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Bos PNS Tunggu
Restu Keluarga
SUKABUMI- Teka- teki
majunya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Sukabumi, Iyos Somantri
pada Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi 2020
mendatang memang masih menjadi pertanyaan.
Namun, Bos PNS Kabupaten Sukabumi ini memastikan langkah dirinya
maju atau tidak di Pilkada
Kabupaten Sukabumi ada
pada restu keluarga. “Iya,

3,/.$'$
.$%83$7(168.$%80,


sudah menjadi kebiasaan
atau adat keluarga kami.
Sebelum melangkah atau
mengambil keputusan harus bermusyarawah dulu
dengan keluarga termasuk istri , anak, orang
tua dan saudara-sauda-

ra. Karena doa dan restu
orang tua itu yang terbaik,”
ujar S ekda Kabupaten
Sukabumi, Iyos Somantri
kepada Radar Sukabumi.
Untuk meminta restu keluarga, kata Iyos, tentunya
harus memiliki waktu yang
luang untuk bertemu dengan keluarga. Juga dirinya
ingin terlebih dahulu meminta petunjuk dulu dari
Allah SWT.
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BARU MENYESAL: Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi saat mengintrogasi empat pelaku tawuran yang mengakibatkan El Franza (17) pelajar kelas 10
SMK Pertanian Cibadak meninggal, dan dua terluka, Rizki M Fadilah dan Galih Permana, di Polsek Cibadak, kemarin (4/11).

Tawuran Malam,
Janjian di Medsos
SUKABUMI -- Empat
pelaku yang diduga menghabisi nyawa El Franza (17)
pelajar kelas 10 SMK Pertanian Cibadak, akhirnya diringkus jajaran Satreskrim
Polres Sukabumi, kemarin

Empat Pelaku
Pembunuh El
Diancam
15 Tahun Bui

tewas, tersangka juga menganiaya dua korban lainnya yaitu Rizki M Fadilah
dan Galih Permana yang
berasal dari SMK Pertanian
Cibadak.

(4/11). Keempat pelaku
tersebut yakni, RK (16), IB
(17), AR (16) dan NA (16)
yang merupakan pelajar
dari SMK Tehnika Cisaat,
Kabupaten Sukabumi. Selain menyebabkan korban
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Iman Calon Tunggal PAN
SUKABUMI-- Bendahara Umum Dewan Perwakilan Wilayah (DPW)
Partai Amanat Nasional
(PAN) Jawa Barat, Iman
Adinugraha dikabarkan
menjadi calon tunggal
yang diusung PAN untuk maju menjadi Calon
Wakil Bupati Sukabumi
pada Pilkada 2020 mendatang. Kepastian tersebut setelah hasil komunikasi internal parpol dengan sejumlah pengurus
yang ada di Sukabumi.
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Ketua Tim Pilkada PAN
Kabupaten Sukabumi, Budi
Mulyadi mengatakan sejak
satu bulan terahir PAN Kabupaten Sukabumi sudah
melakukan penjaringan dan
penggodokan kader terbaik
di internal. Berdasarkan hasil
komunikasi bersama dengan
Dewan Pengurus Cabang
(DPC) dan Dewan Pengurus
Daerah (DPD), hasilnya PAN
memutuskan untuk mengusung Iman menjadi calon
tunggal di Pilkada 2020.
Iman Adinugraha
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Persib
Semakin
Tangguh

Oleh: DAHLAN ISKAN

Rumah Kita

PERSIB Bandung sedang
PERS
dalam laju positif di Liga
2019. Maung Bandung
1 2019
sudah eempat pertandingan
di Liga 1 ttak pernah menelan
kekalahan. Ada tiga kemenangan dan satu
sat hasil imbang yang
diraih oleh Pangeran Biru.
membukukan
Persib juga
j
sheet beruntun di tiga
clean shee
terakhir Liga 1. Terakhir
laga terakh
saat menkali Persib kebobolan
k
Surabaya
galahkan Persebaya
P
skor akhir 4-1.
dengan sko
bagus ini, Persib
Dengan laju
l
kini duduk
dudu di peringkat keklasemen Liga 1 dendelapan kl
gan raihan 34 poin. Selisih gol
Persib kini juga sudah surplus
Persib mencetak 32 gol
satu. Persi
kebobolan 31 gol.
dan kebob

KAGET-kaget senang: Indonesia resmi
ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia
U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia
diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi”
Widodo kelihatan nyata di olahraga. Penyelenggaraan Asian Games tahun lalu dinilai sukses. Di
Jakarta dan Palembang itu. Saat itu saya sedang di
Tiongkok. Agak lama. Mereka membicarakannya
dengan nada positif.
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Indeks Hari Ini
METROPOLIS
OPOLIS
Nam Kabid Kepegawaian
Nama
aian Dicatut
Untu Penipuan
Untuk
“Waduh, kudu ditindak ku pak
“Wad
ak Polisi ieu mah”

SSUKABUMI
MI RAYA
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Rumah Wiwin Rata dengan
R
engan Tanah
“Pamugi Diparengan Kasabaran,
Pamarentah oge Kudu
du
Mantuan”

SUBUH

04:06

DZUHUR

Robert Rene Alberts
11:38

ASHAR

14:55

MAGRIB

17:50

ISYA

19:01

FOTO: SEPTIAN/JAWAPOS

SABAR DAN TELATEN: Dimas Rahmat Pamungkas membagikan ilmu fotografi handphone kepada emak-emak
yang memiliki usaha dalam memotret produk mereka agar terlihat menarik dan mempunyai nilai yang tinggi.

Tangan Dingin Dimas Ajari Ibu-Ibu PKK Memotret

Tangan Emak-Emak Selalu Bergetar
Dimas ingin
produk usaha kecil
memiliki nilai lewat
tampilan foto. Dia
bertandang ke
banyak kota untuk
melatih ibu-ibu
dalam memotret
produk mereka agar
terlihat menarik.
SEPTIAN NUR HADI,
Surabaya

www.radarsukabumi.com

DIMAS Rahmat Pamungkas punya perhatian khusus
terhadap emak-emak. Dengan telaten, dia membagikan
ilmu fotografi handphone.
Ilmu yang dipelajari sejak
tiga tahun silam. Dimas
memilih handphone karena
fotografi tidak harus mahal.
Asal memperhatikan detail,
sebuah objek akan tampak
memiliki nilai. “Karena untuk menghasilkan karya
yang bagus itu bergantung
diri sendiri. Alat hanyalah
media pendukung,” kata pria
37 tahun tersebut.

radarsukabumi

Dari sana, Dimas berpikir
bahwa kemampuan yang
dimiliki harus berguna untuk orang lain Dimas ingin
mengubah pandangan orang
bahwa menguasai fotografi
tidak harus ribet. Fotografi harus cepat, mudah, dan murah.
Nah, dia awalnya menularkan ilmunya kepada ibu-ibu
anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di
sekitar Surabaya. Dia ingin
ibu-ibu yang memiliki usaha
kecil bisa lebih berdaya.
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HOAX ATAU BUKAN

SELASA, 5 NOVEMBER 2019

Viral Video Seorang Wali Kota Didorong hingga Nyemplung ke Sungai

Bukan Sungguhan, Hanya Pementasan

Benturkan Prabowo
dengan Yusuf Mansur
TERPILIHNYA Prabowo Subianto sebagai menteri
pertahanan masih saja diikuti kabar palsu. Kali ini
produsen hoax mencatut pendakwah Ustad Yusuf Mansur
untuk membuat komentar sinis. Agar meyakinkan,
komentar palsu itu dibikin seperti sebuah berita.
UYM: Prabowo Masih Kurang Cocok Jadi Menhan,
Harusnya Coba Menjabat dari ketua RT dulu. Begitu judul
berita yang diunggah blog clickbait bernama emputnews.
blogspot.com. Blog itu juga mengunggah capture cuitan dari
Twitter Yusuf Mansur yang diberi tanggal 10 Oktober 2019.
Faktanya, cuitan yang diklaim berasal dari akun Yusuf
Mansur tersebut sudah direkayasa. Pria yang juga pimpinan
Ponpes Daarul Qu’ran, Tangerang, itu pun sudah
memberikan klarifikasi. ’’Ini diedit orang. Cek aja,’’ tulis
Yusuf Mansur melalui akun Instagram-nya. Lagi pula,
Jokowi mengumumkan jajaran menteri pada 23 Oktober,
sedangkan cuitan Yusuf Mansur diberi tanggal 10 Oktober.
Sementara itu, isi berita blog emputnews ternyata nyomot dari
portal berita tribunnews.com. Hal tersebut tampak dari dua
paragraf awal yang sama persis. Judul aslinya berbunyi, Prabowo
Jadi Menteri Pertahanan, PAN Kaget, Ini Tanggapan PKS. Anda
dapat membaca berita itu di bit.ly/JadiMenhan. (zam/c22/fat)

FAKTA
Video yang disebar akun Twitter
Yumi merupakan pementasan kondisi
realitas masyarakat di Engomadeira,
Bahia, Brasil. Video itu dibuat
komunitas penduduk lingkungan
Engomadeira pada Mei 2019.

VIDEO yang dilengkapi keterangan
bahwa seorang wali kota didorong
hingga jatuh ke sungai menyebar di
semua platform media sosial (medsos).
Katanya, warga marah lantaran sang
wali kota tidak menepati janjinya
untuk membangun jembatan.
”Walikota ini menjanjikan sebuah
jembatan di sungai dia datang lgi
untuk kampanye pemilihan masa
jabatan baru dan menjanjikan hal
yg sama dan hanya mengobral janji
yg tak pasti gmna publik menyambut
nya mblo.” Begitulah narasi yang
ditulis akun Twitter Yumi pada 22
Oktober 2019.
Dalam video itu, tampak seseorang
berkemeja putih seperti sedang berkunjung ke sebuah tempat. Beberapa
warga menyambut dengan menyoraki
kedatangan pria tersebut. Sesampai
di tepi sungai, tiba-tiba seorang pria
mendorong wali kota itu ke sungai.
Lalu, dia tersungkur dan lari tungganglanggang.
Sayangnya, video berdurasi 16 detik
itu tidak memberitahukan lokasi kejadian
tersebut. Hanya ada sedikit petunjuk
tulisan berbunyi, Portal Engomadeira.
Saat tulisan itu ditelusuri di mesin pencari
Google, muncul video dari halaman
Facebook Portal Engomadeira. Video
tersebut berdurasi sembilan menit dengan
keterangan berbahasa Portugis yang
menyertakan beberapa tagar.

ILUSTRASI CHIS/JAWA POS

”Politisi telah berjanji dan tidak memenuhinya. Kemudian dibuang ke selokan
terbuka,” begitu keterangan video yang
ditulis pada 11 Mei 2019. Lalu, arti tagar
yang disertakan berbunyi, Rekaman,
Pementasan, Realitas Kehidupan.
Ada empat sesi adegan yang ditampilkan. Menit awal menunjukkan
sebuah trailer. Kedua, memperlihatkan
seorang politikus sedang blusukan
dan melakukan dialog dengan warga
pinggiran. Ketiga, terlihat sebuah
tulisan berbunyi, ”4 tahun kemudian.
Anggota dewan terpilih dan tidak
menepati janjinya”. Terakhir, sang
politikus didorong ke sungai, tercebur,
dan akhirnya lari tunggang-langgang.
Anda dapat melihat video itu di bit.
ly/PentasVersiLengkap.
Namun, ada sebuah portal berita

g1.globo.com yang ternyata mengulas
video itu secara terperinci pada 6 Juni
2019. Disebutkan bahwa video tersebut
sebenarnya merupakan pementasan
yang dilakukan Portal Engomadeira,
sebuah fanpage yang dibuat penduduk
lingkungan Engomadeira di Salvador,
Bahia, negara bagian Brasil. Erico Silva,
penanggung jawab portal itu, juga
hadir di akhir video.
Sebenarnya, pria yang berperan sebagai politikus dan didorong ke selokan
itu adalah wakil presiden dari asosiasi
warga lingkungan Engomadeira. Tujuan
Portal Engomadeira membuat video itu
untukmenunjukkankenyataandimasyarakat. Mereka ingin menyuarakan aspirasi
warga dan komunitas yang tidak pernah
didengar. Anda dapat membacanya di bit.
ly/PementasanRealitas. (zam/c6/fat)

NASIONAL

Eks Dirut PLN Divonis Bebas, KPK melawan

(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)

BEBAS: Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga
mantan Dirut PLN Sofyan Basir menjalani dengan agenda putusan
terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA-- Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas
oleh Pengadilan Negeri
Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Jakarta, Senin
(4/11). Mendengar hal ini,
Wakil Ketua KPK Laode
M Syarif akan meminta
laporan terlebih dahulu
dari jaksa penuntut umum
(JPU) KPK.
“Terus terang kita baru
tahu juga sekarang dari teman-teman bahwa pengadilan memutuskan seperti
itu (vonis bebas). Nanti
Jaksa KPK akan melapor-

kan kepada kami setelah
itu kami akan mendiskusikan secara internal,” kata
Laode di Gedung Merah
Putih KPK, Jalan Kuningan
Persada, Jakarta Selatan,
Senin (4/11).
Putusan bebas ini
merupakan yang kedua
pada pengadilan negeri.
Menurut Laode, jaksa KPK
akan mengambil putusan
pikir-pikir sebelum mengambil kesimpulan untuk
banding atas vonis hakim.
“Permohonan banding itu
perlu waktu. Punya waktu
antara sehari, dua hari,

sampai tiga hari. Biasanya
jaksanya datang ke kantor dulu untuk itu pasti
mereka ambil sikap pikirpikir,” ucap Laode.
Oleh karenanya, Jaksa
KPK akan terlebih dahulu
menyusun bukti untuk
menentukan banding atau
tidak dar i vonis hakim
tersebut.
“Kita ingin pelajari lebih
detail lagi untuk membentuk sikap selanjutnya,”
jelas Laode.
Senada juga disampaikan oleh Jaksa KPK Rona l d Wo r o t i k a n . M e n u -

r utya, Jaksa KPK kaget
mendengar vonis bebas
terhadap mantan Dirut
PLN S ofyan Basir. Terlebih, ini merupakan kali
pertama dakwaan Jaksa
KPK tidak terbukti.
“Secara psikologis memang kami kaget ya deng a n p u t u s a n i n i . Ta p i
kami menghormati putusan majelis dan kami
akan mempelajari putusan untuk menentukan
l a n g k a h s e l a n j u t n y a ,”
ujar Ronald.
Ronald menampik,
bahwa dakwaan jaksa

KPK lemah. Melainkan
itu sepenuhnya merupakan kewenangan
majelis hakim dalam memutus suatu perkara.
S e b a b s u ra t d a kw a a n
telah disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan.
“Bukan berarti bahwa
putusan bebas ini artinya dakwaan lemah atau
t i d a k , i t u t i d a k b e n a r.
Karena kami sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan,” tukasnya. (wan/
jpg)

Dewas KPK Bakal Banyak Diisi Pakar Hukum
JAKARTA-- Anggota Dew a n P e n g aw a s Ko m i s i
Pemberantasan Korupsi
(Dewas KPK) bakal dilantik bersamaan dengan pelantikan komisoner KPK
yang baru pada Desember mendatang. Namun,
P re s i d e n Jo k o Wi d o d o
(Jokowi) masih meminta
masukan dari berbagai
pihak terkait figur-figur
yang akan diangkatnya
menjadi anggota Dewas
KPK . Meskipun sudah
ada beberapa nama-nama

yang dikabarkan akan
mengisinya. “(Presiden
minta) masukan berbagai
pihak. Dewan pengawas
kan presiden masih banyak waktu. Nanti diangkat
bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru. Masih
bulan Desember,” kata
Menteri Sekretaris Negara
Pratikno di Kantor Setneg,
Jakarta, Senin (4/11).
Sementara itu, terkait
komposisi anggota Dewas KPK, mantan rektor
Universitas Gadjah Mada

(UGM) ini menyebutkan,
anggotanya akan didominasi oleh para ahli hukum,
hingga unsur masyarakat.
“Ahli hukum yang akan
banyak ya, tapi juga ada
non-hukum.
Karena ada dimensi sosialnya muncul. Tetapi
belum diputuskan final.
Sekarang masih listing,”
tambahnya.
Sebelumnya, Presiden
Jokow i mengungkap,
keputusannya mengenai
undang-undang baru ten-

tang KPK. Presiden Ketujuh RI itu menegaskan
tidak akan menerbitkan
Peraturan Pemerintah
Pengganti UU (Perppu)
dalam waktu dekat ini.
Dalam dialog dengan
wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11),
Jokowi menyatakan bahwa UU Nomor 19 Tahun
2019 yang mengubah UU
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sedang dalam
proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selama proses uji materi
belum tuntas, Jokowi tak
akan menerbitkan Perppu
KPK. “Masih ada proses
uji materi di MK. Jangan
ada orang yang masih berproses di uji materi, kemudian langsung ditimpa
dengan sebuah keputusan
yang lain.
S a y a k i ra k i t a h a r u s
tahu sopan santun,” ujar
Jokowi.
L eb i h l a n ju t Jo k ow i
mengaku tengah memilih
figur untuk duduk di De-

wan Pengawas (Dewas)
KPK. Keberadaan Dewas
KPK merupakan amanat
dari UU baru tentang lembaga antirasuah itu.
“Saat ini untuk Dewan
Pengawas KPK masih
dalam proses. Kita masih
menampung masukanmasukan soal siapa saja
yang nanti bisa duduk di
dalam Dewan Pengawas
KPK,” tuturnya.
Jokowi menargetkan Dewan Pengawas KPK sudah
terbentuk pada Desember

mendatang. Jokowi berencana melantik komisioner
dan Dewas KPK 20192023 secara bersamaan.
Menurut Jokowi, merujuk
UU UU Nomor 19 Tahun
2019 maka pembentukan
Dewas KPK periode 20192023 tidak melalui panitia
seleksi (pansel). “Untuk
pertama kali tidak lewat
pansel, tetapi percayalah
ya n g t e r p i l i h m e m i l i k i
kredibilitas yang baik,”
pungkas Jokowi. (mas/
jpg)
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DIKRITIK: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memiliki Dewan Pengawas yang anggotanya akan ditunjuk langsung oleh Presiden
Joko Widodo (Jokowi).
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Kapan Tanjangan
Cikawung Diperbaiki
TOLONG kepada pihak
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pemerintah untuk mem-
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OPINI
Sistem Pemilu Dan Pragmatisme Partai Politik
SEJAK pemilu pertama di Indonesia yang diselenggarakan
pada tahun 1955, negara Indonesia telah mengadopsi sistem
Pemilu “Daftar Representasi
Proporsional”. Sebuah sistem
pemilu yang sebenarnya cukup
ideal untuk negara yang sangat
majemuk seperti Indonesia,
sehingga dengan sistem ini
memberikan kesempatan yang
lebih besar bagi kelompok – kelompok minoritas dalam suatu
wilayah untuk mendudukan
wakilnya. Namun pergeseran
sistem pemilu yang awalnya
mengadopsi sistem daftar representasi proporsional tertutup
menjadi daftar representasi
proporsional terbuka sejak tahun 2009 telah membuat Partai
Politik peserta pemilu menjadi
lebih pragmatis.
Hal tersebut dapat dianalisa
dari beberapa faktor, Pertama
basis perjuangan dan pergerakan partai politik yang pada
awalnya didasarkan pada
perjuangan ideologi mulai
ditinggalkan, berganti dengan
pergerakan demi mencapai
tujuan sesaat yaitu kekuasaan
dan rente, hal ini membuat
magnum opus nya Clifford
Geertz, “ The Religion of Java”
seolah menjadi tidak bermakna. Dalam panggung politik Indonesia satu dasawarsa terakhir ideologi hanya dijadikan alat
untuk mencari dukungan sesaat masyarakat dan legitimasi
terhadap warisan trah politik,
untuk selanjutnya dicampakkan. Ambardi (2009) menilai
fenomena dicampakkannya
ideologi ini sebagai salah satu
karakteristik sistem kepartaian
yang telah ter Kartelisasi yang
sangat oportunistik.
Kedua, dalam proses rekruitmen politik, untuk dicalonkan
dalam pemilu legislatif, Partai
politik dapat dikatakan kehilangan arah terkait dengan
proses kaderisasi. Saat ini proses rekruitment yang dilakukan
partai politik khususnya pada
saat perhelatan pemilu, lebih
mengedepankan figur yang
dipercaya secara instant untuk
dapat mendulang suara dan
kursi. Maka didahulukanlah
para figure yang lebih unggul dari segi popularitas dan
finansial, untuk ditempatkan
sebagai calon penyelenggara
negara dibandingkan dengan
kader potensial partai yang
mengetahui tentang ideologi,
platform, dan visi dari sebuah
partai politik. Fenomena rekruitmen para selebritis untuk
menjadi calon disadari atau
tidak dapat menjadi salah satu
bukti bagaimana partai politik menjadi lebih pragmatis
saat ini. Sementara bagi para
calon yang mempunyai uang
namun tidak begitu popular
maka biasanya mereka akan
memanfaatkan popularitas
semu, dengan memanfaatkan
figure popular tertentu yang
terhitung masih kerabat, atau
tokoh tokoh nasional mulai
dari artis hingga pahlawan,
untuk menarik perhatian ma-

syarakat (Noor, 2009).
Selain itu fenomena “kutu
loncat” dalam proses rekruitmen politik, juga mengisyaratkan bagaimana pragmatisme
saat ini sudah menjadi azas
dalam berpolitik dan bukan
lagi idealisme dan ideologi.
Volatilitas (Ketidak Loyalan)
figur politisi oportunis terhadap partai politik dapat dengan mudah diamati dengan
kasat mata, khususnya dalam
perhelatan pemilu legislatif,
bagaimana mungkin seorang
caleg pada 5 tahun sebelumnya (2014) mencalonkan di
partai politik A bisa dengan
gampangnya mencalonkan di
Partai B pada pemilu berikutnya (2019) hanya dikarenakan
Partai B dianggap memiliki
peluang lebih besar dibanding
partai A.
Belum lagi fenomena calon
legislatif dengan orientasi mencari kerja atau “Job Seeker”,
calon tipikal ini hampir selalu ada di setiap partai politik, khususnya dalam pemilu
untuk memilih calon lembaga
perwakilan daerah (DPRD Kabupaten/Kota). Orientasi dan
semangat dari caleg tipikal ini
adalah berangkat untuk mencari kerja dan bukan kepada
perjuangan terkait dengan platform dan ideology partai. Di
beberapa daerah calon dengan
tipikal ini dimanfaatkan untuk
dimintai mahar politik ketika akan mencalonkan melalu
partai politik tertentu, suatu
fenomena yang sulit dibuktikan
namun sangat lazim terjadi.
Padahal seharusnya dalam
Dalam konteks pemilu tersebut di atas, partai politik harus memenuhi tugas-tugasnya
yang maha penting, salah satunya adalah, mempersiapkan
kandidat-kanditat terbaiknya
di legislatif, mempromosikan
program politik dan platform
pemilunya, serta bersaing untuk mendapatkan mandat
publik dan suara¬suaranya
(Esderts :2006)
Ketidak pedulian terhadap
nilai – nilai ideologis partai
politik serta proses rekruitmen
yang mengedepankan kepentingan sesaat, pada akhirnya
menyebabkan banyak caleg
yang lemah terhadap pemahaman ideologi dan platform
partainya. Hanya sedikit partai
yang memang benar-benar
menjalankan kaderisasi dan
sosialisasi ideologi dan menjadikannya sebagai kredit bagi
kader untuk naik ke jenjang
yang lebih tinggi (Muchlis 2007;
Romli 2008).
Ketiga, pragmatisme partai politik pada pemilu dapat
dilihat pada saat kampanye
dan pendekatan yang dilakukan oleh partai politik
maupun calonnya kepada
masyarakat. Cara – cara pragmatis menjadi lazim dilakukan, sebagai contoh dalam
sistem propor¬sional terbuka
yang mengharuskan kandidat (calon) untuk mendekati
masyarakat secara langsung,

Oleh:

Agung Dugaswara
Anggota KPU Kota Sukabumi

makin menguatkan kenyataan ini. Banyak calon legislatif
yang menyadari bahwa mereka kurang dikenal kemudian
menggunakan cara cepat untuk dapat terkenal dan menarik
perhatian masyarakat. Misalnya, memberikan sesuatu yang
konkret kepada masyarakat,
seperti pemberian kebutuhan
bahan pokok, melakukan kegiatan sosial yang sifatnya gratis,
pembagian hadiah melalui
kegiatan amal atau kompetisi olah raga, mengadakan
pertunjukan hiburan rakyat,
bahkan ada pula yang langsung
memberikan uang kepada
masyarakat meski hal tersebut
dilarang dalam peraturan. Harun Husein dalam tulisannya
dalam Teraju Republika pada
tanggal 15 Mei 2012 mencatat
bahwa caleg merupakan actor
utama dari pelaku politik uang
dalam pengertian membeli
suara (vote buying).
Sikap pragmatisme politik
yang dikedepankan oleh partai politik dan calonnya pada
pemilu, pada akhirnya mempengaruhi masyarakat selaku
pemilih. Saat ini masyarakat
cenderung tidak tabu lagi untuk mengaitkan kemampuan
seorang politisi yang memberikan hasil konkret terutama berupa pembangunan
fisik dan material di suatu
wilayah, pada saat menjelang
pemilu dengan kelayakan untuk dipilih. Celakanya ada
sebagian masyarakat menilai
layak atau tidaknya seseorang
itu dipilih hanya berdasarkan
kepada seberapa besar atau
banyaknya materi (uang) yang
dapat diberikan oleh calon
tersebut. Hal ini menyebabkan
terjadinya pergeseran nilai
politik ditengah masyarakat
dimana parameter kelayakan
seorang pemimpin atau wakil
rakyat untuk dipilih bukan
lagi berdasarkan kompetensi,
idealism, dan ideologi namun
lebih kepada “apa yang dapat
anda berikan?” terlepas apapun partai atau benderanya.
Sebagaimana tercermin dalam
adagium sunda baru yang
muncul ketika pemilu berlansung, yang berbunyi, “Meuli
Cilok Di Kecapan, Moal Di
Colok mun Teu Aya Gocapan”,
yang artinya beli cilok (baso)
dikasih kecap, tidak akan dipilih kalau tidak ada lima puluhan

(ribu rupiah).
Seperti layaknya efek domino,
sikap pragmatisme partai politik juga akan berimbas pada
tingkat loyalitas masyarakat
yang rendah terhadap partai
politik dan para calon. Hal ini
tercermin dari sangat fluktuatifnya suara partai politik
dari satu pemilu ke pemilu
lainnya. Sebagai contoh, pada
pemilu tahun 2014 di Kota
Sukabumi ada partai politik
yang memperoleh 4 kursi namun pada pemilu 2019 hanya
memperoleh 1 kursi. Tingkat
volatilitas (ketidak loyalan)
yang cukup tinggi pada partai
politik pada saat pemilu, pada
akhirnya menyebabkan partai politik dan para calonnya
seolah menjadi malas. Alihalih bekerja dengan sungguhsungguh, mereka cenderung
semakin menahan diri, untuk
kemudian mendekati masyarakat tepat di detik-detik
akhir menjelang pencoblosan
melalui serangan fajar. Sikap ini
justru pada gilirannya menyuburkan pragmatisme dan yang
terpenting ketidakdekatan masyarakat pada partai, yang pada
akhirnya makin menguatkan
volatilitas. Lingkaran setan
pragmatism pun tidak dapat
dihindari.
Sistem pemilu dengan
proporsional terbuka pada
dasarnya ditujukan untuk
memenuhi azas inklusif dan
keadilan pemilu dimana setiap orang akan memperoleh

kesempatan yang sama untuk
menduduki jabatan strategis
di pemerintahan. Diharapkan
dengan sistem proposional
terbuka ini partai politik dapat
mencalonkan kandidat terbaik
yang memiliki pemahaman
terkait dengan platform perjuangan politik serta ideologi
yang diusung. Sehingga setiap
visi, misi, serta program yang
ditawarkan dapat tergambar
dengan baik pada saat kampanye. Sehingga persaingan
yang diantara partai politik
dan calonnya adalah persaingan konsep. gagasan, serta
pemikiran, dan bukan hanya
persaingan popularitas semu
dan rente (materi).
Pada akhirnya semua pihak
khususnya Partai Politik harus sadar, bahwa lingkaran
setan pragmatisme politik harus dihentikan dengan segala
upaya. Bahwa sistem pemilu
yang dipilih (proporsional terbuka) seyogyanya untuk memperkuat dan memperbaiki
sistem demokrasi di negeri ini.
Namun dengan menjamurnya
pragmatism politik baik dilingkungan partai politik maupun masyarakat, maka alih
alih demokrasi kita semakin
mapan, malah kita yang akan
terjerembab dalam sistem
okhlokrasi atau mobokrasi sebagaimana yang telah diprediksi
oleh polybios. Dan percayalah
kita tidak pernah ingin prediksi
polybios tersebut menjadi kenyataan.(*)

PENGUMUMAN LELANG KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan
Tanah PT. Bank BRIsyariah Tbk. Kantor Cabang Bandung Citarum, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan
penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan perantara Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor terhadap objek hak tanggungan debitur sebagai berikut :
1. PT. DEWI PRISMASEGA LESTARI, berupa :
Sebidang tanah seluas 1000 m2 berikut bangunan dan segala turutan yang berada diatasnya sesuai dengan SHM No. 750/
Sukaraja atas nama DEWI FARIDA, terletak di Desa Sukaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
(Nilai Limit : Rp. 1.298.600.000,- , Uang Jaminan Rp. 259.720.000,-)
Lelang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal
: Selasa, 19 November 2019
Pukul
: 09.30 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain
: https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang
: KPKNL Bogor
Jalan Veteran No. 45 Bogor
Penetapan Lelang
: Setelah batas akhir penawaran
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan
metode penawaran close bidding menggunakan internet yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/ .
Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada
domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan
akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png)
dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut). Calon peserta lelang
yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan
dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif
diterima oleh KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang
disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari
alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas
dinyatakan valid.
4. Penawaran harga lelang melalui akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada
dalam daftar hitam/blacklist.
5. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya,
kami menganjurkan peminat untk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
6. Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka
dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
7. Pemenang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.
8.Informasi lebih lanjut PT. Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Bandung Citarum Jl. Taman Citarum No.4 Bandung
Telp. (022)7234255 (Hunting).
Bandung, 05 November 2019
PT. Bank BRIsyariah Tbk.
KC Bandung Citarum
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PAN Ikut
Dekati Golkar

SEMENTARA ITU

Ketua KPU Arief Budiman

Syarat Pencalonan
Bakal Diverifikasi
Sebelum Daftar
SUKABUMI-- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
melaporkan persoalan teknis jelang pelaksanaan
Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di 270
wilayah. Laporan tersebut disampaikan Ketua KPU,
Arief Budiman dalam rapat kerja bersama Komisi
II DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). “Hari ini kan
disampaikan saja syarat-syarat pencalonan, kemudian teknis verifikasi, dan jadwal verifikasi terutama
untuk dukungan calon perseorangan,” ujarnya.
Arief menyebut verifikasi pencalonan sengaja dilakukan dan diperketat sebelum finalisasi pendaftaran bakal calon kepala daerah. Pertimbangan
yang diberikan KPU, kata dia, untuk menghindari
sengketa berkepanjangan. Kalaupun ada sengketa,
yang dibahas bisa lebih kepada substansi.
“Maka itu (verifikasi) akan diletakkan di depan,
kumpulkan dulu, verifikasi dulu, diberesian dulu,
baru kemudian bisa daftar,” jelasnya. (rmol)

SUKABUMI-- Kuatnya
popularitas dan elektabilitas
Bupati Marwan Hamami
dalam Pilkada 2020 membuat sejumlah patai politik
(parpol) mengicarnya. Terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan intens melakukan komunikasi
politik dengan ketua DPD
Golkar Kabupaten Sukabumi tersebut. Sekretaris
PAN Kabupaten Sukabumi
Budi Mulyadi membenarkan

kabar tersebut.
“Ya, saat ini PAN sudah melakukan penjajakan
dengan sejumlah parpol,
terutama yang paling intens
dengan Golkar, “jelas Budi
saat dihubungi koran ini,
kemarin (04/11).
Menurutnya penjajakan
dan komunikasi dengan sejumlah parpol besar adalah
hal yang lumrah, pasalnya
saat ini PAN hanya memiliki enam kursi di DPRD

Kabupaten Sukabumi. Tak
hanya dengan Golkar, tetapi
PAN juga terus membangun
komunikasi dengan parpol yang ada di Kabupaten
Sukabumi. “Kalau berjalan
sendiri rasanya PAN tidak
mungkin ya, makanya kita
mencoba melakukan komunikasi yang lebih serius,
“terangnya.
Saat ini, lanjut Budi PAN
sendiri sudah memiliki
calon tunggal yang akan

di usung di Pilkada 2020.
Nama Bendaraha Dewan
Pengurus Wilayah (DPW)
PAN Jawa Barat Iman Adi
Nugraha kembali dipercaya
parpol untuk kembali maju
di Pilkada 2020. “Dalam dua
bulan ini kami melakukan
penjaringan internal, dan
sekarang sudah mengkrucut
kepada Pak Iman, Doakan
saja pada saatna nanti kita
akan lakukan deklrasi, “tukasnya. (hnd)

Sekretaris PAN Kabupaten Sukabumi
Budi Mulyadi

MUNAS GOLKAR
Tidak Satupun
Pendukung Saya
Dirangkul Airlangga
JAKARTA-- Politisi Golkar Bambang Soesatyo
ternyata belum menyatakan mundur dari pertarungan pucuk pimpinan partai beringin. Bamsoet,
sapaan akrabnya, mengaku
sebatas cooling down saat
pemilihan ketua MPR. Kata
dia, hal itu dimaksud untuk
mereda ketegangan yang
terjadi jelang pelantikan
presiden dan wakil presiden.
“Saya cooling down kemarin, menjaga politik kondusif
sampai pelantikan presiden,” ujarnya saat ditemui
di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Senin (4/11).
Mantan ketua DPR itu
mengaku belum menarik
Politisi Golkar Bambang Soesatyo diri lantaran sikap cooling
down-nya gagal dipahami
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Kata Bamsoet, saat cooling down,
Airlangga seharusnya merangkul para pendukungnya. Tapi fakta menyebut lain. Tidak ada satupun
pendukung Bamsoet yang dirangkul.
“Tidak ada satupun pendukung saya yang dirangkul untuk berpartisipasi dalam membangun
partai di parlemen, tidak ada di AKD (alat kelengkapan dewan), maupun di komisi-komisi yang
diinginkan,” urainya.
Bahkan, sambung Bamsoet, ada pendukungnya
yang ditempatkan di komisi yang tidak sesuai keinginan. Menurutnya, hal-hal itu membuat mereka
menjadi lebih militan dalam menggalang dukungan untuk munas. “Daerah juga melihat tidak ada
niat baik merangkul semua yang berkontestasi di
Partai Golkar,” pungkasnya. (02han)

(FOTO: IST)

KOMPAK: Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi saat berfoto bersama seusai mengadakan pertemuan, kemarin (04/11).

KPU Buka Pendaftaran Lembaga Pemantau Pilkada
SUKABUMI-- Terhitung
sejak 1 - 16 November 2019
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Sukabumi, membuka pendaftaran bagi lembaga pemantau pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten
Sukabumi 2020 mendatang.
Komisioner KPU Divisi SDM
dan Partisipasi masyarakat
Merry Sariningsih mengatakan, selain membuka
pendaftaran bagi lembaga
pemantau KPU juga membuka pendaftaran untuk
lembaga pelaksana survei
atau jajak pendapat.

Kongres, Surya Paloh ‘Abadi’
Jadi Ketua Umum
JAKARTA-- Selain belum ada kader yang menonjol, Surya Paloh juga
masih ingin menjadi ketua
umum Partai Nasdem periode mendatang. Dengan
demikian, Kongres II Nasdem pada 8-11 November
2019 diprediksi tidak bakal
ada kejutan.
Demikian disampaikan
pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif
Indonesia Political Review
(IPR) Ujang Komarudin
kepada Kantor Berita Poli-

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh

tik RMOL (Grup koran ini),
Senin (4/11). “Ini hanya
pergantian prosedural lima
tahunan, Paloh akan tetap
jadi ketum lagi,” kata Ujang.
Apalagi melihat partai
politik di tanah air, para
ketua umumnya masih
tetap ingin bertahan. Seperti di PDIP, Gerindra,
Demokrat, dan PKB. Dan
di Nasdem, Surya Paloh
masih menjadi patron
bagi kader. “Ditambah
lagi, memang belum juga
sosok baru dan hebat di

Nasdem selain Paloh,”
sebut Ujang.
Kongres yang diagendakan digelar di JIExpo
Kemayoran, Jakarta nanti
lebih pada perayaan kemenangan Nasdem di Pemilu 2019 dan pilkadapilkada sebelumnya. “Kongres ini hanya merayakan
kemenangan. Menang
banyak di DPR naik hingga
tiga kali lipat, dan tetap
dapat jatah tiga menteri di
kabinet,” demikian Ujang.
(rmol)

“Ya kita sudah sudah
membuka pendaftaran bagi
pemantau pemilih untuk
Pilkada Sambas 2020,”ujar
Komisioner Merry saat dihubungi koran ini, kemarin
(04/11).
Dirinya menambahkan,
bahwa syarat umum untuk
kedua lembaga yang akan
mendaftar yakni bersifat
independen, sumber dana
yang jelas dan terdaftar serta
memperoleh akreditasi dari
KPU.
“Untuk syarat khusus
sudah kita umumkan bagi
siapa pun untuk mendaf-

tar. Pendaftaran kita buka
di Kantor KPU dari pukul
08,00 sampai 15,00 WIB.
Bagi yang ingin tahu persis pendaftaran juga bisa
datang ke sub bagian teknis
dan Pemilu,”jelasnya.
Dirinya berharap pembukaan pendaftaran berjalan lancar dan berbagai
pihak ikut berpartisipasi
untuk bersama mensukseskan Pilkada Serentak 2020
mendatang. “Kemudian
secara umum juga terkait
Pilkada, kita meminta dukungan, partisipasi dan
pengawasan dari berbagai

elemen masyarakat agar
Pilkada 2020 berjalan lancar sebagaimana tahapan
yang telah direncanakan,”
kata dia.
Lebih lanjut dirinya
menjelaskan, proses Pilpres
dan Pileg yang lalu dan sukses menjadi gambaran dan
modal untuk ke depan pesta
demokrasi terutama di Kabupaten Sukabumi berjalan
mulus tanpa kendala berarti.
“Catatan dan masukan tentu
menjadi perhatian. Namun
secara umum Kabupaten
Sukabumi sukses dan kita
akan pertahankan kesuk-

sesan tersebut. Namun hal
itu atas dukungan dan partisipasi semua pihak, bukan penyelenggara Pemilu
saja,”cetusnya.
Saat ini terkait Pilkada
2020 di Kabupaten Sukabumi, sejumlah tokoh dari
berbagai kalangan bermunculan. Bahkan sudah beberapa yang memang sudah
mendaftarkan diri ke partai
politik yang melakukan penjaringan. Tokoh baik dari
akademisi, pengusaha, politikus, pemuda serta lainnya
siap berlaga di pesta lima
tahunan tersebut.(hnd)

Menteri Nadiem
Segera Dicarikan Pendamping
JAKARTA-- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Nadiem Makarim sempat pikir-pikir
untuk mengajukan posisi
wakil menteri kepada Presiden Jokowi. Bos Gojek itu
mengaku masih perlu melihat terlebih dahulu kebutuhan dalam memimpin
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. “Saya masih evaluasi dulu. Lihat dulu
apa yang dibutuhkan. Tapi
itu kehendaknya presiden,
bukan punya saya,” begitu
kata Nadiem di Kompleks
Istana Kepresidenan Jakarta,
Jumat (25/10) lalu.
Tapi kini, justru Jokowi
memberi sinyal akan memasangkan Nadiem dengan seorang wakil menteri.
Peluang wakil menteri untuk Nadiem, tertulis dalam
beleid Peraturan Presiden
(Perpres) 72/2019 tentang
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, melalui
laman Sekretariat Kabinet,
Minggu (3/11).
Perpres itu menyebutkan,
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan berada
di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada
Presiden dan dipimpin oleh
Menteri. Pada pasal 2 ayat
1 perpres ini disebutkan,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menteri akan
dibantu oleh wakil menteri
sesuai dengan penunjukan
Presiden.
Dalam perpres ini disebutkan, wakil menteri memiliki sejumlah tugas dalam
membantu menteri dalam
memimpin pelaksanaan
tugas kementerian meliputi
membantu menteri dalam

perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan kementerian. Kita tunggu saja, benarkah Nadiem akan diberi
pendamping alias Wamen.
Lalu siapakah dia?
Ketika berbincang dengan media di Istana Jakarta,
Jokowi mengatakan, dipilihnya Nadiem Makarim di posisi Mendkbud sebagai salah
satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia melalui teknologi
tinggi. Namun, Jokowi mengakui bahwa Nadiem Makarim meminta waktu lebih
untuk merealisasikan visi
misi pemerintahan. “Mas
Menteri minta, beri waktu
saya 100 hari untuk menyiapkan dan merancang itu,”
kata Jokowi, yang memang
menyebut Nadiem dengan sebutan Mas Menteri.
(rmol/jpg)
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KUNJUNGAN: Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika
saat meninjau stand kopi asal Purwakarta.

Genjot Perkembangan
Kopi Asli Purwakarta
PURWAKARTA-- Selain terkenal dengan sentra
penghasil buah manggis dan pala. Kabupaten
Purwakarta tengah mengembangkan kopi yang
hasil petani lokal, yang berasal dari wilayah Purwakarta dan sekitarnya.
Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Purwakarta melansir, setidaknya ada tiga jenis kopi
yang akan di dorong perkembangan, budidaya
dan promosinya, yaitu jenis robusta, arabica
dan liberica.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Agus Rachman Suherlan mengatakan, potensi kopi di Purwakarta memiliki
peluang yang cukup tinggi, sehingga pihaknya
akan terus mendorong agar Kopi Purwakarta
lebih dikenal. “Ada tiga jenis robusta,arabica
dan liberica ketiga jenis kopi ini yang akan kita
dorong sebagai salah satu komoditas unggulan,”
kata Agus di Purwakarta, Senin (4/11).
Salah satu upaya agar kopi di Purwakarta bisa
terkenal, melalui event dan kegiatan komunitas.
Bahkan pihaknya mendorong kedai kopi di Purwakarta untuk memasukan kopi asli Purwakarta.
Termasuk memaksimalkan kegiatan nyuruput bareng, mengikuti kegiatan festival tingkat
provinsi maupun nasional, termasuk menggaet
komunitas pencinta kopi. Serta memanfaatkan
program urban farming on the road sebagai
sarana promosi. “Kita memasukan ke komunitas pecinta kopi, memanfaatkan event - event,
termasuk mendorong kedai kopi di Purwakarta
untuk menyediakan kopi asli Purwakarta,”
jelasnya.
Selain itu mendorong cara pengolahan dan
penyajian kopi, apalagi pengolahan kopi serta
penyajian yang pas akan berpengaruh pada citra
rasa kopi tersebut. “Tinggal kita terus melakukan
pelatihan baik pengolahan, penyajian termasuk
menata pemasaran.
Menurutnya, perkebunan kopi di Purwakarta
tersebar di dua Kecamatan, yaitu Kiarapedes
dan Wanayasa, dengan luas lahan kurang
dari 500 hektar. Dengan jenis unggulan yaitu
liberica. “Khusus liberica merupakan jenis kopi
langka, itu yang kita dorong sebagai kopi asli
purwakarta karena memiliki ketahanan lebih
baik dari jenis arabica dan robusta,” katanya.
Sementara, Bupati Purwakarta Anne Ratna
Mustika, mengungkapkan untuk mendorong
serta memperkenalkan kopi purwakarta dirinya meminta agar OPD harus menyajikan kopi
asli Purwakarta. “Kalau bisa harus disediakan
kopi asli Purwakarta untuk para tamu, kurangi
kopi sachet,” katanya.
Menurut bupati yang biasa disapa Ambu
Anne itu, hal tersebut merupakan bagian dari
meningkatkan pemasaran serta membangun
branding kopi Purwakarta. Apalagi Purwakarta memiliki sejarah yang panjang terkait
komoditas rempah - rempah termasuk kopi.
“Selain mengikuti event-event, kita juga ingin
masyarakat purwakarta mengenal produk kopi
asli wilayahnya dong, baik kedai maupun perkantoran dorong agar menyediakan,” demikian
Ambu Anne. (net)

YANG DISOROT
KPK Periksa Mantan
Direktur RSUD Ciawi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan
Direktur RSUD Ciawi Radianti. Pemeriksaan
tersebut terkait dugaan kasus korupsi pemotongan uang dan gratifikasi eks Bupati Bogor
Rachmat Yasin.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,
pihaknya ingin mengetahui seberapa jauh
Radianti mengetahui kasus menerima atau
memotong pembayaran dari beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp
8.931.326.223. “Radianti akan diperiksa sebagai
saksi,” kata Febri seperti dikutip jpnn.com,
Senin (4/11).
Sejumlah saksi dari RSUD juga pernah dipanggil penyidik KPK dalam mengusut kasus
ini. Di antaranya yaitu mantan Direktur RSUD
Cileungsi Bogor, Hesti Iswandari, Direktur
RSUD Bogor, Mike Kaltarina, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Cibinong
Leidia Marhareta Kandou. Selain itu, KPK juga
memeriksa mantan Kabag Keuangan RSUD
Ciawi Yustin Setiawaty. (net)

BOGOR-- Misteri pembunuhan terhadap pengemudi mobil di area parkir
Bank BRI, Jalan Raya Wangun,
Kecamatan Bogor Timur,
Kamis (31/10) lalu akhirnya
terungkap. Itu setelah pelaku
pembunuhan keji tersebut
berhasil ditangkap di kawasan Cibinong, Kabupaten
Bogor, Sabtu (2/11). Pelaku
diketahui berinisial FP (25).
“Ya, kita berhasil menangkap
pelaku. Berdasarkan saksi,
bukti yang ada dan keterangan lain, yang bersangkutan
adalah pelaku pembunuhan,”
kata Kapolresta Bogor Kota,
Kombes Pol Hendri Fiuser
kepada wartawan disela-sela
press rilis di Mako Polresta
Bogor, Jalan Kapten Muslihat,
Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Senin (4/11).
Hendri mengungkapkan,
motif pelaku ingin menguasai harta korban. Sebab saat
itu pelaku butuh uang untuk membetulkan laptopnya
yang rusak. Laptop tersebut
sehari-hari memang digunakan pelaku untuk bermain
gim online. Pelaku diketahui
kecanduan berat gim online.
“Pelaku tidak punya pekerjaan, ia terlilit gam online.
Sangat kecanduan. Ia ingin
membetulkan laptop untuk
main gim dan akhirnya merampok,” ungkapnya.
Pelaku sendiri sudah merencanakan aksinya. Awalnya, ia

IST

DIGELANDANG: Polisi saat menggelandang pelaku pembunuhan pengemudi taksi online di Bogor.

memesan taksi online. Namun
di tengah jalan, pelaku meminta mampir di ATM BRI Unit
Harjasari, Kecamatan Bogor
Timur, Kota Bogor.
Pelaku beralasan akan mengambil uang untuk membayar ongkos. Tak lama kemudian, ketika masuk kembali ke dalam mobil, pelaku
membayar dengan pecahan
Rp100 ribu dan berharap korban mengeluarkan dompet

untuk mengambil kembalian.
Saat itulah pelaku mencoba
mengambil uang yang ada di
dalam dompet korban dengan
menusukan pisau cutter ke
leher korban.
“Tersangka membayar dengan pecahan Rp100 ribu, korban mengeluarkan dompet
untuk mengambil kembalian.
Pada saat itulah tersangka
menusukkan cutter ke leher
sebelah kiri korban,” terang-

nya.
Namun, dompet korban
ternyata jatuh ke bawah stir.
Korban yang sudah tertusuk pun sempat berteriak
dan membunyikan klakson.
Pelaku yang panik akhirnya
melarikan diri karena khawatir aksinya keburu kepergok
warga. “Pelaku melarikan diri
sebelum berhasil mendapatkan uang korban. Karena
panik, korban sempat berte-

riak, suara klakslon dan gas
dalam kondisi tinggi sehingga
mengundang perhatian sekuriti. Pelaku langsung kabur
dari pintu sebelah kiri dan
naik ojek,” ungkap hendri.
Akibat perbuatannya, pelaku
dijerat Pasal 340 KUHP (primer), Pasal 338 KUHP (subsider)
dan Pasal 365 KUHP Ayat 3
dengan ancaman hukuman
penjara 20 tahun sampai seumur hidup. (net)

Polisi Bekuk Komplotan
Gembos Ban

IST

MENINJAU: Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya MM mengunjungi murid-murid SD Kadupandak
2 yang belajar di musala dan tenda darurat karena ruang kelasnya mengalami keretakan akibat
pergerakan tanah, Senin (4/11).

SD Kadupandak Nyaris Roboh,
Siswa Belajar di Tenda
CIAMIS-- SD Negeri 2 Kadupandak di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis
terancam roboh akibat pergerakan tanah. Para siswa SD
tersebut kini belajar di tenda
darurat dan masjid yang lokasinya 500 meter dari sekolah.
Tenda darurat dari Dinas
Sosial tersebut didirikan di lahan kosong dekat masjid oleh
Tagana Ciamis dibantu Pemerintah Desa, Ormas Pemuda
Pancasila dan warga sekitar
pada Jumat (1/11) lalu. Namun
para siswa mulai belajar di
tenda Senin (4/11).
Kegiatan belajar mengajar
sengaja dipindah karena khawatir sewaktu-waktu bangunan sekolah roboh. Karena
pergerakan tanah di lokasi
tersebut sampai saat ini masih
terus terjadi.
Kepala SD Negeri 2 Kadupandak Tiswandi menuturkan untuk kegiatan belajar
mengajar siswa kelas 1 dan
kelas 2 dilaksanakan di Mas-

jid. Sedangkan untuk kelas
3 sampai kelas 6 belajar di
tenda darurat. Jumlah siswa
seluruhnya 36 orang. “Proses
belajar mengajar di tenda dan
di masjid baru dilaksanakan
hari ini. Sebelumnya masih di
sekolah. Khawatir bangunan
roboh jadi belajar dipindah,”
ujar Tiswandi.
Meski tak senyaman belajar
di ruangan, ia berharap para
siswa tetap mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ke depan
diharapkan ada langkah-langkah untuk menangani sekolah
yang nyaris roboh tersebut.
Tiswandi menjelaskan dari
6 ruangan di SD, 3 ruangan
mengalami retak pada bagian
dinding dan lantai. Bahkan ruang kantor kondisi dindingnya
sudah miring, sehingga rawan
roboh. SD yang dibangun tahun 1965 dan direhab terakhir
tahun 2010 ini diisi oleh total
36 siswa dan 6 guru. “Ruangan
banyak yang retak dan sudah
miring akibat pergerakan ta-

nah, paling parah sekarang
saat kemarau. Retakan semakin membesar. Kalau retak
kecil memang sudah biasa
dari dulu di wilayah ini,” ucap
Tiswandi.
Tiswandi menegaskan
kondisi sekolah sudah tidak
bisa dipertahankan di lokasi
tersebut. Ia berharap sekolah
di relokasi ke tempat yang
lebih aman. Karena tidak dimungkinkan diperbaiki dengan bertahan di lokasi tersebut.
Sementara itu, Bupati
Ciamis Herdiat Sunarya
yang meninjau langsung
lokasi pergerakan tanah menyatakan secepatnya akan
merelokasi sekolah tersebut.
Ia khawatir terhadap para
siswa SD yang terpaksa belajar di tenda darurat. “Kasihan
anak-anak belajar darurat
di tenda, mudah-mudahan
dalam waktu singkat ini bisa
segera diselesaikan. Memang
harus direlokasi,” ucapnya
kepada wartawan. (net)

BANDUNG – Polsek Lengkong Kota Bandung, berhasil
mengamankan enam orang
pelaku pencurian dengan
pemberatan, dengan modus
melakukan Penggembosan
Ban. Enam pelaku ini, berhasil
diamankan Tim Unit Reskrim
Polsek Lengkong, setelah
melakukan penyelidikan selama hampir sepekan.
Kapolsek Lengkong, Kompol
Kusna Djefry mengatakan bahwa para pelaku ini melakukan
aksinya dengan memasang
paku asbes dijalan Raya, saat
korban keluar dari bank.
Keenam pelaku yang diamankan, yakni Wawan Juwansyah, Martin Purba, Yosep Indana, M. E Erian, Rolin Purba,
dan Een Yafitier, diketahui
merupakan pelaku pencurian
dengan modus gembos ban.
“Saat akan diamankan mereka
melawan dan mencoba melarikan diri. Untuk itu anggota
berikan tindakan tegas dan
terukur, mereka kami lumpuhkan,” ujar Kapolsek Lengkong
Kompol Kusna Jefridja, saat
ungkap kasus di Mapolsek,
Senin (4/11/2019).
Penangkapan keenam
pelaku, berawal dari adanya
laporan polisi terkait tindak
pidana pencurian sejumlah
uang dengan modus pecah
ban, yang terjadi di Jalan Suryalaya, Lengkong, Kota Bandung pada 7 Oktober 2019.
Kemudian juga kejadian
yang sama di Jalan Gatot Soebroto dan di Jalan Talaga Bodas, Kota Bandung. Dari tiga
kejadian, para pelaku berhasil
menggasak hampir setengah
miliyar. “Para pelaku ini biasanya mengincar masyarakat
yang baru mengambil uang
dari bank,” ucapnya.
Untuk melancarkan setiap
aksinya, komplotan asal Lampung ini, berbagai tugas. Dian-

taranya ada yang memantau
berpura-pura sebagai nasabah
bank untuk mengincar korban.
Kemudian ada juga yang
bertugas untuk melakukan
penggembosan ban dengan
cara di tusuk. Lalu ada yang
berperan sebagai memberitahu kepada calon korban
dengan menunjukan bannya
gembos. Kemudian dua lainnya berperan sebagai eksekutor untuk menggasak uang
yang berada di dalam mobil.
“Jadi mereka ini mengikuti korbannya kemudian melakukan
penggembosan ban. Setelah
itu oleh pelaku lain korban
diberitahu, jika ban kendaraannya kempes. Saat pemilik
kendaraan membenarkan
bannya tersebut, pelaku beraksi menggasak seisi mobil
dan langsung melarikan diri,”
ucapnya.
Penangkapan kelompok ini,
setelah polisi berhasil mengidentifikasi pelaku melalui
cctv. Dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Lengkong
AKP S. William Rompas, polisi
mendapati dua pelaku yang
mirip dengan yang ada di cctv,
di wilayah Lengkong.
Kemudian dilakukan penangkapan namun melawan
dengan cara menabrakan motor pelaku ke arah anggota.
Karena dianggap membahayakan petugas berikan tindakan
tegas.
Setelah keduanya dilumpuhkan, polisi kemudian mengembangkan dan menangkap empat orang lainnya di wilayah
Cidadap, Kota Bandung. Dari
pengakuan para pelaku, diketahui mereka telah melakukan
sebanyak lima kali aksi pencurian dengan modus gembos
ban. “Kita sangkakan pasal 363
KUHPidana dengan ancaman
minimal lima tahun penjara,”
pungkasnya. (net)

DPRD Desak Gubernur Selesaikan Soal RS Al Ihsan
BANDUNG – Ratusan
pegawai RS Al Ihsan Bandung melakukan unjukrasa,
karena lambatnya Pemprov
Jabar mengangkat pegawai RS
dari Non PNS menjadi PNS.
Menyikapi hal tersebut, Wakil
Ketua Komisi V DPRD Jabar,
Abdul Hadi Wijaya menjelaskan bahwa masalah RS Al
Ihsan ini sudah berlarut-larut.
“Saya prihatin ternyata hari
ini ada aksi yang berangkat
dari lambannya penyelesaian
permasalahan yang sudah
bertahun-tahun di komunika-

sikan kepada pemerintah prov,
masalah tersebut juga pernah
masuk ke DPRD Komisi V di
periode lalu,” jelasnya, senin
(4/11). Dijelaskan Hadi, bahwa
polemik alihsan ini, merupakan warisan sejak jaman yayasan. “Ini masalah lama, yang
mewarisi yayasan al ihsan. RS
ini punya karakteristik yang
unik, pegawainya 90 persen
lebih non pns,” paparnya.
Proses pengalihan status
pegawai rs menjadi pegawai
negeri sipil terlalu lambat.
“Harusnya udah diselesaikan,

sampai sekarang belum ada
langkah yang lebih tegas dan
progresif dari pemprov untuk
mengatasi keresahan dari karyawan ini,” paparnya. Selaku
Wakil Ketua Komisi V , dirinya
memahami keresahan mereka.
“Kami pahami itu terkait status
mereka yang terkatung-katung,
yang ini mau gak mau terwujud
dalam ketidaknyamanan dan
mengurangi prestasi dan kinerja RS dan sebagai rs terbesar
yang di kelola pemprov sangat
mudah permasalahan ini di
generalisir ketidakmampuan

pemprov jabar mengelola di
sektor kesehatan,” jelasnya.
Politisi PKS ini mengkritisi
bahwa hal tidak baik dengan
anggaran pertahun yang sangat besar. “Ketika seperti ini
harus ada perubahan, dalam
perkembangan terakhir,belum
adaan pejabat atau dirut definitif yang menyebabkan proses
kebijakan terhadap kepegawaian tidak bisa bergulir alias
macet,” terangnya. Komisi
lima mendesak gubeenur agar
segera melantik dirut definitif
RS al ihsan agar ada penang-

gung jawab utama. “Hal ini
agar bisa bergerak cepat dan
menuntaskan permasalahan
ini, saya yakin dan memahamii tentang masalah ini dan
akan bergerak secepatnya,”
paparnya. Diakuinya, bahwa
ini bukan hanya urusan satu
orang dirut yang definitif atau
ribuan orang karyawan yang
menunggu kepastian. “Tetapi
sudah menyangkut kepada hak
masyarakat yang harusnya tercover instansi kesehatan milik
pemprov yakni RS al ihsan,”
paparnya. (net)

6

SELASA, 5 NOVEMBER 2019

TOTAL SPORT

FEDERASI
Jabatan Ratu Tisha
Digoyang

NICK KUIPERS

KOMITE Eksekutif (Exco) PSSI akan mengevaluasi kinerja Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria selama menjabat pada masa bakti 2017-2019.
Langkah ini Ketua Umum PSSI Komisaris Jenderal
Polisi Mochamad Iriawan.
Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule, hasil
evaluasi akan diumumkan pada Desember 2019.
Saat itu diputuskan Ratu Tisha tetap menjabat
sekjen untuk periode 2019-2023 atau tidak. “Apakah Ibu Ratu Tisha akan diganti atau tidak, kami
akan mengevaluasinya. Dalam sebulan ke depan
sudah ada keputusan,” kata Iwan usai kongres luar
biasa (KLB) PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu
(2/11) malam.
PSSI baru menetapkan 15 nama di jajaran Komite
Eksekutif (Exco) untuk periode 2019-2023 dalam
kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung di Hotel
Shangri-La, Jakarta, Sabtu (2/11) malam.
Para Exco tersebut merupakan ketua umum, dua
wakil ketua umum dan 12 anggota exco. Namun,
belum ada keputusan apakah ada pergantian di
posisi sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh
Ratu Tisha Destria.
Ratu Tisha Destria menjadi sekjen menggantikan
Ade Wellington setelah lolos seleksi terbuka yang
digelar PSSI pada 2017. Namanya disahkan dalam
rapat Exco. Di PSSI, tidak seperti Exco yang dipilih berdasarkan pemungutan suara, penunjukan
sekjen dilakukan oleh Exco.
Selama menjalani tugasnya sebagai sekjen, Ratu
Tisha membuat catatan positif dalam kariernya.
Dia merupakan sekjen perempuan pertama
sepanjang sejarah PSSI. Lulusan FIFA Master ini
juga menjadi Wakil Presiden Federasi Sepak Bola
ASEAN (AFF) 2019-2023, juga menjadi perempuan
pertama di posisi tersebut.
Di Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Ratu Tisha
menjadi salah satu anggota Komite Kompetisi.
Menurut Tisha, selama belum ada keputusan pergantian sekjen, ia masih menjalankan tugasnya
sebagai Sekjen PSSI. Dia pun siap jika kembali
ditunjuk oleh Exco menjadi pemimpin di kesekretariatan PSSI. “Saya siap mengemban amanah,”
tutur dia. (net)

Terus
Berjuang
PERSIB Bandung akhirnya
bisa menjamu tamu mereka
di markas kebanggaan, Stadion Si Jalak Harupat.
Sebelumnya, dua
laga di
pent a s
Liga 1
2019,
Persib
Bandung harus melakoni laga
kandang di venue netral.
Dua laga tersebut kala
m e n g h a d a p i Pe r s e b ay a
Surabaya dan Persija Jakarta
di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, lantaran tak
mendapat izin untuk main
di Bandung. Beruntung, keduanya berakhir positif dengan
kemenangan untuk tim berjuluk Maung Bandung.
Selanjutnya, pada pekan
ke-27, Persib Bandung dijadwalkan menjamu PSIS
Semarang di Stadion Si Jalak
Harupat. Bobotoh, sebutan
untuk suporter Persib, juga
diperbolehkan menemani
perjuangan Maung Bandung
di bangku penonton.
Kesempatan ini tentu tak
ingin disia-siakan oleh skuad
asuhan Robert Rene Alberts
untuk memberikan kembali
poin penuh. Tak terkecuali
bagi pemain asing Persib
yang berposisi sebagai bek,
Nick Kuipers. “Saya sudah
siap untuk itu. Tim juga sudah siap. Kami akan berjuang
lagi untuk mendapatkan tiga
poin,” kata Nick. Pemain asal
Belanda itu mengaku tak
sabar bisa bermain di depan
ribuan bobotoh. “Ya, pastinya kita semua ingin melihat
bobotoh kembali memenuhi

SEMENTARA ITU
Exco PSSI Siapkan
Pembentukan
Departemen Integritas
KO M I T E E k s e ku t i f
(Exco) PSSI periode 20192023 yang baru terpilih
dalam kongres luar biasa
(KLB) segera menyiapkan
pembentukan Departemen Integritas, Departemen ini merupakan badan
tetap dari Komite Ad Hoc
Integritas yang dibentuk
awal 2019. “Kami akan segera rapat untuk membentuk departemen ini. Departemen ini nanti menjadi bagian permanen dari PSSI,” ujar anggota Exco
Ahmad Riyadh dikutip Antara, belum lama ini.
Menurut Ahmad, PSSI harus memiliki departemen tersebut tahun 2020 karena Komite Ad Hoc
Integritas memang ditargetkan hanya berjalan satu
tahun. “Itu amanat kongres Januari 2019, di mana
dalam setahun harus terbentuk komite tetapnya,”
tutur Ketua Asprov PSSI Jawa Timur itu.
Komite Ad Hoc Integritas dibentuk PSSI untuk
mencegah dan memerangi pengaturan skor
maupun match fixing. Komite itu dipimpin oleh
Ahmad Riyadh dengan Azwan Karim berada di posisi wakil ketua. Sementara para anggotanya yakni
Guru Besar Universitas Brawijaya Abdul Rohmat,
Brigjen Polisi Hilman SIK dan Daru Tri Sadono dari
Kejaksaan Agung.
Di posisi penasihat terdapat nama-nama seperti
mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti,
Noor Rochmat dari Kejaksaan Agung, Guru Besar
Universitas Airlangga serta mantan Wakil Ketua
MA, M Soleh.
PSSI menuntaskan pemilihan Komite Eksekutif
(Exco) periode 2019-2023 dalam kongres luar
biasa (KLB) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu
(2/11) malam.
Posisi ketua umum baru PSSI diisi oleh seorang
debutan dalam kepengurusan PSSI yakni Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan.
Sebagai wakil ketua umum, ada Mayor Jenderal
TNI Cucu Somantri dan pelaksana tugas ketua
umum PSSI dalam beberapa bulan terakhir, Iwan
Budianto. Terakhir, sebanyak 12 nama terpilih
menjadi anggota exco yaitu Yoyok Sukawi, Dirk
Soplanit, Endri Erawan, Haruna Soemitro, Hasnuryadi Sulaiman, Juni Rahman, Pieter Tanuri,
Sonhadji, Ahmad Riyadh, Yunus Nusi, Hasani
Abdul Gani, dan Vivin Cahyani Sungkono. (net)

Tak Sabar Jajal Si Jalak Harupat
GELANDANG Persib Bandung, Abdul Aziz Lutfi Akbar,
mengaku senang kembali
bisa merasakan atmosfer
stadion Si Jalak Harupat,
Soreang, Kabupaten Bandung yang dipadati puluhan
ribu bobotoh.
Seperti diketahui, Persib
Bandung terpaksa menggelar beberapa partai kandang
terakhir, di luar Bandung dan
wilayah Jawa Barat, lantaran
alasan perizinan pertandingan.
Kini Persib dipastikan sudah
bisa menjamu tim lawan di
kandang sendiri, Stadion Si
Jalak Harupat, Soreang, saat
kedatangan PSIS Semarang,
Rabu (6/11), Arema (12/11),
dan Barito Putera (24/11).
“Pasti senang bisa kembali
main di Bandung karena sudah lama tidak mendapat dukungan penuh dari puluhan
ribu bobotoh. Jadi, ada rasa

kangen karena terakhir main di
Bandung saat melawan Semen
Padang (18/9),” jelas Aziz.
Meski demikian, Aziz bersyukur dalam empat pertandingan yang sudah dilewati Persib Bandung, tiga di
antaranya berakhir dengan
clean sheet dan hasilnya positif. “Alhamdulillah, semua
berkat kerja keras. Sekarang
bagaimana kami melanjutkan tren positif itu. Ada tiga
pertandingan kandang yang
harus kami hadapi dan harus bisa sapu bersih dengan
kemenangan. Kalau bisa raih
sembilan poin, agar kami bisa
terus naik peringkat. Jadi, harus bisa maksimal,” tutur Aziz.
Disinggung keputusan pelatih Robert Alberts menariknya
saat laga kontra Kalteng Putra
(1/11), padahal dia sedang on
fire, pemain bernomor punggung 8 di Persib Bandung itu
lebih berpikir positif. “Saya

Terus Matangkan Persiapan
PERSIB Putri akan melanjutkan perjalanannya di
kompetisi Liga 1 Putri 2019.
Mengawali Seri 3, skuat Putri
Biru akan berhadapan dengan PSS Sleman di Stadion
Pakansari Bogor, Selasa 5
November pukul 16.30 WIB.
Jelang laga, pelatih Persib
Putri Iwan Bastian terus mematangkan persiapan timnya.
Ia menyatakan timnya sudah siap kembali bertempur
menghadapi skuat Elang Jawa
Putri. “Ya, waktu jeda beberapa hari kami manfaatkan
dengan recovery dan latihan.
Alhamdulilah, anak-anak

dalam kondisi yang fit dan
pastinya siap untuk pertandingan besok,” ujar pelatih
yang disapa Ibas tersebut.
Menghadapi tim posisi
kedua dari bawah klasemen Grup A, Ibas meminta
Een Sumarni dan kawankawan tetap fokus. Ia enggan
meremehkan kekuatan PSS
yang dinilainya sudah mulai
bangkit. “Kami tetap ada
evaluasi setelah Seri 2 selesai. Beberapa kekurangan
sudah kami coba perbaiki,
termasuk sisi konsentrasi
di setiap pertandingan,”
ujarnya. (pra)

tribune stadion di pertandingan melawan PSIS nanti,”
kata dia.
Sementara itu, kabar buruk
menghampiri Persib Bandung. Di mana dua pemain
andalan Persib Bandung,
Ezechiel N’douassel dan Ardi
Idrus, harus menjalani observasi dalam dua hari ini
akibat mengalami cedera
setelah meladeni tuan rumah
Kalteng Putra dalam laga
pekan ke-26 Shopee Liga 1
2019 di Stadion Tuah Pahoe,
Palangkaraya (1/11).
Dokter tim Persib Bandung,
Raffi Ghani, menyatakan
kondisi skuat Maung Bandung selepas melawan Kalteng
Putra sebagian besar bagus,
kecuali Ezechiel dan Ardi.
“Kondisi pemain pada saat
melawan Kalteng Putra memang ada dua orang ketika
pertandingan diganti, yaitu
Ezechiel dan Ardi Idrus. Tapi,
saya harus observasi dulu
selama satu dua hari ini,
mudah-mudahan cedera
mereka tidak serius,” jelas
Raffi di Bandung.
Itulah mengapa, dua pemain tersebut belum bisa
dipastikan bisa bermain
saat Persib Bandung menjamu PSIS Semarang pada
laga pekan ke-27 di stadion
Si Jalak Harupat, Soreang,
Kabupaten Bandung, Rabu
(6/11/2019). “Belum bisa
ditentukan karena nanti ada
beberapa hari persiapan untuk menghadapi PSIS, tapi
kelihatannya untuk Ardi dan
Ezechiel bukan cedera serius,
mudah-mudahan bisa main,”
kata Raffi. (pra)

DUEL: Pemain Persib Putri mencoba melompat dari hadangan pemain
PSS Sleman Putri di stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.

IST

OLAH BOLA: Gelandang Persib Bandung Abdul Azis mengolah bola dihadapan pemain PSS Sleman beberapa waktu
lalu di stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

tanggapi positif dan berpikir
positif saja. Lagi pula saya
sudah dapat kartu kuning,

mungkin kemarin juga wasit
mudah sekali kasih kartu.
Jadi, saya pikir itu antisipasi

dari pelatih untuk menyiapkan saya main di laga selanjutnya,” ucap Aziz. (pra)

Robert: Tim Lebih Maju
TREN positif mulai ditunjukan Persib pada paruh kedua
Liga 1 2019 terutama di empat laga terakhir. Tim asuhan
Robert Rene Alberts tersebut
meraih 10 angka dari 12 yang
mungkin mereka hasilkan.
Catatan impresif itu didapat
usai sanggup meraih 3 kemenangan dan 1 imbang tanpa
satupun kekalahan.
Selain itu Persib juga dalam
3 pertandingan terakhir berhasil menutup laga dengan
cleansheet. Robert Rene Alberts mengatakan perkembangan timnya sebenarnya bukan
hanya terlihat di empat laga

terakhir. Tapi setelah melakukan
perombakan di transfer window
paruh musim, timnya sudah
menunjukan progres. “Kami
menghadapi laga-laga yang
sengit, bukan hanya di empat
laga terakhir, tetapi kami juga
sebelumnya harus ke Surabaya
melawan Persipura dan menghadapi kenyataan laga melawan
Arema ditunda,” kata Robert.
Masuknya tiga pemain asing baru memang membuat
permainan dari Persib lebih
seimbang. Mereka tangguh
di lini belakang, solid menggalang sektor tengah dan lebih
tajam di barisan penyerang.

Robert menyebut kemajuan
terlihat di setiap aspek dalam
timnya sehingga kini berada
adalam laju yang positif. “Jadi
saya pikir yang perlu dilihat
adalah kemajuan dari tim, kami
lebih tangguh dalam organisasi pertahanan dan lebih rapat
dalam bermain, kami pun lebih
efisien saat menyerang dan
kami mulai bisa menguasai
bola,” jelasnya. “Kami kini tidak
mudah kehilangan penguasaan
bola, kami bisa menjaga ritme
pertandingan lebih baik saat ini.
Jadi itu yang jadi perkembangan
positif dari tim ini,” tutup pelatih
asal Belanda tersebut. (pra)

TERUSAN
Tawuran Malam, Janjian di Medsos
sambungan dari Hal 1

“Ketika berangkat tawuran
di Jalan Raya Cicurug, mereka ini membawa senjata
tajam berupa cerulit yang
mereka pesan di bengkel
pandai besi,” kata Kapolres
Sukabumi, AKBP Nasriadi
kepada Radar Sukabumi,
di Polsek Cibadak, Senin
(4/11).
Para pelaku yang merupakan kelas 10 dan 11 ini,
sambung Nasriadi, selain
mengakibatkan korban
tewas mereka juga menyerang dua korban lainnya
hingga mengalami luka
bacokan. Polisi menduga,
tersangka ini mendapat provokasi dari seniornya untuk membuktikan sekolah
yang lebih jagoan dalam
hal tawuran. “Dari semua
tersangka ini yang menghabisi nyawa korban itu MI.
Korban tewas dengan luka di
bagian dada dan pinggang,”
ujar mantan Kasat Reskrim
Polres Metro Jakarta Utara
ini.
Nasriadi menerangkan,
sempitnya ruang gerak para
pelaku untuk tawuran di
siang hari membuat mereka melancarkan aksi tidak
terpujinya di malam hari.
Mirisnya lagi, sebelum pecah tawuran di malam hari
itu, pelajar dari kedua sekolah tersebut janjian terlebih
dahulu, dengan membuat
kesepakatan melalui pesan
di media sosial (Medsos)
untuk bertemu antara dua
sekolah tersebut di Depan
Gang Kongsi, Jalan Siliwangi, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.
“Setelah bertemu SMK
Pertanian Cibadak dan SMK
Tehnika Cisaat ini terjadi
tawuran hingga mengakibatkan satu El Franza meninggal dunia. Sebelumnya
kebanyakan yang terlibat
tawuran ini pelajar kelas
12. Tapi saat ini seniornya
malah memprovokasi adik
kelas untuk mendoktrin
semacam budaya musuh
bebuyutan antar sekolah,”
terangnya.
Dari tangan tersangka,
Polres Sukabumi berhasil
mengamankan para pelaku
dan sejumlah barang bukti
seperti pakaian bersimbah
darah. Namun, senjata tajam
jenis cerulit yang diduga
dibawa pelaku dalam aksi
tawuran tersebut masih
dalam pencarian. “Kami

masih mencari senjata tajam
yang mereka bawa saat aksi
tawuran berlangsung,” paparnya.
Nasriadi memberikan masukan kepada pihak sekolah
agar dapat mendamaikan
kedua sekolah ini salah satunya dengan cara membuat program antara dua
sekolah seperti membuat
kegiatan yang lebih bersifat
akademis atau olahraga.
“Saya menyarankan pada
sekolah agar menggelar kegiatan yang bermanfaat dan
melibatkan pelajar dari dua
sekolah yang kerap bersetru
ini. Misalkan dalam satu tim
kegiatan itu diisi gabungan
antara SMK Pertanian dan
Teknika. Itu untuk mengikis
budaya tawuran antara dua
sekolah ini,” ungkapnya.
Akibat perbuatannya, para
pelaku diganjar Undang-ungang (UU) Nomor 34 tahun
2014 tentang perlindungan
anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
“Kami akan terus mengembangkan kasus ini, karena tidak menutup kemungkinan
bakal ada tersangka baru,”
tandasnya.
Sementara itu, kepada
polisi salah seorang tersangka yang duduk dibangku
kelas 11, A R mengaku saat
hendak tawuran membawa
senjata tajam jenis cerulit
yang didapatnya dari toko
online dengan alasan untuk
menjaga diri. “Cerulit itu
dipesan lewat online untuk
menjaga diri. Saya membacok korban di bagian pinggang,” akunya.
Setelah mengetahui ada
korban yang meninggal, AR
mengaku menyesal dengan
apa yang sudah dilakukannya tersebut. “Saya menyesal pak. Tidak akan mengulanginya lagi,” imbuhnya.
Di tempat sama, orang
tua korban, Sandi Susandi,
warga Kampung Leuwi Peucang, Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi, berterima kasih
kepada polisi yang sudah
menangkap para pelaku
yang menghabisi nyawa
putra tunggalnya tersebut.
“Pelakunya sudah berhasil
ditangkap. Kami meminta
agar pelaku bisa di hukum
seberat-beratnya,” singkatnya.
Sekadar diketahui, El Franza meregang nyawa setelah
terlibat tawuran di Jalan raya
utama Cicurug Kabupaten

Sukabumi, Minggu (3/11)
dini hari sekira pukul 01:00
WIB. Meski sempat dilarikan
ke RSUD Sekarwangi Cibadak, namun nyawa El tak
terselamatkan, akibat luka
parah pada bagian dadanya.
Peristiwa itu terjadi saat
k o r b a n d a n t e ma n - t e mannya sedang nongkrong
di kawasan pasar Cicurug.
Tiba-tiba, mereka diserang
puluhan pelajar SMK swasta
di Kabupaten Sukabumi.
Seleian menewaskan El, dua
rekan El mengalami lukaluka di bagian pinggang dan
pergelangan tangan.
Pengamat Kebijakan Publik dan Pendidikan Sukabumi, Asep Deni mengaku
prihatin terkait peristiwa
seorang pelajar SMK Pertanian yang tewas setelah
terlibat perkelahian dengan
sekolah lain. “Perisitiwa
meninggalnya seorang siswa
SMK itu, merupakan pukulan telak bagi dunia pendidikan. Generasi muda
yang seharusnya melakukan kegiatan posistif, malah
melakukan aksi tidak terpuji.
Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi orang tua
dan guru agar tidak terulang
kembali. Apalagi, insiden
seperti ini bukan pertama
kalinya terjadi di Sukabumi,”
jelas Asep.
Untuk itu, dalam proses
Kegiatan Belajar Mengajar
(KBM), pemerintah harus
menekankan pola pendidikan kepada siswanya dengan sistem pembentukan
karakter, moral dan pembentukan akhlak. “Dengan
sistem pendidikan seperti
ini, tentunya dapat meminimalisir terjadinya aksi
tawuran pelajar,” ujarnya.
Selain pola pendidikan
karakter, sambung Asep, untuk mengantisipasi peristiwa tersebut, maka seluruh
stakehoalder harus menjaga
dan meningkatkan sinergitas dalam mengawasi para
pelajar, mulai dari keluarga,
sekolah dan masyarakat.
“Perlu adanya pengawasan
yang intensif untuk mengantisipasi terjadinya tawuran
pelajar ini. Iya, intinya seluruh
stakeholader harus berperan
aktif didalamnya, khususnya
peranan pemerintah daerah
dan dinas pendidikan untuk
terus menerus bersama-sama meningkatkan sinergitas
dalam membangun pola pendidikan anak,” pungkasnya.
(bam/den/t)

Rumah Kita
sambungan dari Hal 1

Presiden Jokowi juga berhasil membuldoser PSSI.
Dengan cara yang tidak lazim. Kemelut di PSSI --melebihi keruwetan kurikulum-- bisa di-bypass. Aman
pula. Kompetisi relatif lancar
--pun di tahun pemilu. Pun
di bulan puasa. Pemilu dan
sepak bola bisa beriringan.
Di bulan Ramadan sepak
bola tidak lagi harus ikut
puasa. Ada jalan kompromi:
pertandingannya malam
hari.
Saya ikut optimistis: Piala
Dunia 2021 akan sukses.
Keberhasilan Asian Games
memberikan kepercayaan
diri yang luas. Di dunia olahraga. Sudah sangat lama Piala Dunia U-20 tidak di Asia
Tenggara. Waktu Malaysia
jadi tuan rumah, itu tahun
1997 --24 tahun dihitung di
tahun 2021 nanti.
Saya tidak ingat apa-apa
tentang Piala Dunia di Malaysia itu. Saat itu perhatian
saya fokus menyelamatkan
perusahaan. Indonesia lagi
gawat-gawatnya diterjang
krisis moneter. Waktu itu
saya bertekad: perusahaan
sudah harus keluar dari
krisis ketika yang lain baru
merasakan krisis. Sense of
crisis datang lebih cepat di
benak saya.
Bahkan saya tidak ingat
kalau di Malaysia ada Piala
Dunia. Saya pun tidak tahu
apakah tim Malaysia bisa
lolos dari babak awal. Wak-

tu itu kita memang sangat
membicarakan Malaysia,
tetapi bukan Piala Dunianya. Melainkan kehebatan
Perdana Menteri (waktu
itu) Dr Mahathir Mohamad.
Yang menolak IMF. Yang
berhasil menjaga nilai tukar
mata uang Ringgit.
Saat itulah Mahathir
memecat Wakil Perdana
Menterinya yang masih
sangat muda : Dr Datuk
Anwar Ibrahim. Yang lebih
pro-IMF. Apakah tim nasional kita bisa lebih baik
dari tim Malaysia saat itu?
Sebagai tuan rumah tim
kita tidak perlu lolos seleksi. Bisa otomatis masuk
putaran final. Semestinya
kita sudah punya modal
lumayan. Di Piala AFF barusan tim nasional junior
kita juara.
Usia mereka kini 17 tahun.
Masih di bawah umur 20 di
tahun 2021 nanti. Secara tim
kita sudah punya kerangka.
Waktu 2 tahun cukup untuk
mematangkannya. Dalam
sejarah Piala Dunia U-20
(atau lebih dikenal sebagai
Youth FIFA World Cup) kemampuan tim lebih merata.
Tidak terlalu didominasi
Eropa. Atau Amerika Latin.
Selama 22 kali Piala Dunia U-20 hanya Argentina
yang sampai enam kali jadi
juara. Negara seperti Inggris
dan Jerman baru sekali jadi
juara. Dari segi stadion kita
lebih dari mampu. Hanya
enam stadion yang dibutuhkan. Dari 10 stadion yang
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Jokowi: Indonesia Tolak Sampah
dari Luar Negeri
BANGKOK--Presiden Joko
Widodo (Jokowi) mengusulkan kerja sama penanganan
limbah B3 dan sampah plastik ketika berbicara di KTT
ke-14 Asia Timur, di Impact
Exhibition and Convention
Center, Bangkok, Thailand,
Senin (4/11).
Menurut Jokowi, beberapa
waktu terakhir ini, sejumlah
negara ASEAN menerima
limbah berbahaya dan beracun dari beberapa negara
termasuk di kawasan Asia
Timur.
“Tentunya kita semua tidak
ingin kawasan Asia Tenggara,
menjadi tempat pembuangan
limbah bahan berbahaya
dan beracun,” ucap Jokowi,
sembari menegaskan bahwa
hal itu melanggar aturan in-

ternasional mengenai limbah
plastik dan limbah beracun
berbahaya.
Oleh karena itu, Presiden
ketujuh RI tersebut menyampaikan dua usulan selain kerja sama penanganan
limbah B3 dan sampah plastik, yaitu infrastruktur dan
konektivitas di Indo-Pasifik.
Dia juga menjelaskan bahwa
Indonesia telah mengambil
langkah pemberitahuan
melalui masing-masing
Kedutaan Besar dan telah
melakukan pengiriman
kembali kontainer-kontainer berisi limbah tersebut ke
pelabuhan asal pengiriman.
“Law enforcement juga
kami lakukan bagi pihak
yang terlibat di dalam negeri,” tegasnya.

Mantan Gubernur DKI
Jakarta itu menyampaikan
bahwa Indonesia mengharapkan kerja sama negara
di dunia, termasuk di kawasan Asia Timur, untuk
pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan
kesepakatan internasional.
Selain limbah B3, kawasan
Asia Timur juga menghadapi
tantangan sampah plastik laut.
Jika tidak diatasi segera, hal itu
akan merusak ekosistem laut di
kawasan Indo-Pasifik.
Untuk itu, Indonesia saat
ini sedang menjalankan
strategi nasional untuk
menangani sampah laut,
dari hulu ke hilir.
“Saya optimistis Indonesia bisa mencapai target
pengurangan sampah laut

hingga 70% di tahun 2025.
Saya berpandangan negara
EAS harus dapat mendorong
gerakan global anti-sampah
plastik,” tuturnya.
Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi yang turut hadir
pada KTT tersebut menyampaikan, berdasarkan data
bea cukai Indonesia, jumlah kontainer sampah yang
diterima di Indonesia hingga
saat ini sebanyak 2.194 kontainer hingga Oktober 2019.
“Pihak Bea dan Cukai dan
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 882 kontainer,
dan 374 kontainer sudah
dikembalikan ke negara
asalnya,” tambah Retno.
(fat/jpnn)

Bos PNS Tunggu Restu Keluarga
sambungan dari Hal 1

“ Mungkin nanti di bulan
Januari atau Februari 2020
saya berempug dengan keluarga. Saya akan salat Istikarah
dulu. Setelah itu nanti saya
putuskan, apakah maju atau
tidak,” ungkap pria ramah ini.
Tak hanya itu, saat ini
selaku Sekda Kabupaten
Sukabumi harus menyelesaikan beberapa agenda
kegiatan sampai dengan
akhir tahun. Apalagi dirinya
itu merupakan Ketua Tim

Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD), artinya harus
menyelesaikan dulu penyusunan dan penganggaran
untuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)
2020 mendatang. “ Iya saat
ini saya masih tetap ingin
fokus dulu menyelesaikan
Tupoksi saya sebagai Sekda,”
ucap Ketua IPSI Kabupaten
Sukabumi ini.
Sementara itu meskipun
saat ini sudah ada ajakan
dan dukungan dari beberapa partai politik, kata Iyos,

tetap menunggu dulu restu
keluarga. Dirinya tidak mau
terburu-buru dalam menentukan sikap tanpa adanya dukungan keluarga. “
Saya sangat berterima kasih
kepada partai politik yang
sudah menerima dan membukakan pintu untuk saya
maju. Tapi sekali lagi saya
akan tentukan sikap setelah
pekerjaan selesai dan restu
keluarga,” imbuhnya.
Memang dirinya tidak menampik selain dari Parpol ,
dorongan kuat dari ulama,

tokoh masyarakat, pejabat
berdatangan agar dirinya bisa
maju di Pilkada 2020. Tentunya keinginan masyarakat
pun menjadi pertimbangan
pria kelahiran Tasikmalaya
untuk maju di Pilkada.
“Menjadi Kepala Daerah itu
amanah, sebuah pengabdian
besar terhadap masyarakat.
Penuh pertimbangan, pemikiran yang matang untuk
memutuskannya. Terima
kasih dukungan dari masyarakat, kita lihat saja nanti,”
pungkas Iyos. (bal)

Iman Calon Tunggal PAN
sambungan dari Hal 1

“Suara kader internal PAN
mulai dari DPC dan DPD
sudah mengkucut dan memunculkan nama Pak Iman
Adinugraha sebagai calon
tunggal. Keputusan tersebut didukung oleh DPW
PAN Jawa Barat. Bahkan,
DPD pada hari rabu sudah melakukan komunikasi
dengan DPP dan hasilnya
positif, “cetus Budi Mulyadi
saat dihubungi koran ini,
kemarin (04/11).
Sosok Iman yang pernah
manggung di Pilkada tahun 2015 lalu sebagai calon
Wakil Bupati, yang berpasangan dengan Ahmad Jajuli
merupakan kader terbaik
PAN saat ini. Rencananya,

dalam waktu dekat PAN
akan melakukan deklrasi
usungan tunggal tersebut.
“Kalau tidak ada halang
melintang, kami akan
melakukan deklrasi pada
bulan Januari mendatang,
“terangnya.
Lebih lanjut orang yang
juga sebagai Sekretaris PAN
Kabupaten Sukabumi ini
juga menambahkan, saat
ini PAN berhasil meraih
enam kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi, itu artinya
PAN harus berkoalisi dengan parpol lain karena harus menambah kursi hingga
memenuhi persyaratan.
“Semangatnya kita ingin
mebangun Kabupaten Sukabumi lebih baik dengan
bersama-sama. Untuk itu

saat ini, kami terus melakukan komunikasi dengan
sejumlah parpol lain terutama parpol besar. Karena
membangun Sukabumi harus dengan kebersamaan,
“tukasnya.
Sementara itu, Bendahara Umum DPW PAN Jawa
Barat, Iman Adinugraha
membenarkan bahwa dirinya dicalonkan kembali untuk maju di Pilkada 2020
mendatang. Menurutnya,
keputusan kader internal
PAN mendukung dirinya
untuk maju kembali satu
kehormatan tersediri dan
akan digunakan dengan
sebaik-baiknya. “Ia saya
dicalonkan kembali untuk
maju, saya tidak tau parameternya kenapa saya

dicalonkan kembali. Mungkin, melihat survei-survei
yang sudah dilakukan oleh
internal partai. “terangnya.
Saat ditanya soal persiapan, dirinya mengaku
sudah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah
parpol untuk berkoalisi. Ada
beberapa parpol yang sudah
diajak komunikasi, salah satunya dengan Golkar. Namun
dirinya memastikan bahwa
politik itu dinamis, selain
partai Golkar, ada parpol
lain seperti PKB, Demokrat
dan parpol lainnya yang
diajak komunikasi.
“Saat ini kita sedang membangun koalisi dulu dengan
patai lain, seperi apa hasilnya kita tunggu saja hasilnya, “tukasnya.(hnd)

Persib Semakin Tangguh
sambungan dari Hal 1

diajukan.
Daerah-daerah seperti
berlomba. Agar stadionnya bisa dipakai. Sampai
ada yang sewot. Masa kota
terbesar kedua di Indonesia
kalah terus dengan --misalnya Palembang. Wali kota
Surabaya kelihatannya lagi
perang dingin dengan Gubernur Jatim Khofifah. Garagara stadion Gelora Bung
Tomo. Yang mungkin tidak
layak dipilih.
Siapa pun tahu. Stadion
itu terlalu dekat dengan
gunung sampah. Yang parfumnya bisa masuk sampai
stadion. Sampai lengket di
baju. Terbawa sampai di
rumah.
Jubir wali kota menjelaskan: bau itu bisa diatasi
dengan kimia. Setiap ada
pertandingan bisa diberi
penangkal itu. Juga bisa
ditutupi terpal --yang mahaluas. Tentu tidak hanya
soal bau. Akses ke stadion
itu masih belum ”kelas dunia”, bahkan belum kelas
apa pun di bawahnya. Akses
itu memang bisa dikebut
dalam dua tahun. Hutan
buatan juga bisa dibuat di
sekitar gunung sampah.
Tidak. Hanya baunya yang
diusir. Kebusukan fisiknya
juga harus dicover dengan
keindahan. Mungkin tidak
usah bertengkar. Toh tim
FIFA yang berhak memilih.
Serahkan saja sepenuhnya
pada mereka. Yang penting
Piala Dunia akhirnya datang
ke rumah kita.(***)

SELASA, 5 NOVEMBER 2019

“Saya pikir yang perlu
dilihat adalah kemajuan
dari tim, kami lebih tangguh
dalam organisasi pertahanan dan lebih rapat dalam
bermain, kami juga lebih
efisien dalam menyerang
dan kami mulai bisa menguasai bola,” kata Pelatih
Persib Robert Rene Alberts
mengungkap perkembangan Persib di situs Liga 1.
“Kami kini tidak mudah
kehilangan penguasaan
bola, kami bisa menjaga
ritme pertandingan lebih

baik saat ini. Jadi itu perkembangan positif dari tim,” dia
menambahkan.
Persib bakal melawan
PSIS Semarang di lanjutan
Liga 1 pekan ini. Duel Persib
dengan Mahesa Jenar berlangsung di Stadion Si Jalak
Harupat, Rabu (4/11).
Sudah sekitar 1,5 bulan
Persib tak bisa menggelar pertandingan kandang di Bandung pada lanjutan Liga 1. Izin
keamanan yang tak keluar dari
pihak Kepolisian Daerah Jawa
Barat menjadi penyebabnya.
Persib pun menggelar
dua pertandingan Stadi-

on Kapten I Wayan Dipta,
Gianyar, Bali. Maung Bandung menang dua kali saat
itu, Persebaya Surabaya dan
Persija Jakarta yang berhasil
ditaklukkan.
Kini, kondisi Jawa Barat
sudah kondusif. Persib bisa
menjamu PSIS Semarang
di Stadion Si Jalak Harupat,
Rabu (6/11). Persib mempunyai modal bagus menatap laga
kandang melawan Mahesa
Jenar. Mereka tak kalah dalam
empat pertandingan terakhir dengan rincian tiga kali
menang dan sekali imbang.
Pilar lini belakang Persib,

Nick Kuipers, berniat melanjutkan tren positif.
“Saya sudah siap untuk
itu. Tim juga sudah siap. Kita
akan berjuang lagi untuk
mendapatkan tiga poin,” kata
Nick di situs resmi Persib.
Nick menitipkan pesan
untuk para pendukung Persib. Dia ingin mendapatkan
dukungan penuh dari para
Bobotoh.
“Ya, pastinya kita semua
ingin melihat bobotoh kembali memenuhi tribun stadion di pertandingan melawan PSIS nanti,” kata Nick.
(net/dtc)

Tangan Emak-Emak Selalu Bergetar
sambungan dari Hal 1

Te r u t a m a l e w a t f o t o
produknya yang keren. Pria
yang tinggal di Jalan Rungkut
Barata VI tersebut menilai
produk buatan para pelaku
usaha kecil mempunyai nilai
yang tinggi. Misalnya, kerajinan tangan dan kuliner.
Sayangnya, dokumentasi
terhadap produk itu masih
minim. Akibatnya, penjualan tidak berjalan maksimal.
Karena itu, Dimas pun
mulai mengajari ibu-ibu
PKK. Pelatihan ilmu diberikan. Pelatihan dibuka secara
umum dan gratis. Terutama
ketika para ibu-ibu tersebut berkumpul. Syaratnya
gampang, yakni membawa
handphone. Untuk merek
dan tipenya, tidak ada batasan. Yang penting, ada

kamera dalam handphone
tersebut. “Awalnya, meski
persyaratannya gampang,
m e re k a m a s i h e n g g a n
mengikuti pelatihan. Waktu
itu hanya 20 peserta. Itu pun
kebanyakan ibu-ibu yang
berusia sudah tua. Yaitu,
50–60 tahun ke atas,” ucapnya, lantas tertawa.
Dia tidak menyangka akan
mengajari ibu-ibu PKK usia
50 tahun ke atas. Yang pasti,
pelatihan bakal berjalan
alot. Benar saja, para peserta
cukup sulit menangkap materi yang diberikan. Terlebih
saat mempraktikkannya.
“Jangankan menghasilkan
foto yang bagus, agar foto
tidak ngeblur saja, sangat
sulit. Tangan mereka selalu bergetar jika memegang
handphone-nya. Seperti
grogi,” ungkapnya.

Alhasil, pelatihan harus dilakukan berkali-kali. Dimas
pun harus telaten. Meski begitu, hal tersebut bukan masalah besar baginya. Sebab,
meski sudah tua, semangat
mereka masih membara. Dimas mengapresiasi semangat ibu-ibu itu. Meski sulit,
mereka tetap mencobanya
hingga bisa menciptakan
foto yang bagus.
Dalam hal ini, materi pelatihan diberikan secara bertahap. Setelah menguasai cara
pengambilan angle foto, mereka diberi pelatihan editing.
Misalnya, pengaturan komposisi cahaya foto yang mereka
hasilkan. Tidak sampai di situ.
Setelah editing selesai, tahap
selanjutnya adalah promosi ke
media sosial.
Agar terlihat menarik,
kutipan pada foto yang di-
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unggah di media sosial harus selaras. Menggunakan
kosakata kekinian, simpel,
dan enak dibaca. Dengan
begitu, orang yang melihat
langsung mengerti maksud
foto yang diunggah ke media
sosial masing-masing.
“Menguasai fotografi handphone tidak memakan waktu
lama. Cukup dua kali pertemuan, mereka dapat memahami basic-nya. Termasuk
tahap editing dan promosi
ke media sosial,” ungkapnya.
Seiring berjalannya waktu,
nama Dimas kian populer
di kalangan ibu-ibu PKK.
Khususnya pelaku UMKM.
Bukan hanya di Surabaya.
Melainkan juga di Sidoarjo,
Tulungagung, Kediri, Malang,
Batu, Bali, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Sumatera,
Jakarta, dan Aceh. (*)

TARIF IKLAN
IKLAN BARIS: Rp. 15.000,-(30 huruf/1kali penayangan)
HALAMAN 1 FC
: Rp. 61.000,-/mmk
HALAMAN 1 BW
: Rp. 43.000,-/mmk
HALAMAN DALAM FC
: Rp. 50.000,-/mmk
HALAMAN DALAM BW
: Rp. 36.000,-/mmk
ADVETORIAL FC
: Rp. 36.000,-/mmk
ADVETORIAL BW
: Rp. 33.000,-/mmk
SPOT 2 WARNA
: Rp. 31.000,-/mmk
IKLAN SOSIAL
: Rp. 16.000,-/mmk
* Harga iklan belum termasuk Ppn 10%
DEADLINE IKLAN : 2 Hari Sebelum Penayangan
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BPJS Ketenagakerjaan
akan Berubah Call
Name Jadi BP Jamsostek
SUKABUMI - Penyebutan nama (call name)
dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) bisa segera
terealisasi, dan disahkan dalam waktu dekat
i n i . Ha ra p a n n ya ma syarakat akan terbiasa
dengan call name baru
tersebut.
Hal ini dilakukan untuk
memudahkan masyarakat membedakannya
dengan BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi,
Emir Syarif Ismel yang
ditemui belum lama ini
mengatakan, yang berganti hanya nama penyebutannya saja.
C a l l n a m e B P Ja m sostek tersebut tidak
akan merubah nama
organisasi dan tupoks i y a n g d i a ma nat k a n
dalam Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2011
tentang BPJS.
Sedangkan untuk
keperluan surat-menyurat tetap menggunakan
nama BPJS Ketenagakerjaan.
“Call name BP Jamsotek digunakan pada

saat penyampaian informasi, juga pada kegiatan publikasi ke media
massa dan media sosial
kami,” lanjut Emir.
Penyebutan nama BP
Jamsostek dipilih karena
BPJS Ketenagakerjaan
sebelumnya bernama
Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang
dikelola PT Jamsostek
(Persero), namun sesuai
UU No 24 Tahun 2011
tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi
BPJS Ketenagakerjaan
sejak 1 Januari 2014.
“Alasan perlunya perubahan nama BPJS Ketenagakerjaan menjadi
BP Jamsostek dilatarbelakangi karena persepsi
masyarakat yang lebih
mengenal penyebutan
“BPJS” yang selalu diidentikan dengan BPJS
Kesehatan. Padahal
BPJS Ketenagakerjaan
dan BPJS Kesehatan
adalah dua lembaga
yang berbeda dan mengurusi dua hal berbeda
juga. “Ternyata masih
banyak masyarakat yang
kelir u dan tidak bisa
membedakan antara
BPJS Ketenagakerjaan
dengan BPJS Kesehatan,” terang Emir. (adv)

XL AXIATA FOR RADAR SUKABUMI

SASAR MILENIAL: (ki-ka) Group Head Jabodetabek Region XL Axiata Francky Rinaldo Pakpahan, Group Head Youth Segment XL Axiata Alfons Eric Bosch Sansa, Chief
Marketing Oﬃcer XL Axiata David Arcelus Oses dan Head Youth Touchpoints Management XL Axiata Fery Firman dalam acara peluncuran aplikasi AXISnet di Jakarta,
Senin (4/11).

Fitur-fitur Baru Perkaya
Aplikasi AXISnet
Tingkatkan
Kenyamanan
Pelanggan

IST

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Emir Syarif
Ismel.

SUKABUMI - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui
brand AXIS terus berupaya
mempermudah pelanggan
segmen anak muda, untuk
mendapatkan produk layanan melalui saluran digital yaitu aplikasi AXISnet.
Sarana berbasis digital
yang telah diluncurkan
sejak 2016 tersebut, kini
telah diperkaya dengan
sejumlah fitur yang semakin mempermudah
pelanggan mendapatkan
berbagai informasi dan
manfaat tentang berbagai
layanan AXIS. Pelanggan
sudah bisa memanfaatkan
fitur-fitur yang dimaksud
mulai 1 November 2019,
melalui aplikasi AXISnet
yang dapat diunduh melalui Playstore bagi pengguna Android dan menyusul dalam waktu dekat di
Apple Store bagi pengguna

iOS.
“Kami terus berinovasi
menghadirkan layanan
yang lebih menyenangkan
bagi pelanggan setia AXIS
yang sebagian besar dari
kalangan anak muda,” kata
Chief Marketing Officer XL
Axiata, David Arcelus Oses
kepada Radar Sukabumi,
Senin (4/11).
Menurut David, mereka
butuh aplikasi AXISnet
yang bisa memper mudah mendapatkan produk
atau layanan AXIS, juga
mendapatkan update infor masi mengenai apa
saja yang terkait dengan
produk AXIS. “Pelanggan
AXIS adalah anak-anak
muda yang dinamis, sehingga kami pun perlu
m e n y e s u a i k a n d e n ga n
karakter dan kebutuhan
mereka,” ungkapnya.
Menurut David, ada beberapa fitur baru yang menjadi highlight di aplikasi AXISnet. Pertama, fitur kunci
pulsa (lock botton feature).
Fitur ini merupakan yang
pertama di Indonesia, guna
menghindarkan pelanggan

dari kemungkinan pemotongan pulsa milik mereka
secara otomatis karena terkena tarif dasar internet
saat kuota habis atau hal tak
terduga lainnya.
Kedua, fitur Special Offer Customized Product.
Fitur ini secara otomatis akan mengindentifikasi karakter pelanggan
dalam menggunakan layanan AXIS sehari-hari.
Alhasil, pelanggan akan
diberikan penawaran paket AXIS dengan harga/
promo spesial sesuai kebutuhan pelanggan. Selain
itu, pelanggan juga bisa
memperoleh harga produk
terbaik di AXISnet. Ketiga,
layanan “Super Sureprize”,
merupakan program undian yang hanya bisa diikuti
oleh pelanggan AXIS.
Untuk mengikuti program “Super Sureprize” ini,
pelanggan hanya cukup
membeli paket internet bulanan yang dapat dibeli melalui aplikasi AXISnet atau
voucher AIGO di toko pulsa.
Jika dengan voucher AIGO,
pelanggan hanya perlu scan
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kode AIGO di aplikasi AXISnet. Setelahnya, secara
otomatis pelanggan akan
terdaftar dalam program
dan memiliki kesempatan memenangkan hadiah
utama sepeda motor, smartphone, laptop dan hadiah
menarik lainnya.
Selanjutnya akan menyusul di bulan November ini,
fitur multipayment. Fitur ini
memberikan kemudahaan
pelanggan saat melakukan pembelian paket AXIS,
selain membayar dengan
pulsa, mereka juga bisa
melakukan pembayaran
melalui beragam platform
digital yang tersedia.
Brand AXIS merupakan
bagian dari XL Axiata yang
ditujukan untuk pelanggan
segmen anak-anak muda,
termasuk mahasiswa. Saat
ini AXIS memiliki produk
unggulan yaitu paket
OWSEM dan paket Boostr,
yang mampu memenuhi
kebutuhan pelanggan. Pada
produk OWSEM, pelanggan
bisa mendapatkan manfaat
berupa unlimited gaming
dengan kuota utama, kuota

sosial media, kuota malam
dan kuota musik. Sementara itu pada produk Boostr
pelanggan bisa mendapatkan manfaat berupa paket
internet untuk aplikasi, yang
bisa dipilih sesuai dengan
kebutuhan mereka, kedua
paket ini pun bisa pelanggan dapatkan melalui aplikasi AXISnet.
Layanan AXIS didukung
oleh jaringan infrastruktur
XL Axiata yang tersebar
hingga pelosok-pelosok
Indonesia, dengan lebih
dari 129.000 BTS termasuk lebih dari 53.000 BTS
3G dan lebih dari 39.000
BTS 4G. Saat ini layanan
4G XL Axiata sudah hadir
di 410 kota/kabupaten di
berbagai hampir semua
provinsi. Melalui perluasan jaringan data berkualitas yang terus diperluas
sampai saat ini, semakin
luas pula layanan AXIS
bisa didapatkan oleh anakanak muda Indonesia di
berbagai daerah, guna
memfasilitasi kreativitas
serta produktivitas mereka.(*/sri)
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Nama Kabid Kepegawaian
Dicatut Untuk Penipuan
Penipu Tawarkan
Kenaikan Jabatan

Kota Sukabumi di catut penipu
yang bermodus menawari kenaikan jabatan. Tercatat, ada tiga
korban yang sudah ditelpon oleh

CIKOLE- Nama Kepala Bidang
Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Taufik Hidayah mengaku kaget saat salah

penipu yang mengatasnamakan
Taufik Hidayah tersebut.
Kepada Radar Sukabumi, Kepala Bidang Kepegawaian Badan

satu Aparatur Sipil Negara (ASN)
memberitahukan adanya penipu
yang mengatasnamakannya.


NAMA..Baca Hal 10

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI.

BERTANDING: Sejumlah pelajar wanita saat mengikuti pertandingan kejuaraan bola basket Walikota cup 2019 di GOR Merdeka Kota Sukabumi.

Fahmi Ingin Potensi Non Akademik Pelajar Dimunculkan
CIKOLE- Walikota Sukabumi,
Achmad Fahmi mengatakan
ajang kejuaraan bola basket Walikota cup 2019 bisa menjadikan
pelajar tetap solid, kompak dan

saling mendukung satu dengan
lainnya. Pemerintah ingin agar
berbagai potensi non akademik
para pelajar dimunculkan. “Seperti olahraga basket, mari sama-

SEMENTARA ITU
Hasil Akreditasi
Tinggal Dua Puskesmas

sama unjuk kemampuan dan
berprestasi di bidang olahraga,”
ujar Walikota Sukabumi, Achmad
Fahmi, kemarin (4/11).
Sehingga para pelajar Suka-

bumi sukses secara akademik dan
non akademik. Dalam bertanding, Fahmi berpesan olahraga
mengajarkan sportivitas, olaharga mengajarkan kebersamaan,

dan olahraga mengajarkan persaudaraan.
“Selamat bertanding dan berprestasi serta unjuk kemampuan dan tunjukkan berb-

CIKOLE- Sukabumi Mart
dan Kelurahan Entrepreneur
Centre (Kece) menjadi program untuk mengentaskan
kemiskinan di Kota Sukabumi. Hal itu, disampaikan
Wakil Walikota Sukabumi,
Andri Setiawan Hamami
dalam Rapat koordinasi Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Jawa
Barat.
Di Kota Sukabumi upaya
untuk menekan angka ke-

HASIL..Baca Hal 10

TANDA TANGAN:
Wakil Walikota Sukabumi,
Andri Setiawan Hamami saat
menghadiri Rakor Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat.

INOVASI
FOTO: IST

SSB Sukabumi Pro Soccer
Jenguk Abdul
FOTO:IST

RAKOR: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sukabumi saat
melakukan rapat persiapan mengikuti Smart City Expo yang akan
berlangsung di Jakarta.

Smart City Kota Sukabumi
Dinilai Pusat
CIKOLE- Pemerintah Kota Sukabumi akan
mengikuti Smart City Expo yang diselenggarakan di
Jakarta dari 4 sampai 6 November, mendatang. Keterwakilan Kota Sukabumi itu setelah mendapatkan
juara ke III pada lomba smart City yang diselenggarakan di Banyuwangi beberapa waktu lalu.


SMART..Baca Hal 10
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S-mart dan Sukabumi Kece Diklaim Entaskan Kemiskinan

CIKOLE- Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terus
melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu
upayanya yakni melakukan akreditasi Puskemas.
“Iya akreditasi ini roses penilaian terhadap peningkatan mutu pelayanan yang telah dilakukan
oleh Puskesmas dan akan dilakukan survei ulang
setiap tiga tahun oleh Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kota
Sukabumi, Yudi Yustiawan, kemarin (4/11).


agai potensi siswa beeprestasi
di bidang akademik dan non
akademik,’’katanya.

CIKOLE- Sejumlah siswa
Sekolah Sepak Bola (SSB)
Sukabumi Pro Soccer menjenguk Abdul Herdian, salah
satu korban kebakaran di
Kampung Cidahu RT 01/09
Desa Tanjungsari, Kecamatan
Jampang Tengah, Kabupaten
Sukabumi di RSUD Syamsudin SH Kota Sukabumi.
Abdul yang juga merupakan
siswa SSB Jatiraharja (Jatira)
Cikembar ini mengalami luka
yang cukup serius sehinga harus mendapat penanganan medis. Sebelum terkena musibah
Abdul sedang dipersiapkan


SSB..Baca Hal 10

miskinan ini dilakukan melalui berbagai pogram dan
menciptakan sektor-sektor
ekonomi produktif, diantaranya dengan menciptakan
S-Mart dan Sukabumi Kece.
“Beberapa program, seperti
halnya S Mart dan Sukabumi
Kece menjadi program unggulan pengentasan kemiskinan,” jelasnya belum lama
ini.
Program S Mart, S-Mart
yang dibentuk di setiap kelurahan, untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,
dengan meningkatkan dan
mengembangkan usaha
koperasi.


S-MART..Baca Hal 10

PPK dan PPTK
Digembleng

FOTO: IST

PEDULI: Siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) Sukabumi Pro Soccer menjenguk
Abdul Herdian, salah satu korban kebakaran

CIKOLE- Puluhan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kota Sukabumi mengikuti
bimtek tentang barang dan
jasa (barjas). Bintek yang
dilaksanakan tersebut,
untuk mempersiapkan
program-program yang
akan dijalankan pada tahun 2020 nanti.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Sukabumi Cecep Mansur menjelaskan,
untuk mempersiapkan
program-program yang

akan dijalankan pada
tahun 2020 mendatang.
“Bintek ini juga salah satunya untuk meningkatkan
kapasitas PPK dan PPTK,
sehingga pengetahuan
tentang barjas lebih siap
tahun 2020,” jelasnya usai
membuka bimtek barjas di
salah satu Hotel kawasan
Jalan Siliwangi Kota Sukabumi, kemarin (04/11).
Selain itu juga lanjut
Cecep, mereka (PPK dan
PPTK) harus memahami
dengan adanya peraturan
yang baru, yakni Peraturan
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Langkah Pasti AFS U-13
TIM Akademi Futsa Sukabumi (AFS) U-13 mengawali
pertandingan perdananya
dengan baik. Tim asuhan
Asep Sofyan ini berhasil
menekuk tim Tunas Harapan Futsal Club asal Batam
dengan skor 4-2 pada pertandingan pertama grup B di
Lapangan Tifosi Sport Center Jakarta, kemarin (4/11).

nit ke-18 dan Muhammad
Noval Ferdiansyah Muchtar
menggenapkan kemenangan pada menit ke-25. Tim
Tunas Harapan Futsal Club
hanya bisa memperkecil
kekalahan melalui sepakan
Rifqi Ghufran pada menit
ke-24 dan Yoel Orlando Purban pada menit ke-27.
Menyikapi hasil kemenan-

Empat gol yang disarangkan
para pemain AFS ini ditorehkan, Ridho Ryandika Sofyan
pada menit ke-5, kemudian
disusul oleh Muhammad
Reevan Bijaksana Budiman
pada menit ke-13. Tak Mau
kalah dari rekan setimnya,
Bimo Satrio Dwiputro Widodo pun berhasil memperbesar kemenangan pada me-

gan ini, Asep mengaku bangga dengan perjuangan dan
kerja keras tim. Di mana,
strategi yang diberikan pelatih dijalankan dengan baik.
“Tentu saja kami sangat
bersyukur. Semoga dipertandingan selanjutnya bisa
mendapatkan hasil yang
positif,” ujar Asep kepada
Radar Sukabumi.

Nama Kabid Kepegawaian Dicatut Untuk Penipuan
sambungan dari Hal 9

“Salah satu korban yang ditelpon itu kebetulan kenal sama
saya, dari pengakuannya ada
yang menelpon mengaku saya
dan mengiming-imingi naik
jabatan dan lainnya,” ungkap
Taufik, kemarin (4/11).
Namun begitu, korban yang
pertama ditelpon tidak dengan mudah mempercayai
penipu tersebut. Karena memang, suara si penipu jauh
dari suara Taufik yang asli
sehingga korban tidak ter-

ke saya, ketiganya ditawari
modus yang sama. Namun
herannya, Penipu bermodus
telepon itu mengetahui persis posisi dan jabatan calon
korban, “ujarnya.
Langkah yang diambil oleh
Taufik, saat ini hanya menyebarluaskan informasi baik di
internal Pemrintah Kota Sukabumi maupun luar. Dengan
harapan, tidak ada satupun
ASN di Kota Sukabumi yang
tertipu. “Saat ini upaya yang
saya ambil hanya menyebarluaskan informasi saja,

bubuai. “Jadi, si penipu itu
menawarkan naik pangkat
hanya saja harus menyetorkan sejumlah uang, mulai dari
Rp 10 juta. Tapi, karena suara
penelpon janggal sehingga
calon korban itu langsung
konfirmasi ke saya,” bebernya.
Tidak berhenti di sana, Taufik pun mendapat pengaduan
lain dari dua calon korban
yang ditawari modus yang
sama. Kendati demikian, baiknya tidak ada satupun calon
korban yang tertipu. “Ada tiga
calon korban yang konfirmasi

sedangkan untuk laporana
ke kepolisian masih belum
karena tidak ada korban yang
tertipu, “ungkapnya.
Taufik mengimbau, siapapun yang mengatasnamakannya diharapkan para ASN
tidak terbujuk. Karena memang, kenaikan pangkat, jabatan, pensiun dan yang lainnya sudah jelas diatur sesuai
mekanismenya. “Yang jelas,
tidak ada jual beli jabatan atau
apalah itu namanya. Semua
ASN harus berhati-hati saja,”
pungkasnya. (upi/e)

S-mart dan Sukabumi Kece Diklaim Entaskan Kemiskinan
sambungan dari Hal 9

“Sedangkan, Sukabumi
Kece sebagai pusat pendidikan, pelatihan, pendampingan dan pengembangan
kewirausahaan di tingkat kelurahan di Kota Sukabumi,”
terangnya.
Adapun tujuan dari pro-

Jawa Barat memaparkan data
pusat statistik terkait kemiskinan di Jawa Barat, yakni pada
tahun 2018, angka kemiskinan
di Jawa Barat sebanyak 7,54
persen dari jumlah penduduk
3,61 juta jiwa, dan pada tahun 2019 turun menjadi 6,91
persen dari jumlah penduduk
3,4 juta jiwa.

gram itu, supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan merata, serta angka
kemiskinan di Kota Sukabumi
bisa terus menurun. “Melalui Rakor TKPKD ini, dapat
melahirkan berbagai program
untuk menekan angka kemiskinan,” tutupnya.
Sebelumya, Wakil Gubernur

Ditandaskannya, berbagai upaya dan program
yang bersinergis dan berkesinambungan, telah dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat bersama
Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kota se Jawa
Barat, dalam menekan angka kemiskinan. (upi/d)

SSB Sukabumi Pro Soccer Jenguk Abdul
sambungan dari Hal 9

untuk kejuaraan tingkat nasional Generasi Emas Anak
Sekolah (GEAS), yang akan
diselenggarakan di lapangan
Pancoran Soocer Field, Jakarta.
Ketua Sekolah Sepak Bola
(SSB) Sukabumi Pro Soccer,
Eko Purwanto menjelaskan,

bumi Pro Soccer,red) kepada
Abdul yang juga merupakan
kedepan bola cilik, sehingga
diharapkan tertanam jiwa
kepedulian terhadap sesama,”
jelasnya kepada Radar Sukabumi, kemarin (4/11).
Selain itu, kedatangan SSB
Sukabumi Pro Soccer ini
dapat menjadi motivasi bagi

kedatangannya kerumah
sakit sebagai wujud kepedulian terhadap sesama pegiat
sepakbola di Sukabumi. Selain itu, kunjungannya itu
untuk membentuk karakter
peduli terhadap sesama dikalangan siswa SSB.
“Ini merupakan bentuk solidaritas dari kami (SSB Suka-

Abdul. Diharapkan, kondisi
kesehatan Abdul juga dapat
pulih dengan cepat dan bisa
beraktivitas seperti biasanya.
“Kami juga serahkan donasi
yang dihimpun dari orang tua
siswa SSB sebagai motivasi
untuk Abdul agar semangat
dan kembali bisa berkiprah,”
imbuhnya. (upi/t)

Smart City Kota Sukabumi Dinilai Pusat
sambungan dari Hal 9

“Kami menjadi III terbaik
tingkat nasional. Sehingga kami
diundang untuk tampil kembali
di Smart City Expo. Kami berhasil menunjukan manfaatnya
dan implementasi progam
Smart City untuk masyarakat,”
ujar Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Kota Sukabumi, Kurnia Rahmandani, kemarin. (11/4).
Dani sapaan akrab Kurnia
Rahmandani ini menambahkan, bahwa expo tersebut akan
dilakukan penilaian lanjutan
oleh tim khusus. Dalam hal ini
tim penilai akan melihat dari
sisi dokumen dan melihat wajah smart city Kota Sukabumi

Kota Sukabumi. Selain itu, kami
juga mengembangkan aplikasi
Smart Living untuk program
home care yang dioperasikan
oleh Dinas Kesehatan. Melalui
aplikasi ini, para lansia bisa
terlayani kesehatannya oleh
petugas kesehatan di rumah
tanpa harus pergi ke Puskesmas,” bebernya.
Lanjut Dani, implementasi
smart city di Kota Sukabumi,
dilihat dari penilaian meraih 2,7
poin, padahal target di RPJMD
itu hanya 2,5 poin di tahun 2019
ini. Disamping itu Smart City
tidak melulu urusan teknologi
informasi. Program pemilahan
sampah organik dan anorganik juga termasuk bagian dari
Smart City. “Program Smart

di stand pameran tersebut.
“Expo ini menjadi salah satu
komponen penilaian program
Smart City. Mudah- mudahan
hasilnya tetap baik, apalagi nanti
akan dihadiri bapak Presiden,
“tambahnya.
Dijelaskannya, salah satu bentuk implementasi dari smart
city adalah Aplikasi Super. Melalui aplikasi itu, masyarakat
dapat menyampaikan laporan
atau keluhan terkait kebijakan
pemerintah, kondisi infrastruktur atau pelayanan publik. Lalu
Pemerintah Kota merespon
laporan atau keluhan masyarakat. “Warga yang menggunakan
aplikasi ini harus memasukkan NIK untuk memverifikasi
bahwa dia memang warga

City juga menyangkut upaya
pemda untuk meringankan
beban para pelaku usaha kecil
dengan memfasilitasi pinjaman
modal usaha berbunga rendah,”
terangnya.
Ditambahkan dia, selain Aplikasi Super, aplikasi yang akan
dibawa ke pameran di Jakarta
antara lain Cetek, Si Jempol, Si
Mantap, KTP Bandros (Kartu
Tanda Pohon Berbasis Android), Panon Pendekar dari Dishub, dan yang terbaru aplikasi
Laser (layanan Sehari) dari Kelurahan Tipar.”Semua aplikasi
tersebut akan kami sampaikan
resumenya dalam bentuk cerita
pendek untuk menggambarkan
manfaatnya bagi masyarakat,”
pungkasnya. (bal)

FOTO
BERSAMA:
Para pemain
AFS U-13
melakukan
foto bersama
sebelum
melakukan
pertandingan.
IST

Asep mengaku, meski berjalan mulus pada fase tersebut, namun masih banyak
evaluasi yang harus segera

dibenahi. Untuk itu, sebelum
melakukan pertandingan
melawan tim Bogor Futsal
Exellent, hari ini. “Kita laku-

kan breefing kepada anakanak. Semoga besok (hari
ini, red) mereka bisa bermain
baik,” harapnya. (why)

Fahmi Ingin Potensi Non
Akademik Pelajar Dimunculkan
sambungan dari Hal 9

Kejuaraan yang diikuti
sebanyak 23 sekolah yang
terdiri atas tingkat SMP sederajat sebanyak 13 tim dan
SMA/SMK sederajat sebanyak 9 tim ini bisa melahirkan
siswa yang berprestasi tidak
hanya akademik, melainkan
non akademik. “Bersyukur
bisa bersilaturuhmi di GOR
yang kini bisa digunakan

untuk kegiatan dan menjadi
tempat latihan basket ke depannya, “tambahnya.
Lanjut Fahmi di tengah
perkembangan teknologi
informasi saat ini, bukan
hanya sekedar memiliki
kemampuan akademik, namun dibutuhkan siswa atau
pemuda yang memiliki kemampuan non akademik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan

Pariwisata (Disporapar) Kota
Sukabumi Adang Taufik mengatakan, tujuan kejuaraan
sebagai media pembinaan
minat dan bakat para pelajar
Kota Sukabumi. Kedua menumbuhkan potensi yang ada
pada pelajar atau remaja di
bidang olahraga khususnya
cabang olahraga basket. “Terakhir mempererat persaudaraan antar para pelajar di Kota
Sukabumi,” pungkasnya. (bal)

PPK dan PPTK Digembleng
sambungan dari Hal 9

Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
(Permen PUPR) no 7 tahun
2019 yang mengatur tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Sebab, dalam
aturan itu ada perubahanperubahan sibtansi aturan
yang harus mereka pahami.
“Para PPTK dan PPK harus menyiapkan diri dengan
aturan yang beru tersebut, sehingga kedepan mereka lebih
memahaminya,”tutur Cecep.
Dalam bimtek ini juga lanjut Cecep, untuk mempercepat proses penyusunan
perencanaan yang akan di
tender di tahun 2020 nanti,
sehingga semua dokumen

tersebut bisa masuk ke Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa
(BPBJ) di bulan desember
2019. “Jika semua dokumen
lengkap di akhir tahun ini,
tentu saja proses mulai tender
sampai pelaksanaanya tuntas dengan cepat, sehingga
tidak adanya pekerjaan yang
tertunda,”tandasnya.
Untuk itu tambah Cecep,
semua SKPD secepatnya juga
untuk menunjuk PPK dan
PPTK dari awal, dengan begitu juga proses tender juga
bisa secepatnya dikerjakan.
“Setiap SKPD secepatnya
tunjuk PPK dan PPTK, hal
ini juga untuk mempercepat
perencanaan,”ungkapnya.
Cecep juga mengatakan,
jika aturan sesaui mekanisme
yang dikerjakan, maka jangan

takut untuk menjadi PPTK
dan PPK, kecuali karena ada
kesalahan serta adanya kepentingan-kepentingan pribadi wajar jika mereka merasa
cemas. “Kalau jalurnya sesuai
dengan mekanisme ataupun
aturan yang ada kenapa harus
takit,”bebernya.
Yang jelas tambah Cecep,
semua SKPD bisa melaksanakan penyusunan pengadaan yang cepat sehingga
anggaran untuk pembangunan
bisa terserap dengan baik. Tapi,
jika terbalik otomatis visi misi
walikota juga akan tertunda.
“Maka bila tahun pertama ada
kegagalan, ditahun kedua akan
menjadi beban. Jadi diharapkan semua percencanaan bisa
masuk di bulan desember,”
pungkasnya. (upi/d)

Hasil Akreditasi Tinggal Dua Puskesmas
sambungan dari Hal 9

Di tahun 2019 ini ada empat puskemas di Kota Sukabumi yang telah di survei
ulang setelah tiga tahun
yakni Puskemas Sukabumi,
Cipelang, Benteng dan Cikundul. Dari hasil Komisi
Akreditasi FKTP Kemenkesa RI yang mendapat hasil terakreditasi Paripurna
yakni Puskemas Sukabumi
dan puskesmas Cipelang
terakreditasi utama. “ Nah
untuk dua puskemas lagi
yakni Benteng dan Cikundul
itu masih menunggu hasil.
Sampai saat ini belum ke-

luar dari Komisi Akrediitasi
FKTP,” ungkapnya.
Perlu diketahui kata Yudi,
bahwa status akreditasi
puskesmas diantarnya tidak
terakreditasi, Dasar, Madya,
Utama dan Paripurna. Hasil
survei akreditasi ini diharapkan memberikan gambaran
tentang peningkatan mutu
pelayanan di Puskesmas
yang semakin hari semakin
meningkat dengan tercapainya indikator kinerja pelayanan di Puskemas. “Perlu
dipahami bersama bahwa
pelayanan di sini bukan
hanya pelayanan dalam gedung pada pasien yang sakit

atau dikenal dengan Upaya
Kesehatan Perseorangan
(UKP) tapi juga meliputi
pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM),”
jelasnya.
Lanjutnya, peningkatan
pelayanan terkait proses
peningkatan akreditasi kata
Yudi meliputi aspek-aspek
SDM, tata aturan, dan standar
operasional. Jadi kenaikan
akreditasi selalu berbanding
lurus dengan peningkatan
pelayanan kesehatan di puskesmas. “Status paripurna,
artinya mendekati sempurna
dan menyeluruh,” pungkasnya. (bal)

KOMUNITAS

Kang Raden dan Karang Taruna Mandiri Sejahtera Kerja Bakti Lingkungan
KANG Raden yang juga
Ketua DPC Hipmi Kota Sukabumi bersama sebanyak
sekitar 100 pemuda Karang
Taruna Mandiri Sejahtera
bergotong royong/kerja
bakti membersihkan lingkungan di RW 01 dan RW
06 Kelurahan Citamiang
Kecamatan Citamiang Kota
Sukabumi.Bebersih lingkungan setempat ini juga
dihadiri LPM Citamiang
Dadang Setiawan dan Lurah
Citamiang Agus S Kecamatan Citamiang.(*)

Pemuda
Karang
Taruna
Mandiri
Sejahtera
bergotong
royong
membersihkan
kali/sungai
setempat

Kang Raden foto bersama dengan Karang Taruna Mandiri Sejahtera

Pemuda
Karang Taruna
Mandiri
Sejahtera
bergotong
royong
membersihkan
kali/sungai
setempat

Kang Raden memberikan sambutan

radarsukabumi

radarsukabumi

radarsukabumi

Lurah Citamiang, Agus S memberikan sambutan

Radar Sukabumi

LPM Citamiang, Dadang Setiawan memberikan sambutan
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Kembali Didapuk Jadi Rektor UMMI
Ini Tiga
Program
Unggulan Sakti
di Periode
Keduanya
SUKABUMI - Sakti Alamsyah kembali dilantik sebagai Rektor Universitas
Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) periode 20192023. Sebelumnya, Sakti
A l a m s y a h ju ga m e n ja bat sebagai Rektor UMMI
pada periode 2015-2019.
Pelantikan dilakukan oleh
Wakil Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat
(PP) Muhammadiyah Prof.
Dr Edy Suandi Hamid di
Auditorium UMMI Jalan
R Syamsudin, Cikole, Kota
Sukabumi, Senin (4/11).
Acara yang berlangsung
khidmat itu dihadiri sederet pejabat penting Kota
S u k a b u m i s e p e r t i Wa likota Sukabumi Achmad
Fahmi beserta wakilnya
Andri Hamami. Dikatakan
Fahmi, kembali terpilihnya Sakti Alamsyah sebagai Rektor UMMI untuk
kedua kalinya ini diharapkan dapat berkolaborasi
dan bersinergi denga n
pemerintah daerah dalam
membangun Kota Sukabumi.
U M M I t e r a n g Fa h m i ,
berdiri tegak bukan hanya
mencerdaskan secara intelektual namun menciptakan kader terbaik nilai
keislaman, keindonesiaan, dan kecendiakawanan. Ketiga hal ini akan
lahir dari kampus ini. Di
sisi lain, Pemerintah Kota
(Pemkot) Sukabumi juga
menyadari pembangunan
tidak hanya dapat dilakukan pemda sendiri dan

WIDI/RADARSUKABUMI

SEREMONI: Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. Dr Edy Suandi Hamid melantik Sakti Alamsyah sebagai Rektor UMMI masa jabatan
2019-2023 di Auditorium UMMI. Senin (4/11).

mengedepankan konsep
Pentahelix, yakni kolaborasi dan sinergitas dalam
percepatan pembangunan. Dalam Pentahelix
t e rd a p at u n s u r a k a d e misi, bisnis, community,
government, dan media
(ABCGM). Hal ini menunjukkan akademisi pilar
pertama tulang punggung
pembangunan di daerah.
‘’Kami berharap dengan
rektor baru, UMMI menjadi tulang punggung bagi
pertumbuhan pembangunan di wilayah Kota dan
Kabupaten Sukabumi,’’
ujar Fahmi kepada Radar
Sukabumi.
Ia ingin UMMI mampu
mewujudkan kolaborasi dan sinergitas antara p e m e r i nt a h d e n ga n

perguruan tinggi. Unsur
Forkopimda kata Fahmi
mengucapkan selamat
kepada Rektor UMMI.
“Mari bangun Sukabumi
kita bukan Sukabumi saya
m e re k a , a n d a d a n k a lian. Intinya Sukabumi
dibangun dengan nilai kebersamaan persaudaraan
dan hilangkan sekat perbedaan politik, ekonomi
karena persamaan jauh
lebih banyak,” ajaknya.
Ketua Majelis Diktilitb a n g P P Mu h a m m a d i yah Edy Suandi Hamid
yang hadir di acara pelantikan itu mengatakan,
empat tahun ke depan
UMMI membangun jaringan dengan pemda harus
lebih kuat. Kehadirannya
positif dirasakan manfaat-

nya oleh pemerintah dan
masyarakat. “Saya harap
ke depan UMMI di tangan Sakti Alamsyah bisa
memegang amanah, lantaran dua kali dipercaya
menjadi Rektor UMMI,”
imbuhnya.
Sementara itu, Rektor
UMMI Sakti Alamsyah menyampaikan terima kasih
kepada pihak yayasan dan
segenap senat akademik
UMMI atas kepercayaan
yang kembali diberikan
kepadanya selama empat
tahun ke depan.
“Tentu ini adalah amanah yang harus saya
jalankan dengan sebaikbaiknya agar UMMI lebih
baik lagi ke depan,” kata
Sakti saat ditemui Radar
Sukabumi usai pelantikan.

Ia pun memaparkan rencana jangka panjang yang
a k a n d i l a ku k a n . S a l a h
satunya pengembangan
dan penguatan SDM,
pendidikan dosen, satu
orang Prodi lanjut S3, di
mana dibiayai sebagian
oleh kampus. Dikatakannya sesuai dengan visi
UMMI yaitu mengedepan
keilmuan dan keislaman
dalam menjawab tantangan zaman yang makin
kompleks. Selama masa
jabatannya empat tahun
belakang, Kampus Ummi
telah membawa perubahan yang cukup besar salah
s at u n ya m e l a k s a na k a n
kelas internasional serta
meningkat kan kualitas
pengajarnya.
“Di periode kedua ini

target saya adalah menuntaskan visi universitas,
salah satu visi universitas
adalah unggul keilmuan
dan keislaman. Unggul
dalam keilmuan tidak
terlepas dari kualitas SDM
universitas,” tuturnya.
Oleh karena itu, ini menja d i b a g i a n ya n g t i d a k
terpisahkan yakni dalam
rangka mencapai akreditasi prodi dan akreditasi
intitusi. “Yang mana kami
targetkan pada 2022 mencapai akreditasi A,” ucap
Sakti.
Untuk mencapai target,
perlu adanya perjuangan
dan upaya semaksimal
mungkin meningkatkan
kualitas universitas. Pertama adalah peningkatan sumber daya manusia.
“Target kami UMMI adalah
standar dosen minimal
adalah S3, sehingga ke
depan pada 2021-2022 harapan kami dosen yang
bergelar doktor sudah bisa
mencapai 62 orang. Jadi
kurang lebih mencapai 34
persen,” ulasnya.
Namun pada akhir masa
jabatannya kemarin,
ternyata dosen yang telah
menyelesaikan gelar S3nya sudah mencapai 50
persen. Sehingga kebutuhan untuk mencapai
akreditasi A dengan 60
persen gelar doktor yang
mengajar di UMMI, target
untuk mencapai akreditasi A bisa tercapai.
Target kedua mengenai
riset dosen dilaksanakan
oleh dosen UMMI harus
mengacu ada proses pemberdayaan masyarakat.
O l eh kare na nya dalam
riset dosen, pihaknya
seringkali menggand e n g p e m e r i nt a h Ko t a
dan Kabupaten Sukabumi, sehingga riset yang
kami laksanakan nanti
dibutuhkan oleh pemda

bagaimana kepala dinas
y a k n i m e m b e rd ay a k a n
potensi masyarakat dengan menggunakan rujukan hasil riset dosennya.
Oleh karena itu riset dosen
harus benar-benar dijurnal harus dipublis.”Kalau
jurnal nasional harus terakreditasi, sementara jika
jurnalnya internasional
maka jurnal tersebut harus terindek fokus. Maka
dari itu, dari sisi kualitas
jurnal kami betul-betul
mengedepankan supaya
dapat divisitasi oleh para
peneliti,” terangnya.
Sedangkan target program ketiga yaitu selama
ini UMMI bekerjasama
dengan internasional yang
saat ini sudah ada 18 negara yang sudah bekerjasama,
sembilan negara diantaranya sudah melakukan
action dalam bentuk KKN
internasional, magang internasional dan pertukaran
mahasiswa dan dosen luar
negeri. Untuk pertukaran
mahasiswa dan dosen internasional dibagi dalam
dua bentuk yakni akademik
dan non akademik.
Bentuk akademik diantaranya kelas internasio na l ya n g p ro g ra m n ya
joint degree dan double
degree, sementara untuk
non akademik programnya KKN internasional
dan itu semua sedang dilaksanakan pihaknya.
Terutama untuk pertukaran mahahasiswa dan
dosen secara akademik
dan non akademik seperti
menggelar joint seminar
serta joint research sudah dilaksanakan dengan
negara-negara lain. Oleh
karena itu, mudah-mudahan ini menjadi daya
dorong untuk meningkatkan akreditasi universitas
kedepan dalam mencapai
A. (wdy)

KOMUNITAS

FIAH UMMI Terdaftar sebagai
Anggota APSPA

Tim FIAH UMMI foto bersama APSPA General Secretary Prof.Dr.Achmad Nurmandi, usai secara resmi terdaftar sebagai anggota APSPA di UMY, Kamis (24/10).

APSPA General Secretary Prof.Dr.Achmad Nurmandi memberikan sertifikat
member APSPA kepada Dekan FIAH UMMI, Ike Rachmawati.

Rombongan dosen FIAH saat tiba di Sekretariat APSPA di Gedung Pascarjana
UMY.

Dosen FIAH UMMI sedang berdiskusi dengan Rektor UMY Prof. Dr. Ir. Gunawan
Budiyanto.

Dosen FIAH UMMI berdiskusi dengan General Secretary APSPA Prof.
Dr.Achmad Nurmandi.

FAKULTAS Ilmu Administrasi
dan Humaniora (FIAH) Universitas Muhammadiyah Sukabumi
(UMMI) melakukan kunjungan
ke kantor sekretariat Asia Pacific
Society for Public Aﬀairs (APSPA)
yang berada di gedung Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY),
Kamis (24/10).
Dalam kunjungan yang dilaksanakan oleh tim FIAH UMMI
yang terdiri dari Dekan FIAH Ike
Rachmawati, Ketua Program
Studi (Prodi) Ilmu AdministrasI
Bisnis M.Deni Danial serta para
dosen Prodi Ilmu Administrasi
Bisnis dan Ilmu Administrasi
Publik diterima General Secretary APSPA, Prof.Dr.Achmad
Nurmandi.
Dekan FIAH UMMI, Ike Rachmawati mengatakan kunjungan
ke APSPA untuk mendaftarkan
FIAH sebagai anggota APSPA.
Hal ini diperlukan dalam rangka
persiapan Akreditasi Internasional untuk Program Studi yang
ada di lingkungan FIAH.
“Salah satu Prodi dari FIAH
UMMI itu sudah ada yang terakreditasi A yaitu Prodi Ilmu
Administrasi Bisnis, dan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk
bisa terakreditasi internasional

oleh APSPA setelah mendaftar
sebagai anggota APSPA, hal ini
sejalan dengan dengan program
Visi dan Misi Rektor UMMI bahwa
di 2021 terdapat prodi yang terakreditasi internasional,” tutur
Ike Rachmawati kepada Radar
Sukabumi.
APSPA merupakan satu asosiasi yang berkaitan dengan
ilmu-ilmu sosial dan humaniora
di Asia. Seperti American Political Science Association di AS dan
Amerika Utara, APSPA menjadi
wadah pertukaran ide dan kegiatan keilmuan untuk para
akademisi dan praktisi. Selain
melakukan akreditasi internasional, ia juga menyelenggarakan
beragam program diantaranya
seperti konferensi internasional
tahunan, workshop, dan publikasi jurnal internasional.
Dari hasil diskusi dan konsultasi dengan Prof. Achmad
Nurmandi yang juga menjabat
sebagai Wakil Rektor V Bidang
Kerjasama Internasional UMY ini
dicanangkan sejumlah target
dan tahapan untuk realisasi
agenda itu. Diantaranya menjadi
anggota resmi dari APSPA dan
pendampingan untuk Prodi Ilmu
Administrasi Bisnis. Selain itu,
manfaat langsung dari keang-

Dosen FIAH berfoto bersama setelah resmi terdaftar sebagai Anggota APSPA

gotaan APSPA diantaranya FIAH
dapat kuota lima orang untuk
mengikuti setiap kegiatan APSPA
secara gratis. Sebagai langkah
konkritnya, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dalam waktu dekat
akan menyiapkan dokumen
untuk pendampingan akreditasi
internasional tersebut. Alhasil,
agenda FIAH dan Prodi Ilmu
Administrasi Bisnis ini dapat
dinilai sebagai langkah strategis
untuk pengembangan lembaga
ke depan.
Pada kesempatan itu, Rektor UMY Prof. Dr. Ir. Gunawan
Budiyanto mengajak dosen
UMMI untuk mengadakan kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
di mana untuk dananya sudah
disiapkan oleh UMY dengan
catatan hasil pengabdian dan
penelitian tersebut harus di
publish di jurnal internasional
yang terindeks scopus.
“APSPA ini merupakan salah
satu jalan bagi kami khususnya
Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
untuk melakukan akreditasi
internasional yang juga sejalan
dengan program Rektor
UMMI yang mencanangkan
terakreditasi internasional pada
2021,” tutupnya. (wdy)
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BLAZER bisa menjadi outfit paling aman di
acara formal. Namun, empat selebriti ini; Raffi
Ahmad, Nagita Slavina, Abimana, dan Kelly
Tandiono, memilih warna blazer yang cenderung
berani dan risky. Bagaimana pendapat fashion
police dan siapakah yang berhasil mix and match
blazer paling keren? (adn/c4/jan)

WH
WHULANDARY
NDARY
HERMAN
AN
Miss Univ
Universe Indonesia
donesia 2013,
founder ArtikaWhulandary
founde
Whulandary
Beauty Camp

FOTO-FOTO:
IMAM HUSEIN/JAWA POS

I love what she’s wearing. Totally outfit yang cocok buat Gigi.
Tone warna yang sangat strong dan pilihan ankle boots putih
membuat penampilan ini sangat outstanding. Make-up yang
natural dan clean hairstyle paling cocok dengan blazer seperti ini.
Sedangkan Raffi, menurut saya, failed. Mix and match-nya sama
sekali enggak nyambung. Pemilihan tone warna itu sangat
penting. Celana hitam dengan sepatu yang dipakai itu tidak
cocok. Lebih baik pakai dress shoes atau oxford.
Whulandary
Best dressed! Actually Gigi is the best dressed here. I love
everything from the color of her suit to her boots, hairstyle and
earrings! Super sleek and stylish. As for Raffi, kok jasnya
fitting-nya kurang pas, looks sloppy. Terus sneakers-nya
seharusnya jangan yang bulky and shiny metallic gitu, instead
choose something more minimalist deh seperti white plain
leather sneakers aja. But anyway, let the lady shines....
Silvia Siantar

It’s sooo Kelly Tandiono style. Simple and
statement-making. Dia memilih tone warna yang
agak senada. Tapi, saya rasa, kalau di-mix
dengan warna yang sedikit mencolok, will be
nicer. Her make up is okay, just need to work at
hairstyle.
Whulandary
Everyone should own a millenial pink suit in
2019! Setuju enggak? It looks super trendy and
so Instagrammable, especially when paired with
white sneakers persis dengan Kelly di sini.
Namun, yang aku kurang suka adalah kualitas
tailoring-nya. The trousers should be a little bit
cut skinnier, terus nge-steam-nya juga kurang
sempurna di bagian depan. I also think she
should have left her bag at home.
Silvia Siantar

Menurutku, material velvet dalam bentuk
blazer seperti ini kurang cocok dengan
pilihan sepatunya. Everything looks good,
kecuali sepatunya.
Whulandary
Totally unexpected. Maroon velvet suit with
gold button detailing mungkin kesannya
heavy banget, ya. Tapi, Abi pakainya
nyantai dan kelihatan confident dan
comfortable banget. I love seeing his
positive vibe here, actually he looks dapper
and so fashion forward. It’s just that his
footwear choice is very very wrong. What
could have been an impeccable red carpet
look jadi kelihatan awkward when you look
from waist to bottom.
Silvia Siantar

Eksplorasi Singapura bersama Pemenang Miss Culinary 2019

Jatuh Berkali-kali, Tetap Nekat Kendarai E-Scooter
4BCUV (2/10), Miss Culinary 2019 Paula Andrea,
runner-up Gadis Sephi Febriana, 3rd place Vallerie
Aurela, Miss Favourite Amanda Victoria Yapari,
the most beauty skin Christina Ribka, dan the best
culinary skill Jacquelyn Chandra ditantang untuk
membuat onde-onde, carrot cake, dan Singapore
laksa. Menurut mereka, susah-susah gampang.

KREASI SENDIRI:
Dari kiri,
Gadis Sephi dan
Christina Ribka
memasak ondeonde di At-Sunrice
GlobalChef
Academy.

ARI SETYANINGRUM/JAWA POS

Laporan
ARI SETIYANINGRUM
PUSPITA ADIYANI
CANDRA
Dari Singapura

MEMASUKI hari kelima di Singapura, enam pemenang
Jawa Pos Miss Culinary With La Tulipe Cosmetiques dibawa
oleh Singapore Tourism Board dan Monas Tour
and Travel ke At-Sunrice GlobalChef Academy.
Para duta kuliner itu mengikuti cooking
workshop dipandu oleh Manager At-Sunrice
GlobalChef Academy Yong Rei Pyn dan Chef
Faoros Salleh.
Chef Fairos sudah menyediakan berbagai
jenis bahan di dapur. Dia mendemokan cara
membuat masakan disertai penjelasan lengkap.
’’Aku sudah pernah masak laksa sebelumnya pas di
SMA ikut kompetisi masak. Tapi bagiku memasak laksa tetap
nggak mudah, apalagi komposisi bumbunya harus pas,’’ ungkap
Christina Ribka saat mulai memasak laksa.
Menu kedua adalah onde-onde. Tak ada kesulitan berarti.
Seluruh Miss Culinary mampu memasaknya dengan cepat. Jika
yang lain mem-plating onde-ondenya dengan bentuk rapi,
Jacquelyn memilih untuk membuatnya bak ubur-ubur. Satu
onde-onde berbentuk besar diletakkan paling atas, diikuti ondeonde lebih kecil di bawahnya. ’’Ini namanya makanan fancy.
Plating harus menarik,’ ujar siswi kelas 12 SMA tersebut.
Amanda Victoria punya trik tersendiri dalam memasak
onde-onde. Dia menimbang adonan onde-onde. Hal tersebut,
menurutnya, dilakukan agar tiap onde-onde memiliki

ukuran yang sama sehingga terlihat lebih rapi. Terakhir,
mereka mengolah carrot cake yang terbuat dari roti lobak
dan dicampur dengan scrambled eggs.
Waktu untuk memasak sudah berakhir. Semua lega
telah berhasil menyajikan ketiga menu yang diminta
oleh chef. Tapi, masakan mereka masih harus dicicipi
dan dinilai dulu oleh chef Fairos. Hasilnya, sajian dari
Christina Ribka terpilih untuk kategori best taste, Gadis
Sephi untuk kategori best presentation, dan Paula Andrea
menyabet best plating.
Ketiganya diberikan hadiah dari At-Sunrice GlobalChef
Academy yakni, apron, topi chef, spatula, serta cokelat. ’’Ini
adalah penghargaan bagi para pemenang. Hadiahhadiah tersebut diberikan agar mereka makin giat
belajar memasak,’’ ungkap Yong Rei Pyn.
Tuntas bergelut dengan asap dapur, Miss Culinary
menikmati sore di Singapura dengan menaiki
e-scooter. Jalanan berjarak tujuh kilometer ditempuh
selama dua jam. Mereka menyusuri sepanjang
sungai Kallang Riverside hingga di Patung Merlion.
Pemandangan selama rute tersebut sangat memanjakan
mata, mulai hutan-hutan kota yang rindang hingga sirkuit
Marina Bay yang tengah dibangun.
Hal itu pula yang membuat Vallerie bersikukuh ikut
meskipun jatuh berkali-kali. Baginya, menaiki e-scooter
bukan perkara mudah. Sebelum berangkat, dia habiskan
waktu puluhan menit untuk belajar menaikinya. Bahkan,
dia harus rela kaki dan tangannya berdarah karena terjatuh
ketika berlatih. ’’Nggak apa-apa, nggak sakit kok. Ayo foto!’’
ujarnya saat berada di arena sirkuit.
Keseruan Miss Culinary menjelajahi Singapura di hari kelima
diakhiri dengan bersantap seafood di Robertson Quay. Sebelum
kembali ke hotel, mereka mampir ke Rainforest Lumina di Singapore
Zoo. Di sana mereka merasakan sensasi berjalan-jalan di hutan
saat malam hari dipadu dengan lighting yang menarik. (xav)

ARI SETYANINGRUM/JAWA POS

TERNYATA TAK MUDAH: Dari kiri, Christina Ribka,
Paula Andrea, Jacquelyn Chandra, dan Gadis Sephi
mengendarai e-scooter di area patung Merlion.
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SMADA FIESTA (DAF) 2019

AJANG REUNI
RENDY PANDUGO
TAMPIL DI DAF

MEMASUKI fall/winter season 2019, bot menjadi salah satu pilihan footwear yang pas
untuk melengkapi daily outif. Nggak melulu harus dipadukan dengan sweter atau outerwear,
bot juga bisa menciptakan casual look saat dipadukan dengan jins loh. So, langsung aja
yuk simak mix and match outfit dengan bot dari Zetizen. Let’s try it! (c22/dhs)

NOSTALGIA: Sebagai alumnus Smada, Rendy
Pandugo kembali menghibur venue DAF 2019 setelah
kali pertama tampil pada 2001.

Bot berbahan leather mampu memberi
kesan maskulin bagi pemakainya.
Apalagi jika bot tersebut termasuk
jenis hiking boots dengan aksen tali
yang mampu memberi kesan strong.
Coba pilih leather hiking boots cokelat
cerah, lalu padukan dengan tailored
trousers berwarna lebih gelap seperti
marun. Look itu cocok untuk memberi
kesan formal tapi tetap santai. Lengkapi
keseluruhan outfit dengan white or
black T-shirt dan plain outerwear.

Boots berbahan leather mampu
memberi kesan maskulin bagi
pemakainya. Apalagi jika boots
tersebut termasuk jenis hiking boots
dengan aksen tali, yang mampu
memberi kesan strong. Coba pilih
leather hiking boots berwarna coklat
cerah, lalu padukan dengan tailored
trousers berwarna lebih gelap seperti
maroon. Look ini cocok untuk
memberi kesan formal namun
tetap santai. Lengkapi keseluruhan
outfit dengan white or black t-shirt
dan plain outerwear.
FOTOGRAFER: PARAMADWYA ZETIZEN
FOOTWEAR: ADORABLE PROJECTS OFFICIAL (IG @ADORABLEPROJECTS/WWW.
ADORABLEPROJECTS.COM ), COOLET
FOOTWEAR MALANG (IG @COOLETFOO
TWEAR/085646750558)•LAYOUT:ARIF/
ZETIZEN TEAM

TI FOR ZETIZE
N
TAN

Nur Lailiya
Hartanti
Pencinta Bot

Siapa bilang bot nggak bisa
digunakan untuk acara formal? Coba
pilih ankle boots sebagai footwear
pelengkap formal look-mu. Lalu,
padukan dengan simple dress atau
midi dress. Agar angkle boots-mu
tetap menjadi point of view, pilih dress
atau midi dress yang minim motif.
Plaid midi dress yang tengah mewarnai
tren outfit fall/winter 2019 juga sangat
pas jika dipadukan dengan ankle
boots pilihanmu loh.

Sesekali, beranikan dirimu untuk
mix and match dengan white hiking
boots. Footwear makin outstanding
jika dipadukan dengan denim
look. Nggak harus menggunakan
denim from head to toe, cukup
dengan denim pants. Boyfriend
jeans yang saat ini kembali hype
bisa jadi salah satu pilihan. Nggak
perlu ambil pusing untuk atasannya,
cukup lengkapi keseluruhan outfit
dengan plain crop T-shirt atau
stripe T-shirt. Simpel, kan?

Perlakuan Khusus
buat Suede Boots

MERAWAT sepatu bot itu gampanggampang susah. Nggak heran beberapa
jenis bot dibanderol dengan harga
fantastis. Sebab, ketika memilikinya,
kita juga harus siap effort lebih buat
merawatnya. Nah, berikut ini Zetizen
berbagi tip dan trik merawat bot langsung
dari pencintanya. Yuk, simak penjelasan
Nur Lailiya Hartanti, pencinta bot asal
Surabaya! (ncl/c22/dhs)

Dari semua jenis bahan bot,
suede menjadi bahan yang paling
sensitif. Jadi, cara membersihkannya pun cukup dengan
menggunakan sikat. Pilih sikat
dengan ukuran besar untuk
membersihkan permukaan dan
sikat ukuran kecil untuk bagian
lekukan. ’’Jangan pernah
direndam air karena akan merusak
bahan sepatu. Juga jangan cobacoba dijemur di bawah terik
matahari, ya,’’ ujar Tanti, sapaan
akrab Nur Lailiya Hartanti.

Simpel Merawat
Bot Kulit
Nah, kalau kalian punya bot
berbahan kulit, cara merawatnya
cukup simpel nih. Yaitu, bisa
hanya dengan menggunakan
tisu basah loh. Untuk sepatu
kulit berwarna hitam, beberapa
bulan sekali coba bersihkan
dengan semir sepatu cair.
Dengan cara itu, warna sepatu
kulit akan terjaga serta awet
dan selalu tampak bagus. ’’Tip
tersebut bisa bikin sepatu selalu
terlihat kinclong loh sampai
kapan pun,’’ tambah Tanti.

Gunakan Kotak
Plastik dan Gel Silika
Alangkah baiknya bot disimpan
di tempat yang kering seperti
kotak sepatu. Tanti sendiri biasa
memakai kotak sepatu plastik
dan nggak lupa memberi gel
silika. Selain lebih rapi, cara
tersebut dapat menjaga bot agar
nggak mudah berjamur.
’’Sebelum disimpan, bersihkan
dulu bagian dalam sepatu
dengan cara disikat. Lalu dianginanginkan selama beberapa jam,
baru disimpan di kotak plastik,’’
terang Tanti.

SURABAYA – Kota Pahlawan sedang dibanjiri pentas seni
(pensi) nih. Dan Jumat (1/11) giliran SMA Negeri 2 Surabaya
yang menggemparkan Grand City Convention Hall lewat acara
Smada Fiesta (DAF) 2019. Arek Smada, sebutan SMA Negeri
2 Surabaya, menghadirkan beberapa guest star dengan fans
militan di Surabaya. Mulai idola generasi Z hingga milenial.
”Tahun ini mengusung tema Quotidian yang berarti keseharian.
Kami ingin DAF selalu diingat penonton,” terang Muhammad
Ardiananda, ketua panitia DAF 2019. Siswa kelas XII itu
mengatakan, antusiasme penonton DAF emang nggak pernah
menurun. Bahkan, kemarin sekitar 4.000 penonton yang hadir
begitu sabar menantikan tiga guest star andalan DAF tahun
ini. Yaitu, Rendy Pandugo, Yura Yunita, dan Reza Artamevia.
”Pemilihan guest star kami lihat dari target pengunjung.
Yaitu, nggak cuma menyenangkan generasi kami dengan
penampilan Yura Yunita dan Rendy Pandugo, tapi juga ingin
mengajak bapak ibu guru dan senior Smada untuk bernostalgia
lewat penampilan Reza Artamevia,” tambah Ardiananda.
Tepat pukul 20.00, Rendy Pandugo dengan hangat menyapa
penonton dengan single andalannya, I Don’t Care. FYI, Randy
merupakan alumnus SMA Negeri 2 Surabaya loh. Nggak
heran kalau Rendy excited dengan kesempatan tersebut.
”Terakhir tampil di DAF tahun 2001, tapi dulu acaranya masih
untuk internal Smada aja. Setelah 18 tahun akhirnya bisa
balik lagi dengan penonton yang lebih banyak itu senang
banget,” ujar penyanyi 34 tahun tersebut.
Selain Rendy, Yura Yunita sukses membawakan hit andalannya
yang bikin seluruh convention hall Grand City bergemuruh.
Mulai ajak penonton raih mimpi dengan single Merakit sampai
bikin penonton galau dengan hit Antara Cinta dan Rahasia.
Nggak lama setelah penampilan Yura, hadirnya Reza Artamevia
semakin membuat heboh penonton DAF 2019.
Lagu Reza Artamevia seperti Pertama, Keabadian, dan
Aku Wanita jadi ajang nostalgia penonton DAF kemarin.
Nah, yang paling ditunggu-tunggu dan bikin makin pecah
adalah saat Reza menyanyikan hit
Berharap Tak Pisah sukses bikin
penonton joget dan sing-along.
Seru banget kan DAF 2019?
Buat yang ketinggalan, jangan
lupa masukin DAF 2020 di wish
list kamu tahun depan ya. See
you! (lia/c25/dhs)

Kaus Kaki Bikin
Sepatu Awet
Satu lagi nih poin penting yang
jarang dipedulikan kebanyakan
orang, yaitu penggunaan kaus
kaki. Sebenarnya penggunaan
kaus kaki juga bergantung pada
kenyamanan seseorang. Namun,
sekarang kita udah dimudahkan
dengan berbagai macam dan
ukuran kaus kaki yang disesuaikan
dengan jenis sepatu. ’’Padahal,
dengan memakai kaus kaki, bot
jadi lebih awet loh. Terutama
bagi orang-orang yang kakinya
mudah lembap,’’ jelas Tanti.

FOTO-FOTO: JEFRI/ZETIZEN TEAM

MERDU: Reza Artamevia membawakan beberapa lagu hit yang
membuat penonton bernyanyi dan bikin acara semakin meriah.
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ILUSTRASI: Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Batan akan
melakukan studi kelayakan pembangunan PLTN di Kalbar, tahun
depan.

Tahun Depan, Batan Mulai
Studi Kelayakan PLTN
JAKARTA – Pembangkit listrik tenaga nuklir
(PLTN) komersial bakal segera terwujud. Kepala
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Anhar Riza
Antariksawan menuturkan, tahun depan pihaknya
akan mulai melakukan studi kelayakan di Kalimantan Barat (Kalbar).
Perkembangan rencana pembangunan PLTN itu
disampaikan Anhar di kantor Batan, Lebak Bulus
Senin (4/11). Pada kesempatan itu Anhar sekaligus
memaparkan program dan capaian Batan kepada
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang
Brodjonegoro.
“Tahun depan ada tiga tugas yang diberikan ke
Batan,” katanya.
Ketiga tugas itu adalah kajian pembangunan
PLTN, sistem pemantauan radiasi lingkungan
(SPRL), serta program radioisotope dan radiofarmaka (RIRF). Terkait studi kelayakan, rencananya
dilakukan di Kalbar. Sebab, pemerintah provinsi
setempat sudah menyediakan lahan yang menjadi
lokasi pembangunan PLTN.
Anhar lantas menyampaikan sejumlah alasan
pentingnya PLTN bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, satu unit PLTN dapat menyinari 1,6 juta
unit rumah. Kemudian waktu operasionalnya 24
jam selama tujuh hari. Lalu dengan pembangunan
dua unit PLTN, bisa membuka lapangan pekerjaan
untuk 25 ribu orang.
Menristek Bambang Brodjonegoro menanggapi
rencana Batan soal pembangunan PLTN itu. Dia
mengatakan, Batan perlu menggencarkan kampanye bahwa nuklir itu aman. Sebab, baginya
banyaknya jejak digital kasus kecelakaan pusat
pembangkit berbasis nuklir, membuat ada masyarakat takut terhadap nuklir.
“Seperti kasus Chernobyl, Fukushima, dan lainnya,” katanya. Mantan Kepala Bappenas itu mengatakan masyarakat perlu mendapatkan penjelasan
bahwa nuklir itu dibutuhkan. Selain itu juga perlu
dikomunikasikan bahwa SDM Indonesia mampu
mengelola nukir dengan aman.
Menurut Bambang, kampanye ini perlu dilakukan
secara agresif. Sehingga ketika nanti PLTN benarbenar mulai dibangun, masyarakat serta pemerintahnya yakin bahwa nuklir itu aman. Bambang
menyampaikan memang perlu ada sumber energi alternatif. Tujuannya supaya Indonesia menjadi negara
yang berdaulat energinya.“Ketahanan energi itu mutlak,” tegasnya. Bambang juga mengatakan nantinya
listrik dari PLTN harus bernilai ekonomis. (lmi)

SETNEG.GO.ID

KOMITMEN: Indonesia mendorong penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT ASEAN.

Reduksi Hambatan
Tarif dan Nontarif

KTT ASEAN
ke-35 Fokus
Menyambut
Revolusi
Industri 4.0

JAKARTA - Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN
ke-35 dihelat di Bangkok, Thailand, pada Sabtu (2/11) dan
Minggu (3/11). Pertemuan
tersebut diawali sejumlah rangkaian kegiatan yang dimulai
Sabtu kemarin, yakni KTT

ASEAN ke-35, KTT ASEANRRT ke-22, KTT ASEAN-India
ke-16, serta KTT ASEAN-PBB
ke-10.
Hadir dalam kesempatan
tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)
didampingi oleh Menteri
Perdagangan (Mendag) Agus
Suparmanto. Indonesia juga
mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri
(PM) India, Narendra Modi.
Ketua KTT ASEAN ke-35,
PM Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan, dalam pertemuan ini forum mengajak
negara-negara anggota untuk

meningkatkan kualitas dan
soliditas dalam menghadapi
revolusi industri 4.0. Selain itu,
guna menghadapi implementasi ASEAN Single Window serta
promosi perdagangan digital.
Hal ini sejalan dengan tema
yang diusung yakni Advancing
Partnership for Sustainability.
“Para pemimpin ASEAN menyampaikan komitmennya
untuk penghapusan hambatan
tarif dan nontarif, penguatan perdagangan ekonomi
digital, revolusi industri 4.0,
peningkatan perdagangan
intra-ASEAN, dan finalisasi
perundingan RCEP, serta

sentralitas dan persatuan
ASEAN,” kata Agus dalam keterangan resmi, Senin (4/11).
Sementara pada KTT ASEANRRT ke-22, para kepala negara
ASEAN dan RRT membahas
sejumlah agenda utama di
bidang ekonomi. Isu utamanya
yakni terkait komitmen peningkatan perdagangan dan
efektivitas implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), khususnya
ACFTA Upgrading Protocol.
Adapun fokus dari kerja sama
ASEAN-RRT pada 2020 adalah
dalam ekonomi digital dan
teknologi, serta komitmen

mendorong penyelesaian perundingan RCEP. “Pertemuan
KTT ASEAN-RRT berlangsung
produktif dengan agenda utama kerja sama di bidang perdagangan, yaitu memperkuat
implementasi ASEAN-China
FTA,” imbuh Agus.
Dalam KTT ASEAN-India
ke-16, negara-negara ASEAN
dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan
kerja sama ekonomi, mencapai target USD 200 miliar
pada 2020. Kemudian, mendorong pemanfaatan yang
efektif dari ASEAN-India FTA
(AIFTA). (jpg)

Impor Produk Hewan Wajib Label Halal
JAKARTA - Artikel yang ditulis alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Syaroni
yang mengkritisi Permendag
29/2019 yang tidak lagi mencantumkan persyaratan label
halal dinilai tidak memberi
gambaran lengkap.
Pihak Kementerian Perda-

gangan (Kemendag) menilai
artikel berjudul “Enggar Jangan Impor Bangkai!” yang
dimuat Kantor Berita Politik
RMOL pada Rabu (18/9), dinilai kurang utuh dalam mengurai permen tentang ketentuan
ekspor dan impor hewan dan
produk hewan.

Tudingan bahwa Permendag
29/2019 tidak lagi mencantumkan persyaratan label halal produk impor dibantah.
Pasalnya pada 12 September
lalu atau tepat sebelum artikel
diterbitkan, Kemendag sudah
mengeluarkan siaran pers berjudul “Pemerintah Tegaskan

Label dan Sertifikat Halal Tetap
Diwajibkan dalam Importasi
Produk Hewan”.
“Dalam siaran pers ini
dijelaskan bahwa Permendag
29/2019 tetap mewajibkan
persyaratan label dan sertifikat
halal melalui rekomendasi dan
Kementerian Pertanian,” bu-

nyi hak jawab Kemendag atas
artikel tersebut, Senin (4/11).
Pihak Kemendag menyebut
bahwa opini yang disampaikan
Syaroni berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal
ini Kemendag. (rmol)

Ditinggal Nadiem, Gojek Ancang-ancang IPO
JAKARTA – Menginjak usia
9 tahun, Gojek langsung tancap gas meski ditinggal sang
pendiri Nadiem Makarim yang
undur diri setelah ditunjuk
sebagai Mendikbud. Perusahaan rintisan (startup) yang
berstatus decacorn (valuasi
lebih dari USD 10 miliar atau
sekitar Rp140 triliun) itu pun
menuangkan target-targetnya
dalam jangka panjang.
Co-CEO Gojek Andre Soelistyo menegaskan, strategi
bisnis ke depan akan bertumpu
pada empat hal. Yakni, peningkatan kepuasan pelanggan,
keberlanjutan bisnis, fokus
menjadi perusahaan global
lewat ekspansi ke berbagai
negara, dan upaya mewujudkan Gojek sebagai tempat kerja
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N

(0266) 2

19204

RAKA DENNY/JAWA POS

PELOPOR SUPER APP: (ki-ka) co-CEO Gojek, Kevin Aluwi dan Andre Soelistyo,
serta Chief Corporate Aﬀairs Nila Marita (tengah) saat pengumuman strategi
jangka panjang Gojek yang dinamakan ‘Going the Distance’ atau ‘Melangkah
Jauh ke Depan’.

berkelas dunia.
“Gojek akan terus membangun bisnis dengan pertumbu-

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)

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

7 Sukabumi Tlp. (0266)211532(Rs s/d 30
November)
HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi kota
Sukabumi (Rs s/d 30 November)
JASA
Ingin membangun/renovasi rumah dngn
harga relatif terjangkau, hasil maksimal,
arsitektur menarik? kami siap mendesain
HUB : 0852 1083 5225 (Kris)

KEHILANGAN
HLG STNK F 5717 UB AN SRI DEWI JAYANTI
HLG STNK F 4175 UBB AN SURAHMAN
HLG STNK F 8429 UO AN AWAN GUNAWAN
HLG STNK F 3063 VX AN YADIY SANJAYA

Menurut Kevin, Gojek adalah
pelopor super app yang telah
membuktikan kesuksesan
model ekosistem bisnis yang
menghubungkan jutaan orang,
pelanggan, mitra driver, merchant, serta penyedia layanan.
“Konsep itu bahkan menjadi
referensi para pemain di industri global,” ujarnya.
Sejak berdiri pada 2010, Gojek telah bertumbuh pesat dengan berbagai dampak sosial
ekonomi yang luas. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gojek berhasil menciptakan lebih dari
2 juta peluang penghasilan,
menghubungkan lebih dari
500 ribu pengusaha makanan,
dan sebagian besar UMKM ke
pasar yang lebih luas. (agf/tih/
wir/c11/oki)

BISNIS TI
ER
PROP

JUAL
MOBIL
JUAL
R
MOTO

www.radarsukabumi.com

HLG STNK F 3198 OW NOKA: JFZ139KK209836 NOSIN: JFZ1E3208866 AN
PEGI ANDRIANA
H LG S T N K F 5 9 9 8 T F N O K A :
M H 1 J FM 2 2 9 E K 1 6 8 7 1 8 N O S I N :
JFM2E2183231 AN YATI MARYATI

tornya bikin keSOHOOORR !! Jl. Selabintana
Km.3 Smi. 085624101595 (Rs s/d 30
November)
SOP KIKIL STAMINA & MIE AYAM KAHURUAN Jl. Surya Kencana Dpn Htl Anugrah
Tlp : 085210081914

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

KULINER

OTOMOTIF

TOKO KOMPUTER

WARUNG MKN BEBEK JONTOR, jon-

DEALER LARIS II, Jual Beli Mobil Bekas

APOLLO COMPUTER Menjual Hardware,

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

hadir di sana.
Negara lain yang dibidik
adalah Malaysia. Gojek tetap
mengincar Malaysia meski
sempat ada isu penolakan.
Andre berharap layanan Gojek di Indonesia juga dapat
digelar di negara lain. Gojek
telah berkomunikasi dengan
para pemimpin negara tujuan ekspansi untuk memilih
layanan yang cocok di negara
tersebut. Terakhir, fokus menjadi tempat kerja berkelas dunia. Co-CEO Gojek Kevin Aluwi
menjelaskan, dalam enam
bulan terakhir ini Gojek telah
merekrut berbagai pemimpin
industri teknologi kelas dunia.
Beberapa di antaranya berasal dari Silicon Valley, Netflix,
NASA, dan lainnya.
IS. RP. 15.000
TARIF IKLAN BAR MINI 3 BARIS
MAKS 10 BARIS
(38 KARAKTER)

IKLAN BARIS
HOTEL

FLORIS

terhadap pelanggan Indonesia hingga 50:50. Saat ini rasio
antara pelanggan internasional
dan Indonesia 20:80.
“Kami perkirakan rasio tersebut paling lama terjadi dalam
lima tahun ke depan,” urai
Andre.
Saat ini Gojek sudah beroperasi di lima negara di Asia
Tenggara. Selain Indonesia,
negara lain yang sudah disambangi Gojek adalah Singapura, Thailand, Vietnam,
dan Filipina. Total transaksi
atau gross transaction value
(GTV) Gojek dalam setahun
terakhir mencapai USD 1,5
miliar. Di Filipina, Gojek baru
hadir dalam bentuk layanan
pembayaran. Andre berharap
layanan transportasi juga bisa

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)

han yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Andre di Jakarta.
Gojek akan fokus mengem-

bangkan pesan-antar makanan dan minuman (Gofood),
sistem pembayaran (Gopay),
dan transportasi (Goride).
Gojek juga bakal memperkaya
layanan di aplikasi supernya
melalui kerja sama dengan
pihak ketiga. Fokus jangka panjang berikutnya adalah mempersiapkan diri untuk melantai
di bursa melalui skema initial
public offering (IPO).
“Kami lagi persiapan ke arah
sana. Tapi, waktunya kapan,
belum ditentukan,” sahut Andre.
Untuk fokus berikutnya, yaitu
menjadi perusahaan global
melalui ekspansi internasional,
Gojek menyiapkan dana USD
500 juta. Targetnya, menaikkan
rasio pelanggan internasional

DISKON

10% S/D 20%

(Second), Jl Sekar Wangi Cibadak (Rs s/d
30 November)

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)
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Baznas Targetkan
Penghasilan ZIS
Rp16 Miliar
(FOTO: IST)

ANTUSIAS: Sejumlah peserta saat mengikuti lomba dayung dan riverboarding di objek wisata Irigasi Leuwisapi,
Desa/Kecamatan Warungkiara, belum lama ini.

Wisata Irigasi Leuwisapi
Terus Dibenahi
WARUNGKIARA -- Objek
wisata Irigasi Leuwisapi di
Desa/Kecamatan Warungkiara, terus dikembangkan.
Belum lama ini, pengurus
objek wisata menyelenggarakan perlombaan dayung
dan riverboarding yang diikuti puluhan pelajar dan
masyarakat sekitar. Kegiatan
ini, selain untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda
(HSP) juga untuk memikat
animo pengunjung.
Dari informasi yang diperoleh koran ini, di objek
wisata yang langsung diresmikan Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil beberapa
waktu lalu ini, menyediakan
Arung Jeram karena air yang
mengalir di irigasi ini tak
kalah hebatnya dengan air
di sungai lainnya. Bahkan,
saat ini pengunjungnya
mencapai puluhan hingga
ratusan orang. “Di hari biasa

pengunjung paling puluhan
saja. Tapi, kalau di akhir pekan bisa mencapai ratusan
orang. Alhamdulillah saat
ini sudah pengunjungnya
sudah mulai banyak. Karena
itu, kami terus berusaha
mengembangkannya,” kata
salah seorang pengelola objek wisata Irigasi Leuwisapi,
Karimullah kepada koran
ini, kemarin (4/5).
Pria yang akrab disapa,
Karim ini menuturkan, bagi
warga yang hendak mengunjungi objek wisata ini
tidak perlu mengocek kantong lebih banyak. Pasalnya,
untuk tiket masuk pengelola
hanya menarifkan harga Rp5
ribu perorangnya. Sedangkan, bagi pengunjung yang
hendak menaiki perahu
di tarif seharga Rp5 ribu
perorang. “Ya, untuk harga
sangat terjangkau. Dengan
Rp10.000 pengunjung su-

dah bisa menaiki perahu
yang sudah disediakan,”
paparnya.
Menurut Karim, pihaknya akan terus berupaya mengembangkan objek
wisata tersebut salah satunya menambah spot selfie,
sepeda terbang, playing pox
dan wahana wisata lainnya.
“Selain itu, kami juga berupaya mempromosikannya kepada masyarakat dengan cara
menggelar perlombaan dan
lain sebagainya,” imbuhnya.
Dirinya berharap, dengan berbagai upaya yang
dilakukannya saat ini dapat
menggenjot minat para pengunjung. “Mudah-mudahan
kedepannya objek wisata ini
bisa lebih diminati para pengunjung. Kami yakin, ketika
pengelolaannya maksimal
tentu hasilnya pun dapat
signifikan,” pungkasnya.
(bam/d)

CISAAT-- Pada 2019 ini,
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten
Sukabumi, menargetkan
penghasilan Zakat, Infaq
dan Sedekah (ZIS) sebesar
Rp16 miliar. Hingga Agustus
lalu, taget ini sudah berhasil mencapai sekitar 79
persen. Dari data yang tercatat Baznas Kabupaten
Sukabumi, terhitung dari
Januari hingga Agustus
2019 lalu penghasilan ZIS
sudah mencapai sebesar
Rp12.705.991.000. Jumlah
ini mengalami peningkatan
jika dibandingkan pada 2018
lalu yakni dari Januari sampai Agustus hanya mencapai
Rp11.162.553.108.
Kepala Bidang Administrasi Umum Baznas Kabupaten Sukabumi, M Kamaludin mengatakan, peningkatan penghasilan ZIS
ini hasil kerjasama yang baik
dengan semua elemen khususnya petugas, masyarakat

Kami yakin dengan
adanya kerjasama
dengan semua sektor
akan bisa mencapai
target tersebut bahkan
melebihi target yang
sudah ditetapkan,”
M KAMALUDIN
Kepala Bidang Administrasi Umum
Baznas Kabupaten Sukabumi

dan unsur lainnya. “Kalau
dilihat dari data yang ada,
penghasilan ZIS pada tahun
ini mengalami peningkatan.
Alhamdulillah ini hasil kerjasama terjalin harmonis
dengan semua elemen,” kata
Kamaludin kepada Radar
Sukabumi, kemarin (4/11).
Lebih lanjut dirinya men-

gatakan, peningkatan penghasilan ZIS ini bisa menjadi
salah satu tolak ukur keberhasilan Baznas Kabupaten
Sukabumi dalam melakukan
berbagai upaya untuk peningkatan penghasilan ZIS
tersebut. “Tentunya kami
tidak berdiam diri sehingga
terus berupaya untuk berinovasi guna meningkatkan
penghasilan tersebut,” paparnya.
Salah satu inovasi yang
dicetuskan Baznas misalnya saja, salah satunya
berupaya penghimpunan
infaq dan sedekah digerai
mini market dengan cara
menyimpan kotak-kotak
infak sehingga pendapatan
infaq bisa meningkat. “Ini
salah satu program yang
sudah diluncurkan. Selain
itu, masih banyak program
lainnya yang bakal diluncurkan kedepannya. Kami
juga berupaya menggenjot
setiap lembaga keagamaan

yang ada di daerah agar
bisa mengoptimalkan ZIS,”
tandasnya.
Pihaknya optimis, dengan
berbagai cara yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan target
dapat tercapai. “Kami yakin
dengan adanya kerjasama
dengan semua sektor akan
bisa mencapai target tersebut bahkan melebihi target
yang sudah ditetapkan,”
imbuhnya.
Kamal mengajak, masyarakat dapat menyalurkan
ZIS nya melalui Baznas Kabupaten Sukabumi dengan
begitu tentunya bantuan
akan lebih banyak dikucurkan kepada masyarakat yang
membutuhkan sesuai dengan peruntukannya. “Kami
berharap, kesadaran masyarakat untuk menyalurkan ZIS nya melalui Baznas
bisa semakin meningkat
kedepannya,” pungkasnya.
(bam/d)

Rumah Wiwin Rata dengan Tanah
sambungan dari Hal 16

sementara penyebab kebakaran tersebut akibat Korsleting arus Listrik. Tidak ada
korban jiwa akibat kejadian,
namun dipastikan kerugian
mencapai Rp75 juta.
Koordinator Pusdalop
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna mengatakan,
rumah berukuran 10 kali 8
meter bermula saat wiwin
tak berada didalam rumah.
Tiba-tiba, kepulan asap tebal
mulai muncul dibagian atap

rumahnya kemudian menjalar ke bagian rumah lainnya
hingga hangus tak tersisa.
Saat kejadian, Wiwin dan
empat anaknya sedang tak
berada di rumah. “Setelah
mendapatkan laporan dari
warga, petugas langsung
terjun ke lokasi kejadian,”
kata Daeng kepada Radar
Sukabumi, kemarin (4/11).
Lanjut Daeng, api berhasil
dipadamkan setelah petugas
BPBD, Babinkamtibmas,
Satpol PP dan dibantu warga
setempat berupaya memadamkan api. Namun, karena
kondisi rumahnya terbuat

dari kayu dan bambu sehingga dengan cepat api
melumatnya hingga rata
dengan tanah. “Karena diketahui sudah membesar dan
rumah terbuat dari kayu dan
bambu hingga rumah yang
terbakar kondisinya rata
dengan tanah,” paparnya.
Pihaknya menduga, penyebab kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik
hingga menimbulkan api
dan melalap rumah tersebut. “Untuk sementara
waktu, korban mengungsi
di rumah sodaranya,” singkatnya. (bam/d)

Tambang Emas Ciemas
Ditutup Paksa
sambungan dari Hal 16

Seperti longsor. Untuk
mengantisipasi hal tersebut,
akhirnya DPRD Kabupaten
Sukabumi melakukan sidak
bersama sejumlah pihak ke
lokasi perusahaan pengolahan emas tersebut.
“ Tadi sudah ada pertemuan di kantor Desa
Ciemas bersama Komisi
I DPRD Kabupaten Sukabumi yang dihadiri oleh
Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Dinas Pertanian, DPESDM
dan sejumlah pihak lainnya. Saat pertemuan itu,
ternyata diketahui pihak
perusahaan belum men-

gantongi izin,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua
Komisi 1 DPRD Kabupaten
Sukabumi Paoji Nurzaman
mengatakan, peninjauan
DPRD Kabupaten Sukabumi
ke lokasi perusahaan ini,
berdasarkan surat laporan
dari warga Desa Ciemas.
Setleah itu, DPRD Kabupaten Sukabumi langsung
meninjau ke lokasi perusahaan pengolahan emas
bersama beberapa pihak
lainnya untuk memastikan
kebenaranya.
“Karena perusahaan
belum mengantongi izin,
akhirnya kami sepakat bersama beberapa dinas untuk
memberhentikan sementara

waktu aktivitas perusahaan,
sebelum proses perizinannya selesai,” katanya.
Penutupan sementara
waktu terkait aktivitas pengolahan emas itu, dilakukan karena secara legalitas
perusahaan tersebut belum
memiliki izin. Salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu,
warga juga banyak merasa
khawtir soal pencemaran
terhadap sungai Cimarinjung karena sungai tersebut
digunakan asas mamfaatnya. “Saat kami melakukan
sidak, pihak perusahaan ini
mengaku sudah beraktivitas sekitar beberapa bulan
lalu,” pungkasnya. (den/d)

Danramil Sukabumi Masuk Desa
sambungan dari Hal 16

“Ini artinya, seluruh warga negara serta aparatur
pemerintah tanpa pandang
bulu harus berpikir, bersikap
dan bertindak secara utuh
demi kepentingan bangsa
dan negara,” jelas Samas
kepada Radar Sukabumi
melalui telepon selulernya,
kemarin (4/11).
Untuk itu, sosialisasi wawasan kebangsaan ini sangat
penting dilakukan agar masyarkat dapat lebih mengerti
dan memahami makna tentang cinta tanah air. “Sehingga diharapkan dapat
menumbuhkembangkan
jiwa patritisme sebagai pilar
utama pertahanan dan ket-

ahanan nasional,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, pihaknya juga menyampaikan
pentingnya wawasan kebangsaan yang dapat dijadikan sebagai modal untuk
terus menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dalam
menghadapi masa depan
yang semakin berkembang.
“Pada era globalisasi saat
ini, tentunya banyak tantangan yang dihadapi dan
tidak hanya upaya memecah
belah bangsa saja, namun
berbagai persoalan tindak
kejahatan dan kriminalitas
harus dihindari termasuk
masalah narkoba, geng motor, tawuran dan aksi kriminal lainnya,” tandasnya.

Pihaknya menilai, bahwa
pemahaman soal wawasan
kebangsaan memiliki rasa
kuat untuk membangun
karakter bangsa yang sesuai
dengan Pancasila. Hal tersebut, tentunya harus dimiliki
oleh seluruh warga sebagai
bukti kecintaanya terhadap
tanah air. “Saya menghimbau
kepada seluruh warga agar
tidak mudah terpengaruh
oleh budaya asing yang tidak
sejalan dengan norma bangsa
Indonesia. Semoga dengan
terselenggaranya kegiatan
ini, dapat menumbuhkan
rasa kesatuan dan tekad untuk menjadikan bangsa yang
kuat, dihormati dan disegani
diantara bangsa-bangsa lain,”
pungkasnya. (den/d)

(FOTO: IST)

TARGET: Baznas Kabupaten Sukabumi menargetkan penghasilan ZIS sebesar Rp16 miliar pada tahun ini, kemarin (4/11).

Curug Cipatala Wisata Baru
Jampangtengah
sambungan dari Hal 16

seluruh desa yang ada di
Kecamatan Jampangtengah memiliki wisata alam.
Mulai dari curug, danau
dan wisata terbuka lainnya.
“Namun saat ini yang lagi
ramai dikungungi hingga
diperbincangkan di media
sosial adalah Curug Cipatala,” jelas Iyus kepada Radar
Sukabumi, kemarin (4/11).
Saat wisatawan berkunjung ke Curug Cipatala, mereka selain dapat menikmati
keindahan alam, juga ter-

dapat beberapa spot lainnya
berupa gudang pabrik yang
merupakan peninggalan
Belanda. “Selain itu, mereka
juga dapat menikmati luasnya hamparan pesawahan
dan tanaman buah naga
yang dapat menjadi objek potografi yang eksotis,”
ujarnya.
Kepala Desa Panumb a n g a n L a l a n Ja e l a n i
mengatakan, Curug Cipatala merupakan salah satu
obyek wisata yang berada
di wilayah perbatasan Desa
Cijulang dengan Desa Pan-

umbangan. “Namun, paling
banyak lahannya memasuki
wilayah Desa Panumbngan,”
jelasnya.
Para wisatawan yang
berkunjung ke wisata ini,
sambung Lalan, hanya
menempuh jarak sekitar
300 meter dari arah Jalan
Raya Kabupten Sukabumi,
tepatnya dari Jalan Raya
Bojonglopang - Cimerang.
“Meski jalan menuju objek
wisata ini, belum tertata
maksimal. Namun, hal ini
tidak menyurutkan animo
para wisatawan yang hendak

berkunjung untuk menikmati ke indahan alamnya.
Hampir setiap harinya, mereka berkunjung ke Curug
Cipatala,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah
Desa Panumbangan tengah melakukan kerjasama
dengan seluruh stakeholder. Seperti Karang Taruna
untuk mengambangkan
objek wisatan alam tersebut. “Semoga dengan adanya objek wisata ini, dapat
mendongrak pertumbuhan
ekonomo warga sekitar,”
pungkasnya. (den/t)

Polsek Gunungguruh
Petakan Konflik Pilkades
sambungan dari Hal 16

Kapolsek Gunungguruh
Iptu Yudi Wahyudi mengatakan, dari seluruh desa
yang ada di Kecamatan Gunungguruh, terdapat tiga
desa yang akan mengikuti
Pilkades 2019. Yakni, Desa
Siraresmi, Gunungguruh
dan Desa Cikujang dengan
jumlah calon sebanyak 14
calon kades.
“Karena Pilkades ini rawan
terjadi konflik, maka Muspika Kecamatan Gunungguruh mengimbau kepada
seluruh calon kades agar
melaksanakan kompetisi
dengan baik sesuai dengan
ketentuan dan peraturan
yang berlaku,” jelas Yudi
kepada Radar Sukabumi,
kemarin (4/10).
Dalam menjaga kelancaran dan keamanan ber-

l a n g s u n g n y a P i l k a d e s,
Polsek Gunungguruh akan
bekerjasama dengan TNI,
Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kecamatan Gunungguruh, Linmas dan
tokoh masyarakat. “Seluruh
elemen harus terlibat penuh
dan mensukseskan pesta
demokrasi nanti,” ujarnya.
Pihaknya mengaku, sampai saat ini pihak kepolisian
belum menemukan kendala apapun dalam persiapan
Pilkades itu. Meski demikian, ia menghimbau kepada seluruh calon Kades
agar dapat mengikuti tahapan pilkades dengan baik
dan tempuh persyaratan
serta prosedur yang baik.
S ehingga, pelaksanaan
Pilkades serentak dapat
berjalan dengan damai
serta sesuai harapan.
“Saat ini, proses untuk

pelaksanaan Pilkades baru
memasuki tahap penetapan nomor urut calon
kades. Jadi, semua calon
sudah memiliki nomor
urut. Nanti, mereka akan
melakukan kampanye selama tiga hari sebelum
pelaksanaan Pilkades pada
17 November 2019 digelar,”
paparnya.
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,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Gunungguruh Erry Erstanto
mengatakan, dalam menghadapi Pilkades serentak,
pemerintah Kecamatan
Gunungguruh berencana
akan melakukan deklarasi

damai dan memberikan
pembekalan kepada seluruh calon kades. “Pilkades
ini rawan terjadinya kericuhan bila tidak dilakukan
pengamanan dan pengawasan yang intensif. Iya,
Pilkades ini kan berdasarkan pemilihan masyarakat.
Jadi sudah tentu pasti akan
banyak kubu masyarakat di
setiap wilayah. Makanya,
kami nilai semua wilayah
yang akan melaksanakan
Pilkades dianggap rawan,”
paparnya.
Untuk itu, ia menghimbau
kepada seluruh masyarakat
dan calon kades, untuk menjaga pelaksanaan Pilkades
supaya berlangsung jujur,
adil dan bijaksana. “Kami
akan berupaya maksimal
agar pelasanakaan pesta demokrasi nanti berjalan sukses,” pungkasnya. (den/d)
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Curug Cipatala
Wisata Baru
Jampangtengah
SEMENTARA ITU

WAWASAN KEBANGSAAN: Danramil 0705/Kecamatan Sukabumi,
Kapten Inf Ahmad Samas, saat memberikan pemahaman terkait
wawasan kebangsaan di Majlis Taklim Al-Huda, tepatnya di
Kampung Karawang Central, RT 1/2, Desa Karawang, Kecamatan
Sukabumi, belum lama ini.

JA M PA N G T E N G A H - Tempat wisata yang ada
di Sukabumi memang tak
ada habisnya, kali ini satu
distinasi wisata baru di Jampangtengah kembali ramai
diperbincangkan. Adalah

curug Cipatala yang berada
di wilayah Desa Panumbangan, Kecamatan Jampangtengah yang mulai ramai
dikunjungi oleh masyarakat.
Curug Cipatala yang memiliki ketinggian sekitar

K A L A PA N U N G G A L - Satu rumah di Kampung
Cirangkong RT18/07, Desa
Makasari, Kecamatan Kalapanunggal, rata dengan tanah setelah dilalap

SUKABUMI-- Ratusan warga Desa Karawang,
Kecamatan Sukabumi, mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan untuk meningkatkan ketahanan
nasioanal yang diselenggarakan Kades Karawang
tempat di Majlis Taklim Al-Huda, tepatnya di Kampung Karawang Central, RT 1/2, Desa Karawang,
Kecamatan Sukabumi, belum lama ini.
Danramil 0705/Kecamatan Sukabumi, Kapten
Inf Akhmad Samas mengatakan, wawasan kebangsaan merupakan suatu keutuhan nasional dalam
pengertian dan cara pandang yang selalu utuh dan
menyeluruh dalam lingkup Nusantara.
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MEMUKAU:
Sejumlah wisatawan saat
menikmati keindahan
panorama alam di objek
wisata Curug Cipatala, Desa
Panumabangan, Kecamatan
Jampangtengah.

si jago merah pada senin
(04/11) kemarin. Rumah
yang diketahui milik wiwin
ini diketahui terbakar pada
pukul 08,55 WIB, dugaan
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PILKADES

wisatawan.
Seorang Penggiat Wisata Alam Kecamatan Jampangtengah, Iyus Yuswandi
(45) mengatakan, hampir

Rumah Wiwin
Rata dengan
Tanah

Danramil Sukabumi
Masuk Desa



15 meter dengan lebar dua
meter ini, menjadi tempat
buruan para wisatawan.
Keindahan panorama alamnya yang masih asri, menjadi
salah satu unggulan yang
dapat memanjakan para

FS]S^dNbNgNZdeZ_bPN^dSb`NZcNRXe^VcXZN^RXbe]NWcNeRNbN^iN

(FOTO: IST)

RATA DENGAN TANAH: Rumah milik warga di Kampung Cirangkong RT18/07,
Desa Makasari, Kecamatan Kalapanunggal, rata dengan tanah akibat
kebakaran,kemarin (4/11).
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Tambang Emas Ciemas Ditutup Paksa

FOTO: DENDI/RADAR SUKABUMI

ARAHAN : Kapolsek Gunungguruh Iptu Yudi Wahyudi saat
memberikan himbaun kepada calon kades saat rapat pleno untuk
penetapan nomor urut calon kades di Desa Cikujang, Kecamatan
Gunungguruh, kemarin (4/11).

Polsek Gunungguruh
Petakan Konflik Pilkades
GUNUNGGURUH-- Jelang pemilihan kepala
desa (pilkades) yang akan diselenggarakan pada 17
November 2019 mendatang. Muspika Kecamatan
Gunungguruh, menghimbau kepada seluruh calon
kades agar bekerjasama dalam menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat.
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CIEMAS-- Aktivitas pengolahan emas hasil tambang
rakyat di Kampung Cisitu,
Desa/Kecamatan Ciemas,
akhirnya ditutup paksa oleh
Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Penutupuan tersebut, diakibatkan oleh protes
dari sejumlah masyarakat.
Pengelolaan emas milik PT
Bunga Ratu Selatan ini selain
belum memiliki izin, dikhawatirkan dapat merusak
lingkungan. Terlebih lagi,
lokasi pabarik berada tidak
jauh dari Sungai Cimarinjung yang masuk dalam
kawasan Geopark CiletuhPalabuhanratu.
Camat Ciemas Ahmad
Gangga Sanjaya mengatakan, warga Desa Cisitu
mempersoalkan kegitan
tambang Asosiasi Petambang Rakyat Indonesia
(APRI). Karena, dalam aktivitasnya dikhawatirkan
dapat mencemari lingkungan. “Karena khawatir, akh-

Karena perusahaan
belum mengantongi
izin, akhirnya kami
sepakat bersama
beberapa dinas untuk
memberhentikan
sementara waktu
aktivitas perusahaan,
sebelum proses
perizinannya selesai,”
PAOJI NURZAMAN
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi

irnya warga langsung melaporkan kondisi ini, kepada
pemerintah Kecamatan
Ciemas, DPRD Kabupaten
Sukabumi dan dinas lainnya,” jelas Sanjaya kepada
radar Sukabumi melalui

(FOTO: IST)

AUDENSI : Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi Paoji Nurzaman saat audensi bersama warga dan beberapa
dinas terkait untuk membahas soal aktivitas pengelolaan emas milik PT Bunga Ratu Selatan di kantor Desa Ciemas,
kemarin (4/11).

telepon selulernya, kemarin
(4/11).
Menurutnya, kekhawatiran warga Desa Ciemas

dinilai wajar terhadap aktivitas pengolahan emas
tersebut. Karena, mereka
khawatir jika pengolahan

emas tidak sesuai aturan,
maka dapat menyebabkan
bencana alam.
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