diberikan sosialisasi serta
edukasi untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu
lintas. Memori dan kesan
anak-anak terhadap unsur
keselamatan berlalu lintas akan menempel dengan
kuat sampai mereka dewasa,” pintanya.
Bunda Paud Kabupaten Sukabumi, Yani Jatnika
Marwan mengatakan, perlombaan mewarnai tingkat
PAUD Kabupaten Sukabumi
ini, merupakan kerjasama
Forum PAUD dan Dinas

Perhubungan Kabupaten
Sukabumi.
“Perlombaan ini, sudah
kedua kalinya diselenggarakan dengan tujuan untuk menanamkan disiplin
berlalulintas sejak dini,”
katanya.
Ia berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini, selain meningkatkan kreatifitas
anak-anak dalam memahami
tata tertib berlalu lintas juga
dapat meningkatkan sinergitas Forum Smoga PAUD
dengan Dinas Perhubungn
Kabupaten Sukabumi. “Mudah-mudahan dengan terselenggaranya perlombaan
ini, anak-anak bisa menjadi
pelopor keselamatan berlalu
lintas di masa depan,” pungkasnya. (den/d)

SUKABUMI RAYA
JUMAT, 1 NOVEMBER TAHUN 2019

Calkades
‘Pemabuk‘
Terancam
Dicoret
1.022 Calkades
Melakukan
Tes Urine
SUKABUMI-- Sebanyak
1.022 Calon Kepala Desa
(Calkades) se-Kabupat-

en Sukabumi, mengikuti
tes urine yang dilakukan
Badan Narkotika Nasional
(BNN) Kabupaten Sukabumi, kemarin (31/10). Hal
itu dilakukan dalam rangka
Pilkades Serentak yang
rencananya bakal diselenggarakan pada November
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Puluhan Tahun, Jalan Pabuaran

Rusak Parah
PABUARAN - Selama puluhan tahun, jalan penghubung tujuh desa di Kecamatan Pabuaran, kondisinya rusak parah. Jalanya masih bebatuan dan sangat licin bila hujan turun. Warga pun mendesak pemerintah
Kabupaten Sukabumi segera melakukan perbaikan.


PULUHAN..Baca Hal 15

mendatang.
Dari informasi yang diperoleh Radar Sukabumi,
jumlah 1.022 Calkades ini
dari sebanyak 209 desa
yang akan mengikuti perhelatan pada pesta demokrasi nanti.


CALKADES..Baca Hal 15
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Gugatan Mantan Kades Ditolak
SUKABUMI-- Gugatan PT
Zhong Min Hydro Indonesia
terhadap mantan Kepala
Desa Mekarsari, Kecamatan
Sagaranten,Kabupaten Sukabumi, Jafar Rusdiana (50)

dan PT Kemilau Rejeki terus
berlanjut. Dalam sidang
jawaban pihak turut tergugat BPN Kabupaten Sukabumi, pengacara PT Zhong
Min meminta pencabutan

gugatan kepada majelis hakim PN Cibadak, Komplek
Jajaway, Pelabuhan Ratu,
Sukabumi, Kamis (31/10).


GUGATAN..Baca Hal 15

FOTO : FOR RADAR SUKABUMI

BUTUH PERHATIAN: Sejumlah truk nampak berhati-hati saat melintasi jalan poros Kecamatan Pabuaran karena kondisi jalan yang rusak parah.

Ratusan Warga
Gelar Doa Bersama

Dishub Gelar
Lomba Mewarnai
SUKABUMI - Ratusan
siswa Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sukabumi, mengikuti
lomba mewarnai tingkat Kabupaten Sukabumi yang
diselenggarakan di Hotel
Selabintana, Kecamatan

CIKEMBAR - Ratusan warga Kecamatan Cikembar yang tergabung dalam Komunitas Tilawah Tiga Puluh Juz (KTT), menyelenggarakan khatam qubro dan doa bersama di Masjid Al-Jabar
di Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, kemarin (31/10).
Ini dimaksud sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah
agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak
yang rencananya akan dilaksanakan pada 17 November 2019
nanti, dapat berjalan aman dan lancar.
Camat Cikembar, Tamtam Alamsyah mengatakan, kegiatan ini
selain dapat meningkatkan silaturahmi juga meminta keberkahan
kepada Allah Subhana Wa Ta’ala agar pelaksaan Pilkades tahun
ini dapat berjalan sesuai harapan.
 RATUSAN..Baca Hal 15



DISHUB..Baca Hal 15

PRESTASI : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Lukman
Sudrajat dan Bunda Paud Kabupaten Sukabumi, Yani Jatnika Marwan saat
foto bersama dengan anak-anak PAUD dalam perlombaan mewarnai di Hotel
Selabintana, Kecamatan Sukabumi, kemarin (31/10).
FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI
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Sukabumi, kemarin (31/10).
Lomba yang digagas Dinas
Perhubungan Kabupaten
Sukabumi ini, bertujuan meningkatkan kreatifitas anakanak dalam memahami tata
tertib berlalu lintas.

