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JADI SOROTAN: DLH Kabupaten Sukabumi bersama Muspika Kecamatan Cikembar saat melakukan sidak ke lokasi proyek perumahan milik menantu Presiden RI Joko Widodo, Bobby Nasution di Kampung Cioray, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi.
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SUKABUMI - Protes terhadap Proyek perumahan
milik menantu Presiden RI
Joko Widodo, Bobby Nasution di Kampung Cioray,
Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi dari sejumlah
elemen belum juga beres.
Pasalnya, aktivitas cut and
fill yang digarap oleh PT
Wirasena Citra Reswara
(WCR) ini, sebelumnya
tidak ditunjang dengan
saan sa
rana dan prasarana yyangg
memadai. Seperti
perti be-lum adanya drainase
rainase

dan bak penampungan material cut and fill. Sehingga
bila hujan deras turun, material tanah yang berubah
jadi lumpur itu, menerjang
pemukiman warga dan perusahaan PT GSI Cikembar
yang lokasinya berada di
bawah proyek perumahan
bersubsidi tersebut. Bahkan saat ini, proyek tersebut tengah digugat oleh PT
GSI Cikembar.
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PERSIB BANDUNG VS PSIS SEMARANG

Pendaftaran CPNS
Tidak Serentak

Saatnya Perbaiki Klasemen
BANDUNG – Akhirnya, Persib Bandung bisa kembali
memainkan laga kandang sesungguhnya. Pasalnya dua pertandingan kandang sebelumnya harus bermain di luar Jawa
dengan alasan keamanan.
 SAATNYA..Baca Hal 7

Banyak Daerah Revisi Formasi
Ban
JAKARTA - Banyak daerah yang belum melakukan
setting formasi CPNS 2019
di portal SSCASN BKN
berdampak pada jadwal
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Oleh: DAHLAN ISKAN

Neo Mustaqbal
SEJARAH dunia akan dibuat oleh Arab
Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public
--dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil
IPO itu akan digunakan untuk membangun
kota --yang juga belum ada duanya. Namanya
Neom City. Kota baru itu letaknya tak terpikirkan oleh orang biasa: di pojok utara negara itu.
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pendaftaran. Meski jadwal
dimulainya pendaftaran
CPNS 2019 tidak bergeser
atau tetap 11 November,
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Indeks Hari Ini
METROPOLIS
Siswa “Kolot” Diamankan Polisi
Sisw
“Iraha arek saladarna atuh barudak teh”
“Irah
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SSUKABUMI RAYA
Enam Pejabat Berebut Kursi Kadinkes
En
“Kade ah salah pilih, pilih nu bisa
digawe hade”

Tahun Depan, Helikopter dari Nagrak Siap Terbang
SUKABUMI-- Hasil kreativitas warga Kampung Cibubuay
RT3/1, Desa Darmareja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten
Sukabumi Jujun Junaedi (41)
menarik perhatian warga.
Bagaimana tidak, dengan
kraatifitasnya berhasil menciptakan rangka helikopter
menggunakan mesin penggerak Jenset Type 2 silinder
berkekuatan 700 CC 24 PK
3600 RPM.
Kendati ciptaannya tersebut belum selesai. Tetapi su-

SUBUH

04:06

DZUHUR

11:38

ASHAR

14:55

MAGRIB

17:50

dah berhasil menarik perhatian warga sekitar sehingga tidak sedikit warga
berdatangan melihat hasil
keterampilannya. Jujun
menceritakan awal mula
ketertarikan membuat
helikopter. Ia termotivasi
dari tayangan stasiun tv
yang menceritakan kisah
seseorang mampu merakit
alat transpor tasi udara
yang serupa.
MADE IN NAGRAK: Jujun Junaedi, warga Kampung Cibubuay RT3/1, Desa Darmareja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten
Sukabumi saat menunjukan helikopter yang dirakitnya.
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www.radarsukabumi.com
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HOAX ATAU BUKAN
Pertunjukan Tangga Api Ditanggapi Mistis

Tipuan
uan Hantu Scream
di Sungai Beku
TOPENG hantu dalam film seri Scream membuat heboh
publik Twitter beberapa hari terakhir. Penampakan itu tidak
berada di suatu ruangan, tetapi di sebuah lautan es.
Membentuk pola mata dan mulut mangap. Salah satu yang
mengunggah gambar tersebut adalah akun Back To Nature
(@backt0nature).
’’The Irtysh river in Russia froze over in a very interesting
pattern,’’ tulis akun @backt0nature pada 2 November 2019.
Namun, kalau diperhatikan, bentuk elips di bagian mata
dan mulut topeng yang terbentuk seperti dibuat dengan
sengaja. Tidak terjadi secara alami.
Saat ditelusuri menggunakan situs padanan gambar asal
Rusia, yandex.com, foto itu ternyata memang hasil rekayasa.
Versi aslinya pernah diunggah situs omskstreets.ru.
Bentukan pola garis-garis dari air yang membeku memang
sangat indah. Namun, tidak ada yang membentuk topeng
hantu Scream. Anda bisa melihat foto-foto yang diabadikan
fotografer Andrey Kudryavtsev itu di bit.ly/OmskSpring.
Situs pencari fakta hoaxeye.com juga menyebut gambar
tersebut merupakan hasil tipuan Photoshop yang viral di
media sosial Rusia. (zam/c15/fat)

FAKTA
Video yang diunggah akun Twitter
@MangAJatsCkp itu adalah
pertunjukan seni kembang api sky
ladder. Karya seniman Cai Guoqiang
asal Tiongkok itu berlangsung pada
15 Juni 2015 di Kota Quanzhou.

VIDEO tentang sky ladder yang
beredar di media sosial benar-benar
sangat mengagumkan. Perlahan
dari bawah, tampak garis-garis api
mem bentuk tangga yang sangat
tinggi, men julang ke langit. Sayang, ada pengguna Twitter yang
menyebarkan ulang video itu dengan narasi mistis.
”Heboh!!! Ada tangga api ke langit!!!
Apakah ini pertanda kedatangan Nyi
Roro Kidul dgn Pasukannya datang??”
tulis pemilik akun Twitter M4n9 4j4t5
Kunc3n Cikamp3k (@MangAJatsCkp)
pada 19 Oktober lalu. Unggahan tersebut ditanggapi serius oleh warganet
lain hingga membentuk utas percakapan yang sangat panjang. Hingga
kemarin, unggahan video berdurasi
52 detik itu sudah di re-tweet 164 kali.
Lebih dari 500 netizen menekan
tombol like.
Jika melihat video tersebut dengan
jeli, pangkal dan sumber api yang
membentuk tangga ke langit itu terlihat
jelas. Kemudian, terdengar juga letupan-letupan kecil yang identik dengan
suara kembang api. Saat ditelusuri,
video yang serupa pernah diunggah
kanal YouTube Who Can Forget This
pada 11 Agustus 2015. Judul video itu
berbunyi, Amazing Fireworks Sky
Ladder! - Cai Guoqiang.
Dalam keterangan di kanal itu, instalasi sky ladder yang menakjubkan
itu dibuat seniman Cai Guoqiang.

ILUSTRASI CHIS/JAWA POS

Berlangsung pada Juni di Kota
Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok
Tenggara.
Bagi seniman yang kini tinggal dan
bekerja di New York dan New Jersey
tersebut, pertunjukan itu adalah upaya
kali ketiga. Pertunjukan sky ledder
kali pertama dilakukan pada 1994.
Namun, angin kencang menghalangi
balon pembawa kembang api untuk
lepas landas.
Dia mencoba lagi pada 2001, ketika
Shanghai menjadi tuan rumah KTT
APEC. Pertunjukan kedua itu gagal
dilakukan karena ada pembatasan
akses udara yang disebabkan serangan
pada 11 September 2001 di Amerika
Serikat. Anda bisa melihat video itu
di bit.ly/KembangApiCai.

Portal berita dailymail.co.uk juga
pernah memberitakan aksi spektakuler
seniman Cai Guoqiang pada 17 Juni
2015. Judulnya, Stairway to heaven:
Artist creates stunning 1,650ft ladder
in the sky with FIREWORKS. Banyak
foto yang ditampilkan dalam berita
itu. Salah satunya memperlihatkan
balon besar menggantung dan
menyangga kembang api.
Balon yang dibuat dari bahan khusus
itu diluncurkan dari kapal di lepas
pantai Pulau Huiyu. Kemudian,
menarik tangga kawat aluminium
sepanjang 1.650 kaki yang dipenuhi
dengan kembang api dan bubuk
mesiu. Anda dapat melihat berbagai
foto tersebut di bit.ly/UntukNeneknya.
(zam/c10/fat)

NASIONAL
SEMENTARA ITU

KPK Dalam Bahaya
Jika Dua
Tokoh Ini
Tuntut Secara
Pidana

Novel Baswedan

Bantah Tudingan
Rekayasa
JAKARTA-- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan
membantah tudingan warganet terkait video
viral di media sosial mengenai penyerangan
hingga matanya tak mengalami luka serius.
Menurut Novel, saat itu matanya belum
dilakukan penanganan operasi ketika menjalani pengobatan di Singapura. Sehingga tak
terlihat seperti terluka. Melalui keterangan
tertulis yang disampaikan kuasa hukumnya,
Alghiffari Aqsa, Novel menjelaskan bahwa
video itu diambil pada kurun waktu AprilJuli 2017.
“Saat itu belum dilakukan operasi osteo
odonto keratoprosthesis (OOKP) pada mata
kiri saya, karena Prof Donald Tan sedang
upayakan dengan stem cell dengan cara
dipasang selaput membran plasenta pada
kedua mata saya untuk menumbuhkan jaringan yang sudah mati,” kata Novel dikonfirmasi, Selasa (5/11).
Setelah itu, Novel menjalani operasi OOKP
yang membuat kondisi mata dia terlihat
rusak sebagaimana yang terlihat saat ini.
Sebab dalam video itu terlihat mata Novel
tidak merah. “Saat itu bila orang lihat mata
kiri saya seperti tidak sakit, bahkan tidak
merah dan bening, seperti kelereng. Tapi
sebenarnya selnya justru sudah banyak yang
mati dan fungsi melihatnya sangat kurang,”
ucap Novel.
Oleh karenanya, Novel menilai wajar jika
terdapat tudingan bahwa matanya biasabiasa saja. Karena saat itu belum menjalani
operasi. “Jadi wajar saja orang awam mengira
saya tidak sakit,” sesal Novel.
Untuk diketahui, hingga kini Polri belum
dapat menangkap pelaku penyiraman air
keras ke wajah Novel Baswedan. Namun,
dalam kunjungannya ke KPK, Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan pihaknya akan
memprioritaskan penyelesaian kasus Novel
Baswedan. “Saya jawab, saya tetap berkomitmen setelah fit and proper test dan waktu
paripurna, secepatnya nanti saya akan pilih
Kabareskrim. Namun di dalam Polri itu ada
yang namanya Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri yang dipimpin
Bapak Wakapolri, nanti kita akan cari perwira
terbaik,” kata Idham kepada awak media.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal
(Kabareskrim) Polri ini berkomitmen akan
segera menyelesaikan kasus Novel yang dua
tahun lamanya belum juga terselesaikan.
“Komitmennya secepatnya akan ungkap
kasus Novel dan yang terjadi di KPK,” tukas
Idham. Di saat Polri belum bisa mengungkap
kasus penyerangan penyidik senior KPK
tersebut, muncul berbagai tuduhan keji yang
menyudutkan Novel, dengan cara menyangsikan penyiraman air keras yang diterima
Novel. (wan/jpg)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
dalam keadaan bahaya jika
mantan Dirut PLN Sofyan Basir
dan mantan Kepala BPPN Safrudin A. Tumenggung, menggugat lembaga antirasuah
itu secara pidana. Menurut
mantan Komisioner Komisi
Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)
Petrus Selestinus, putusan bebas Sofyan Basir dan Syafrudin
A. Tumenggung berimplikasi
melahirkan tuntutan “pidana”
dan tuntutan Rehabilitasi dan/
atau Kompensasi terhadap

KPK. Sebab, berdasarkan Pasal
63 UU Nomor 30 Tahun 2002
Tentang KPK, menyatakan
bahwa dalam hal seseorang
dirugikan akibat penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan
yang dilakukan oleh KPK secara bertentangan dengan UU
yang bersangkutan berhak
mengajukan gugatan ganti rugi
dan/atau kompensasi.
“Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dalam perkara Tindak Pidana
Korupsi atas nama Terdakwa
Sofyan Basir, mantan Dirut
PLN sebagai isyarat kuat adanya kesalahan KPK dalam
proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Hakim
telah mengoreksi secara total
hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK atas
nama Terdakwa Sofyan Basir

melalui putusan Pengdilan
Tipikor terkait kinerja KPK yang
akhir-akhir ini dipersolkan
publik, sebagai tidak murni
penegakan hukum melainkan
KPK menjadi alat kekuasaan
politik,” kata Petrus kepada
wartawan, Selasa (5/11).
Menurutnay, keberanian
Majelis Hakim memutus bebas Terdakwa Sofyan Basir
ini, apakah terinspirasi oleh
putusan bebas Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam
perkara Tindak Pidana Korupsi
atas nama Terdakwa Syafrudin A.Tumenggung, mantan
Kepala BPPN beberapa waktu
lalu dalam kasus korupsi BLBI
yang melibatkan konglomerat
Syamsul Nursalim atau karena
Majelis Hakim sudah terbebas
dari tekanan kekuasaan yang
akhir-akhir ini disebut-sebut
dilakukan oleh oknum-oknum

pimpinan KPK sebagai bentuk
penyalahgunaan kekuasaan.
Advokat Peradi menjelaskan mencermati ke dua
putusan Pengadilan dalam
dua perkara berbeda oleh
Majelis Hakim berbeda pula,
menurut Petrus, dalam kurun
waktu yang tidak terlalu lama
di atas, telah mempertegas
bahwa Majelis Hakim memiliki keberanian untuk mengoreksi kinerja KPK di tengah
rumor tuduhan yang menyatakan bahwa KPK sering
menyalahgunakan kekuasaan
dan wewenangnya dalam
penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan perkara-perkara
korupsi tertentu.
Lebih lanjut, Petrus mengatakan koreksi terhadap KPK
melalui putusan Hakim, seperti gayung bersambut. Sebab
dalam waktu yang bersamaan

KPK tidak hanya dikoreksi
melalui revisi UU KPK, melalui
Judicial Review dan melalui
Praperadilan akan tetapi juga
KPK juga saat ini telah dikoreksi
dengan cara proses persidangan Pengadilan Tipikor melalui putusan-putusan Majelis
Hakim sebagaimana terjadi
dalam putusan perkara Tipikor
Sofyan Basir dan Safrudin A.
Tumenggung.
“Yang harus dijaga sekarang
adalah jangan sampai Pengadilan Tipikor dalam koreksinya terhadap KPK, menjadi
“kebablasan” hingga membuat KPK diperlemah atas
nama “kebebasan hakim” yang
merdeka dan itulah yang lebih
berbahaya, ketimbang bahaya
revisi UU KPK, karena revisi
sebuah UU selalu memerlukan
proses yang panjang dan bersifat terbuka,” katanya.(fri/jpnn)

(ADIEL KUNDHARA/BONTANG POST/JAWA POS GROUP)

ATURAN BARU: Peserta tes CPNS 2018 saat mengikuti ujian di Bontang.

Lolos Ambang Batas SKD 2018 Bisa Langsung Ikut SKB 2019
JAKARTA-- Ada aturan baru
bagi pelamar calon pegawai
negeri sipil (CPNS). Pelamar
yang tahun lalu memiliki nilai
seleksi kompetensi dasar (SKD)
di atas ambang batas, tapi
tidak lolos, bisa menggunakan
nilai tersebut untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang
(SKB) tahun ini. Syaratnya,
peserta memasukkan data dan
memilih formasi yang sama
seperti seleksi CPNS 2018.
Berdasar Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No
23/2019, peserta kategori P1/
TL berpeluang menggunakan
nilai terbaik SKD 2018 dan SKD
2019 untuk mengikuti SKB.
’’Artinya, boleh memilih untuk
mengikuti atau tidak mengikuti SKD 2019 pada sistem

SSCASN,’’ kata Deputi Bidang
Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
(BKN) Suharmen di kantornya
kemarin (4/11).
Yang dimaksud pelamar P1/
TL adalah peserta tes CPNS
2018 yang memenuhi nilai
ambang batas SKD, tapi dinyatakan tidak lolos. Pihaknya
sudah memiliki data peserta itu
yang tersimpan dalam sistem
SSCASN BKN. Data tersebut
mencakup jenis formasi yang
dilamar, kualifikasi pendidikan,
nilai SKD 2018, status masuk
atau gagal pada formasi yang
dilamar, dan status lolos atau
tidak sampai dengan tahap
akhir tahun lalu.
Seperti diketahui, pelamar
yang dinyatakan lolos seleksi
administrasi akan mengikuti

SKD. Sebanyak 100 soal harus
dikerjakan dalam waktu 90 menit. Terdiri atas 35 soal tes kewarganegaraan (TWK), 30 soal
tes inteligensia umum (TIU),
dan 35 tes karakteristik kepribadian (TKP). Pelamar harus memenuhi passing grade
untuk bisa ke tahap selanjutnya, yakni SKB. Namun, ada
batasan jumlah peserta SKB.
Yakni, tiga kali dari jumlah alokasi formasi yang dibutuhkan.
Karena itu, tidak semua peserta
SKD yang nilainya di atas ambang batas bisa mengikuti SKB.
Pada SKB, mungkin ada tes
wawancara, bahkan tes fisik,
selain ujian tulis. Semuanya
bergantung pada formasi dan
instansi yang dituju.
Lebih lanjut, Suharmen
menuturkan, secara sistem,

nilai SKD 2018 sah digunakan
pelamar jika di atas ambang
batas. Kemudian, kualifikasi
pendidikan harus sama dengan 2018. ”Juga menggunakan
nomor induk kependudukan
(NIK) yang sama dengan yang
digunakan saat mendaftar
CPNS 2018,” jelasnya.
BKN juga memberikan pilihan kepada pelamar untuk
mengikuti atau tidak mengikuti SKD 2019. Bagi pelamar
yang memilih ikut, tapi tidak
hadir, dinyatakan gugur. ”Nah,
kalau hadir dan nilai SKD 2019
memenuhi ambang batas, nilai
terbaik antara SKD 2018 dan
2019 yang digunakan,” terang
Suherman. Tapi, jika ternyata
tidak memenuhi, nilai SKD
2018-lah yang digunakan.
Sementara itu, Deputi Bi-

dang Sumber Daya Manusia
(SDM) Aparatur Kemen PANRB Setiawan Wangsaatmaja
menuturkan, pemerintah
memberikan kesempatan kepada peserta tes CPNS untuk
bertanya maupun menyatakan
ketidakpuasan terhadap hasil seleksi administrasi. Masa
sanggahan diberikan selama
tiga hari. Mulai 16 sampai 19
Desember. Keputusan apakah
sanggahan tersebut diterima
atau ditolak diumumkan pada
26 Desember. ”Kami ingin
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
penerimaan CPNS. BKN akan
membuka pos pengaduan
online maupun hotline. Soal
administrasi itu yang menyeleksi instansi tujuan pelamar,”
tutur Setiawan. (han/c19/oni)
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Awas Penipuan
Lewat Telepon
WARGA Sukabumi hatihati banyak penipuan lewat
telepon.
Jangan mudah percaya dan
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;ϬϮϲϲͿϮϯϰϵϭϵ
;ϬϮϲϲͿϮϯϭϮϭϬ
;ϬϮϲϲͿ
ϮϯϭϮϭϬ 

;ϬϮϲϲͿϮϮϮϯϱϮ


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

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


WŽůƌĞƐ^ƵŬĂďƵŵŝ;ϬϮϲϲͲϰϯϰϭϭϬͿ



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

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

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

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

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

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


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

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

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

W>E'DZ,/EKE^/;WD/Ϳ
;ϬϮϲϲͿϮϯϲϰϰϳ
;ϬϮϲϲͿϮϯϲϵϳϰ
;ϬϮϲϲͿϮϭϯϭϭϵ

ϭ͘WD/<Ăď͘^ƵŬĂďƵŵŝ
Ϯ͘hŶŝƚdƌĂŶĨƵƐŝĂƌĂŚWD/<Ăď͘^ƵŬĂďƵŵŝ
ϯ͘WD/<ŽƚĂ^ƵŬĂďƵŵŝ
ϰ͘hŶŝƚŽŶŽƌĂƌĂŚ;hͿ<ŽƚĂ^ƵŬĂďƵŵŝ



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

,"1"/(3"/(0

4VLBCVNJ#PHPS
6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŽŐŽƌ

6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŽŐŽƌ

6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŽŐŽƌ
(NVHNXWLI(NR$&

.$
'WJ %UNW
Ͳ
Ϭϳ͘Ϭϯ

Ϭϱ͘ϬϬ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϮ͘Ϭϴ

ϭϬ͘Ϭϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϳ͘ϰϴ

ϭϱ͘ϰϱ
Ͳ

6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŝĂŶũƵƌ

6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŝĂŶũƵƌ

6WDVLXQ
^ƵŬĂďƵŵŝ
ŝĂŶũƵƌ

#PHPS4VLBCVNJ
6WDVLXQ
ŽŐŽƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

6WDVLXQ
ŽŐŽƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

6WDVLXQ
ŽŐŽƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
Ϭϵ͘ϱϵ

Ϭϳ͘ϱϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϱ͘Ϯϵ

ϭϯ͘Ϯϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϮϬ͘ϰϭ

ϭϴ͘ϯϬ
Ͳ

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

4VLBCVNJ$JBOKVS
.$
'WJ %UNW
Ͳ
Ϭϳ͘Ϭϱ

Ϭϱ͘ϰϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϭ͘ϰϭ

ϭϬ͘ϮϬ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϳ͘ϭϬ

ϭϱ͘ϱϬ
Ͳ

$JBOKVS4VLBCVNJ
6WDVLXQ
ŝĂŶũƵƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

6WDVLXQ
ŝĂŶũƵƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

6WDVLXQ
ŝĂŶũƵƌ
^ƵŬĂďƵŵŝ

SEBENTAR lagi warga Kabupaten Sukabumi akan memilih calon Kepala Desa. Ingat masyarakat harus cerdas
memilih pemimpin jangan
mau diberi uang, tapi ma-

syarakat harus tau kualitas
Calon Kades tersebut.
Dendi
08526974xxxx

.$
'WJ %UNW
Ͳ
Ϭϵ͘ϯϲ

Ϭϴ͘ϭϱ
Ͳ

.$
'WJ %UNW
Ͳ
ϭϱ͘ϭϬ

ϭϴ͘ϭϱ
Ͳ

menyelesaikan masalah
tersebut. Peran orang tua
pun harus semakin ketat dalam menjaga anak

-anaknya.
Deni
08156978xxxxx

Secercah Harapan Untuk Sukabumi
“BERIKAN aku sepuluh
pemuda maka kan ku guncangkan dunia” begitulah
sepenggal kalimat dar i
Presiden pertama RI Ir
Soekarno yang selalu dijadikan motivasi oleh seluruh pemuda Indonesia.
Pemuda memang selalu
menjadi inisiator dalam
setiap peristiwa yang bersejarah yang terjadi di Republik ini, dimulai dari
pra kemerdekaan lahirnya
organisasi Boedi Utomo
p a d a t a hu n 1 9 0 8 ya n g
menjadi tonggak awal kebangkitan nasional menuju kemerdekaan, tahun
1928 peristiwa sumpah
pemuda, dan tahun 1945
ketika Proklamasi terjadi
golongan pemuda lah yang
paling lantang bersuara
agar Presiden Soekarno
segera memproklamasikan indonesia. Kemudian
setelah kemerdekaan pada
akhir era orde baru tahun
1998 kaum muda lah lagi
lagi yang berteriak lantang
terhadap kondisi kepemimpinan otoriter yang
telah berjalan selama 32
tahun di republik ini.
Berkat perjuangan kaum
muda lah era kepemimpinan yang otoriter itu bisa
berakhir.
Berkaca dari hal itu,
peran pemuda masih
sangatlah penting hingga
m e ma s u k i e ra m o d e r n
ini, tak dapat dipungkiri
pemudalah garda terdepan dalam kemajuan sebuah negara dan daerah.
Hal itulah yang menjadi
alasan sekelompok mahasiswa Universitas Pakuan

asal Sukabumi yang tergabung dalam Komunitas
mahasiswa daerah “SASUKABUMI”. Berawal dari
obrolan di kampus ditemani hangatnya kopi, pada
tahun 2016 berkumpul menyatukan visi untuk membentuk sebuah komunitas
yang bisa dijadikan wadah
untuk seluruh mahasiswa
asal daerah Sukabumi yang
menempuh pendidikan di
Universitas Pakuan.
Tanggal 14 Desember
2016 Sasukabumi melakukan launcing, diresmikan
oleh Asisten daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
serta dihadiri oleh Rektor
Universitas Pakuan Prof Dr
Bibin Rubini M.Pd. sejak
saat itulah di Universitas
Pakuan terdapat sebuah
wadah bagi seluruh mahasiswa asal daerah Sukabumi. Pada dasarnya tujuan
dibentuk Sasukabumi ini
selain menjadi wadah bagi
mahasiswa universitas pakuan asal daerah Sukabumi,
Sasukabumi juga memiliki
tujuan untuk ikut berkontribusi bagi kemajuan daerah sukabumi.
D a l a m p e r ja l a na n n ya
Sasukabumi telah melakukan berbagai kegiatan
yang sangat bermanfaat
bagi anggotanya maupun
bagi daerah sukabumi itu
sendiri.
Kegiatan yang telah
dilakukan diantaranya :
S a s u k a b u m i Ng a r i u n g
(SARUNG), Sasukabumi
f u t s a l C h a m p i o n s h i p,
galang dana untuk korban
bencana alam pergerakan
tanah di cidolog, warung

Oleh:

Fadil Muhammad Assyifa
Mahasiswa Universitas pakuan/
anggota komunitas daerah
SASUKABUMI

kiara, survey ke desa kutaluhur kecamatan jampang

tengah, yang mana desa
itu berada di pelosok bahkan akses menuju kesana
tidaklah mudah. Melakukan perjalanan kebudayaan menuju kesepuhan
ciptagelar di kawasan
G e e o p a rk C i l e t u h Pa l abuhanratu.
Arah pergerakkan Sasukabumi lebih fokus terhadap kontribusi bagi
sukabumi itu sendiri, hal
itu sesuai dengan salah
satu nilai yang terdapat
dalam TRIDARMA BHAKTI PERGURUAN TINGGI
yakni pengabdian kepada
masyarakat. Maka dari itu
sudah menjadi tugas yang
diemban oleh pemuda/
mahasiswa sebagai genarasi penyambung lidah,

generasi pengontrol sosial
yang murni antara masyarakat dan pemerintah.
Tahun ini Sasukabumi
t e p at b e r u s i a 3 t a hu n ,
u s i a ya ng ma na ma s i h
dibilang sangat muda untuk sebuah organisasi,
namun sasukabumi akan
terus ikut berkontribusi
untuk sukabumi, mungkin
saat ini dampaknya belum
terasa, namun 10-20 tahun kedepan kontribusi
sasukabumi untuk sukabumi akan sangat terasa.
Dimulai sejak Sasukabumi
didirikan maka secercah
harapan untuk sukabumi
yang lebih baik itu kembali muncul dan akan semakin terlihat terang dimasa
yang akan datang.(*)

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Nomor : B. 2769 /VI-KC/ADK/RTL/11/2019

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No 04 Tahun 1996 dengan ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Cibadak yang beralamat di Jl. Suryakencana No. 30 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selaku pemegang Sertifikat
Hak Tanggungan yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dengan perantaraan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Jl. Veteran No.45 Bogor, akan melaksanakan lelang secara terbuka untuk umum melalui lelang
e-auction terhadap :
NO.

NAMA

BARANG JAMINAN

1

Hendro Setyo Budi

a. Sebidang tanah dan Bangunan Rumah Kost luas 121 m2 ,SHM No. 527/Bojongkokosan tercatat an.
Hendro Setyo Budi, terletak di Blok Bojongkokosan, Kp.Pajagan RT.01/07 Desa Bojongkokosan, Kec.
Parungkuda, Kab. Sukabumi, Jawa Barat,
Harga limit Rp. 500.500.000.-, uang jaminan Rp. 125.125.000.-

2

Iwan Siswanto

a. Sebidang tanah darat, luas 2.335 m2, SHM No. 609/Warnajati tercatat an. Iwan Siswanto, terletak di Kp.
Warnajati, Desa Warnajati, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat,
Harga limit Rp. 233.500.000.-, uang jaminan Rp. 58.375.000.-

3

CV.Global Teknik

a. Sebidang tanah darat luas 400 m2 , SHM No. 282/Berkah tercatat an. Sudrajat, terletak di Kp.Berkah,
Desa Berkah, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Jawa Barat,
Harga limit Rp. 146.800.000.-, uang jaminan Rp. 36.700.000.b. Sebidang tanah darat luas 400 m2 , SHM No. 280/Berkah tercatat an. Sudrajat, terletak di Kp.Berkah,
Desa Berkah, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Jawa Barat,
Harga limit Rp. 346.800.000.-, uang jaminan Rp. 86.700.000.-

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG
1. Uang Jaminan Lelang
a. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang dipersyaratkan dan sudah
diterima oleh KPKNL Bogor paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang
b. Segala akibat yang timbul dari mekanisme peserta menjadi beban peserta lelang
2. Persyaratan Lelang
a. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara penawaran tertutup melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat website www.
lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Prosedur Lelang” dan menu “Syarat dan Ketentuan”.
b. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada aplikasi lelang pada alamat website www.lelangdjkn.kemenkeu.
go.id dengan memasukan data identitas KTP, NPWP dan Nomor Rekening Tabungan atas nama Calon Peserta serta mengunggah softcopy
KTP dan NPWP tersebut. Verifikasi atas dokumen tersebut akan dilakukan pada Hari dan Jam Kerja.
c. Harga limit lelang adalah harga pembukaan lelang, bukan merupakan harga penebusan objek lelang.
d. Obyek yang akan dilelang sesuai dengan kondisi apa adanya, dan peserta lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi
obyek lelang serta pengosongan objek lelang merupakan tanggung jawab pemenang lelang.
e. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang
lelang. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi
kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta
lelang dimasukkan ke dalam DAFTAR HITAM LELANG.
f. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Kantor PT. Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibadak. Telp : 0266-531106, 0266-531810,
0266-531376.
3. Waktu Pelaksanaan Lelang
a. Lelang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: Rabu / 20 November 2019
Batas Akhir Penawaran
: 14.00 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain
: https://lelang.go.id
Tempat Lelang
: KPKNL BOGOR
Jalan Veteran No. 45 Bogor
Telepon (0251) 8315453, Faximile (0251) 8382934
b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas.
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terpancing ya gaes..

Cibadak, 6 November 2019
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Cibadak
Ttd.

Tindasan :
1. Kantor KPKNL Bogor
2. Kanwil BRI Bandung Bagian RPKB
3. Arsip

Muhyidin Zainal
Pemimpin Cabang
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SEMENTARA ITU

POLITIK

PKB: Pilkada 2020
Miskin Tokoh
Koalisi ‘Hejo
Ludeng’
Semakin Kokoh

Musikus Iwan Fals

Setuju Masa
Jabatan Presiden
Diperpanjang
JAKARTA-- Musikus Iwan Fals menyampaikan
komentar terkait wacana perpanjangan masa
jabatan presiden dan kepala daerah. Dia mengaku setuju dengan perpanjangan masa jabatan
menjadi 7 hingga 10 tahun. Namun, masa jabatan
dibatasi satu periode saja.
Hal tersebut diungkapkan Iwan Fals lewat
akun Twitter miliknya. Dia tiba-tiba membahas
wacana perubahan masa jabatan presiden dan
kepala daerah. “Iya saya setuju tuh presiden,
gubernur dan seterusnya sampai ke tingkat RT,
7 atau 8 tahun saja atau 10 tahun juga enggak
apa-apa, yang penting 1 periode,” ungkap Iwan
Fals, Selasa (5/11).
Pelantun Bongkar itu menilai perpanjangan
masa jabatan presiden dan kepala daerah bisa
menguntungkan dari segi pelaksanaan pemilihan
umun. Pemilu yang diadakan tentu tidak serutin
yang lalu dan menelan biaya besar. “Biar efektif
orang enggak bolak-balik pemilu, belum lagi
persiapannya,” ucap Iwan Fals.
Pemilik nama asli Virgiawan Listanto itu juga
menilai pemilu bisa berpotensi menimbulkan
permusuhan. Terutama atas alasan pilihan
politik masing-masing masyarakat. “Wah ribet,
orang pada musuhan gara-gara dukung si inilah,
si itulah,” tutup Iwan Fals. (mg3/jpnn)

SUKABUMI-- Ketua Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) PKB Asep Supriatna menyebutkan bahwa
Pilkada 2020 minim tokoh
sebagai kandidat Bupati.
Perkembangan politik saat
ini soal F1 (calon Bupati
red) cenderung mengarah
kepada kedua pertahana Bupati Marwan Hamami dan
Wakil Bupati Adjo Sardjono.
Dengan kondisi tersebut
dirinya tentu sangat menyanyangkan hal tersebut.

Namun, begitu PKB tentu
harus segera bersikap.
“Ya, memang saat ini
minim tokoh. Akhirnya kami
melakukan komunikasi dengan kedua kandidat tersebut
seperti halnya dengan Pak
Adjo Sarjono. Karena melihat beliau saat ini belum
memiliki perahu politik yang
pasti. Berbeda dengan Pak
Marwan sudah dijamin oleh
perahunya,” kata Asep
Diketahui, PKB akan
segera melakukan penjaringan pada bulan November
ini, kedepannya penjaringan
direncakan dengan beberapa tahap. Tahap pertama,
adalah penjaringan untuk
kander internal, yaitu menjaring suara dan aspirasi ke-

pada seluruh Pengurus Anak
Cabang (PAC) PKB untuk
mengusung kandidat nanti.
“Untuk saat ini, kami akan
fokus dulu pada internal,
pengurus kader dan simpatisan PKB lainnya dan akan
mendengarkan suara dan
dukungan yang akan diberikannnya yang diusung nanti,
baik F1 maupun F2, sekaligus
berkoordinasi dengan partai
koalisi yaitu PPP,” cetusnya.
Mengenai, kedekatan
dengan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) yang
semakin erat dan kuat dengan memiliki jargon “Hejo
Ludeung”. Dirinya tak menampik, bahwa komunikasi
dengan PPP sudah semakin
intens. Hal itu dilakukan,

kedua parpol ini memiliki
kesamaan dan warna dalam
menentukan visi dan misi,
sehingga menjadi koalisi permanen yang
akan terus dijaganya dengan mengusung Kandidat
B u p a t i - Wa k i l
Bupati Pilkada
2020 nanti sudah mengantongi tiket.
“Koalisi ‘Hejo
Ludeung’ saat ini
semakin erat, karena kami yakin sudah satu paket dan
memiliki tiket untuk
mengusung pasangan
calon nanti,” tandas- Asep Supriatna, Ketua Dewan Pimpinan
nya. (hnd)
Cabang (DPC) PKB

YANG DISOROT

(FOTO: IST)

KUNJUNGAN KERJA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung dan KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat melakukan kunjungan kerja di KPU Kabupaten Sukabumi, (05/11) kemarin.

KPU Bitung dan Sulut Kepincut Aplikasi Sipitung
Komisioner KPU, Ilham Saputra

KPU Batasi Usia
Petugas KPPS di
Pilkada 2020
JAKARTA-- Tewasnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) pada Pemilu serentak 2019 menjadi
catatan tersendiri bagi Komisi Pemilihan
Umum (KPU). Terlebih pada 2020 mendatang
akan kembali diadakan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) serentak disejumlah daerah.
Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan,
ada beberapa regulasi yang akan diterapkan
KPU untuk mencegah jatuhnya korban jiwa
kembali dalam pemilu. Salah satunya yakni
batas maksimal usia petugas KPPS dibatasi
menjadi 60 tahun.
“Kami menganggap bahwa perlu ada batasan
umur maksimal sehingga bisa meminimalisir
jumlah orang yang wafat dalam pelaksanaan
tugas,” kata Ilham di komplek DPR RI Senayan,
Jakarta, Senin (4/11).
Ilham menuturkan, dalam PKPU yang saat
ini berlaku, usia maksimal petugas KPPS tidak
diatur. Hanya usia minimal yakni 17 tahun
yang sudah ada dalam aturan. Pembatasan
usia maksimal ini akan berlaku untuk Panitia
Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan KPPS Pilkada 2020.
Keputusan ini diambil karena KPU tak ingin
peristiwa pada pemilu 2019 terulang kembali.
Sekalipun beban pilkada 2020 tak seberat pemilu 2019, namun langkah-langkah pencegahan dianggap perlu dilakukan.
“Kita ingin mencoba untuk berbuat maksimal
dengan mengubah PKPU-nya agar kemudian
tidak ada lagi korban yang wafat,” imbuh Ilham.
Pengambilan batas usia maksimal 60 tahun
sendiri sudah melalui uji publik dan riset. Dari
situ diketahui usia yang aman untuk bekerja
berat adalah di bawah 60 tahun. Hal itu terbukti dari sejumlah korban pada pemilu 2019
memang didominasi dari orang-orang berusia
lanjut. “Ada usia aman lah yang diberikan kepada kita dari beberapa lembaga-lembaga yang
sudah melalukan penelitian terhadap masalah
ini,” pungkas Ilham.
Diketahui, berdasarkan data Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) di 28 provinsi sampai
dengan 15 Mei 2019, tercatat petugas KPPS yang
meninggal sebanyak 527 orang. Penyebabnya
beraneka ragam, mulai dari sakit, kelelahan,
kecelakaan dan lain sebagainya. (bik/jpg)

SUKABUMI-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Bitung dan KPU Provinsi Sulawesi Utara (sulut) kepincut
aplikasi situng KPU Kabupaten Sukabumi. Kedua
penyelenggara pemilu ini,
sengaja jauh-jauh datang
ke Sukabumi hanya untuk
melakukan study banding
dengan KPU Sukabumi.
Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman mengatakan, dalam kunjungan-

nya banyak yang dibahas
salah satunya penggunaan
aplikasi dalam penyelenggaraan pemilihan dan pemilu.
“
Aplikasi Sipitung yang
digunakan dalam pemilu 2019 kemarin menarik
untuk dipergunakan pula
pada penyelenggaraan di
bitung khususnya dan sulut
pada umumnya, “ujar Ferry
mencontohkan penyataan
Yessy Momongan yang juha

sebagai Kodiv devisi teknis
Provinsi Sulut.
Kunjungan kerja tersebut, bukan tanpa alasan.
Pasalnya, KPU Kabupaten
Sukabumi mendapatkan
penghargaan tingkat nasional soal Inovasi dan profesionalisme. Hal itu yang
membuat mereka datang ke
Sukabumi. “Ya tentu mereka
juga menggali pengetahuan
terkait diraihnya penghargaan oleh KPU Kabupaten

Sukabumi,” cetusnya.
Dirinya melanjutkan, tak
hanya sampai disini kedepan kedua KPU ini akan
kembali mengirimkan dua
penyelenggaranya untuk
datang ke Sukabumi dan belajar sistem IT yang dipakai
KPU Kabupaten Sukabumi.
“Ya, mereka nanti akan mengirim operator untuk belajar
ke KPU Kabupaten Sukabumi, terkait berbagai aplikasi yang di gunakan oleh

KPU Kabupaten Sukabumi,
“tandasnya,
Sementara itu, Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat Merry
Sariningsih menambahkan,
dalam kunjungan tersebut
tidak hanya membahas satu
masalah saja. Tapi masalah
teknis lain juga dibahas dan
digali oleh mereka. “Kegiatan tadi di isi oleh paparan
sistem IT yang di dipakai
oleh KPU, “tandasnya. (hnd)

PAN Incar Koalisi
Nasdem dan PDIP
JAKARTA - Ketua Umum
PAN Zulkifli Hasan men ya m b u t b a i k re n c a na
K e t u m Pa r t a i Na s d e m
Sur ya Paloh untuk bertemu dengannya. Zulkifli mengatakan PAN tidak hanya akan bertemu
Pa r t a i Na s d e m , t e t a p i
juga tengah mengatur
pertemuan dengan PDI
Perjuangan. “Pertemuan
dengan partai-partai itu
biasa, ini juga lagi diatur
k a m i mau k e t e mu P D I
Perjuangan,” kata Zulkifli
di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Selasa (5/11).
Selain itu, kata Zulkif l i , Pa r t a i G o l k a r j u g a
mengundang PAN untuk
menghadiri sebuah acara malam besok. Zulkifli
memastikan akan hadir,
mengingat Ketum Partai
G o l k a r A i r l a n g g a Ha rtarto adalah sahabatnya.
“Datang dong, Pak Airlangga sahabat kami,” tegasnya.
Me n u r u t n y a, s e l a i n
banyak persoalan yang
akan dibahas untuk menyamakan persepsi sep-

erti persoalan KUHP, UU
Pertanahan, pertemuan
dengan Nasdem dan PDIP
juga akan membahas soal
Pilpres 2024. “Ya (dibahas) semualah. Kalau silaturahmi partai lain, itu
kan pasti namanya partai
politik ya sudah mulai lihat-lihat nanti bagaimana.
Kan 2024 sebentar lagi,
tidak terasa,” katanya.
Zulkifli menjawab lugas
saat ditanya apakah pertemuan dengan Partai Nasdem itu merupakan upaya
untuk berkolaborasi di
Pilpres 2024. “PDIP juga
kok, sama saja,” jawabnya
tegas.
Wa k i l k e t u a Ma j e l i s
Permusyawaratan Rakyat
(MPR) itu mengatakan
wajar jika parpol membahas pilpres mendatang.
“Yang ribet itu begini misalnya, pertarungan pilpres kan biasa tuh, cuma
dulu teman-teman media,
rakyat juga sampai sekarang belum move on, kan
biasa capres Pak Prabowo
jadi menhan kan biasa
aja gitu. Jadi, kalau partai

FOTO: M FATHRA NAZRUL ISLAM/JPNN

PERTEMUAN: Ketum PAN Zulkifli Hasan usai bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (14/10).

ketemu biasa saja,” katanya.
Selain itu, kata Zulkifli, pertemuan juga tentu
membahas soal Pilkada
Serentak 2020. Menurutnya, untuk mengusung
kepala daerah tentu tidak
bisa sendiri. “Bagaimana

d a l a m s a t u d a e ra h i t u
kami bisa kerja sama dengan G olkar, PDIP, Nasdem ini kan sebentar lagi
ini intens pertemuannya karena kan tidak bisa
satu,” ujarnya.
Karena itu, tegas dia,
memang diperlukan si-

l a t u ra h m i a n t a r p a r p o l
termasuk dengan Nasdem
dan PDIP. “Waktunya nanti diatur, kan sama-sama
sibuk ya,” ungkap mantan
menteri kehutanan di era
Presiden Susilo Bambang
Yu d h o y o n o i t u . ( b o y /
jpnn)

TOTAL SPORT

Yang Penting
Menang Dulu

TIMNAS

Simon McMenemy

Nasib Simon
Diujung Tanduk

BANDUNG - Komposisi
lini depan PSIS tentu sangat
berbeda dibanding putaran
pertama Liga 1 saat Persib
mampu mengalahkannya
1-0 di Stadion Moch. Soebroto Magelang. Kini Laskar Mahesa Jenar punya

KETUA Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh
Indonesia (PSSI) Komjen Pol Mochamad Iriawan
mengatakan, masa depan Simon McMenemy sebagai
pelatih tim nasional (timnas) Indonesia diputuskan
setelah skuat Garuda melawan Malaysia, Selasa
(19/11). Namun, sudah ada beberapa juru taktik
yang dipertimbangkan untuk mengganti McMenemy melatih timnas, baik dari dalam maupun luar
negeri. “Untuk sementara pelatih timnas masih
Simon karena takutnya tim belum terlalu pas dengan
pergantian. Kami harus memaksimalkan yang ada
sambil menganalisa siapa (pelatih) yang sesuai untuk
timnas nanti,” ujar pria yang akrab disapa Iwan Bule
itu di Kantor Kemenpora, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Iwan, nama-nama yang tengah dipertimbangkan sebagai pelatih ada yang dari Asia dan
Eropa. Sosok juru taktik itu akan diputuskan dalam
rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang akan segera
digelar. “Kami akan menggelar rapat Exco PSSI dan
akan menentukannya di sana. Namun, rapat juga
akan membahas tentang Piala Dunia U-20 tahun
2021, peta jalan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
3 Tahun 2019 tentang Percepatan Persepakbolaan
Nasional dan SEA Games 2019,” kata Iwan.
Posisi Simon, juru taktik berkewarganegaraan Skotlandia, Sdi timnas Indonesia sedang dalam sorotan.
Dikontrak untuk bekerja selama dua tahun sejak awal
Januari 2019, Simon belum menunjukkan kinerja
yang bagus di skuat Garuda.
Dari 12 pertandingan bersama timnas yang dilaluinya sejak dikontrak Januari 2019, skuat Garuda kalah
lima kali, seri satu kali, dan menang enam kali.
Sekilas torehan kemenangan itu terlihat bagus. Akan
tetapi, semuanya itu didapatkan dalam pertandingan menghadapi tim yang secara kualitas di bawah
Indonesia, yaitu Perth Glory, State League 2 All-Stars,
Persika, Bhayangkara FC, Myanmar, dan Vanuatu.
Sementara kekalahan diderita Indonesia dalam
laga-laga, penting yaitu pertandingan persahabatan
FIFA (takluk 4-1 dari Yordania) dan empat selanjutnya terjadi di Kualifikasi Piala Dunia 2022, yaitu dari
Malaysia, Thailand, Uni Emirat Arab (UAE), serta
Vietnam. Selain laga kontra UAE, semua pertandingan tersebut berlangsung di Indonesia. Berikutnya di
lanjutan Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022, Selasa
(19/11), Indonesia akan bertandang ke Kuala Lumpur
untuk menghadapi tuan rumah Malaysia. Laga itu
digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil. (net)

David Maulana atau bahkan
dari sang senior Hari Nur
Yulianto. “Secara keseluruhan mereka tim yang bagus,
bukan hanya kepada dua
pemain itu saja, ada juga kan
Septian David, mereka cukup
bisa merepotkan Sleman saat
main di sana (Maguwoharjo), itu bisa jadi konsentrasi
kita nanti semua pemain,”
kata bek Persib Achmad Jufriyanto.
Jupe, sapaan akrabnya
pun tentu ingin memperpanjang catatan cleansheet
mereka di tiga laga beruntun.
Namun bukan hal itu yang
menjadi prioritasnya, tentu
adalah kemenangan yang
ia inginkan. “Insya Allah
(cleansheet lagi) yang terpenting menang pertandingn, walau cleansheet
atau enggak, yang
penting hasilnya menang
d u l u ,”
ujarnya.
(pra)

duet penyerang yang cukup
berbahaya Bruno Silva dan
Claudio Marini.
Meski capaian golnya
tak begitu banyak, namun
keduanya tetap jadi ancaman Maung Bandung di
pertandingan Rabu (6/11)
nanti di Si Jalak Harupat
Kabupaten Bandung. Kemenangan 3-0 dari PSS di
laga terakhir adalah bukti
lini depan PSIS berbahaya.
Bukan hanya kepada dua
pemain asing itu saja Persib
harus waspada. Pasalnya
PSIS punya sokongan dari
lini kedua yakni punggawa
Timnas Indonesia Septian

Jangan Terlalu
Percaya Diri
KAP TEN tim Persib
Bandung, Supardi Nasir,
berharap bisa melanjutkan
tren positif saat menjamu
PSIS Semarang dalam laga
pekan ke-27 Liga 1 2019 di
stadion Si Jalak Harupat,
Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (6/11).
Kendati, PSIS diprediksi
tidak mudah dikalahkan.
Terlebih saat ini tim asuhan
Bambang Nurdiansyah itu
kini sedang dalam kondisi
penuh percaya diri. “Untuk
menghadapi PSIS, saya
berharap tren positif kami
tetap berlanjut. Kami tahu
PSIS tim yang solid dan
sulit dikalahkan, walau
nanti bermain di kandang
kami sendiri,” ucap Supardi
di Graha Persib, Bandung,
Selasa (5/11).
Itulah mengapa, Supardi
berharap semua rekannya
yang dipercaya tim pelatih
untuk turun melawan PSIS
wajib mampu menjalankan
apa yang harus dilakukan
sesuai instruksi pelatih
demi mendapatkan tiga
poin.
Pemain senior di tim Persib Bandung ini juga senang
bisa kembali bermain di
kandang sendiri, tepatnya

Supardi Nasir

di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten
Bandung setelah dalam
dua laga kandang harus
bermain di Bali. “Tapi, jangan over confidence, main
di Bandung dengan dukungan penuh harus tetap
dijadikan motivasi karena
tim yang kami hadapi bukan tim yang lemah,” ujar
Supardi. “Kami harus fokus
pada permainan agar bisa
ambil poin, dan ini kesempatan untuk kami. Jadi,
saya harap pemain bisa
fokus dan kami berharap
bobotoh Persib Bandung
memenuhi stadion karena
itu penting untuk pemain,”
tambah Supardi. (pra)

IST

Menpora Tinjau GBT

MOCHAMAD Iriawan resmi menjadi Ketua
Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
(PSSI) periode 2020-2024. Iwan Bule, sapaannya,
berhasil menang telak dari kandidat calon lainnya.
Pelatih Persib Robert Alberts mengaku tidak mengenal Iwan secara langsung. Namun dia berpikir,
ada harapan baru dari mantan Kapolda Jawa Barat
ini. “Saya hanya berharap orang baru punya sikap
yang positif dan memiliki niat bagus untuk membawa sepak bola Indonesia, dan melibakan orangorang yang baik,” kata Robert di Stadion Si Jalak
Harupat, Kabupaten Bandung, belum lama ini.
Robert meminta adanya regenerasi di kepengurusan PSSI. Apalagi, PSSI banyak dihuni oleh orangorang lama yang sudah bertahun-tahun menjadi
pengurus. Menurutnya, hal tersebut tidak baik
bagi sebuah organisasi. “Orang yang masuk ke PSSI
harus orang yang berdedikasi untuk membawa
Indonesia sukses dan mereka harus merupakan
orang yang jujur, dengan begitu mereka punya
pendekatan yang positif untuk membawa Indonesia lebih baik. Kalau tidak jujur saya rasa itu akan
tetap sulit,” tegasnya.
Pelatih asal Belanda ini baru mengetahui latar
belakang Iwan sebagai polisi. Menurutnya, tidak peduli latar belakangnya, yang penting bisa
memimpin lebih baik lagi. “Saya dan semuanya
berharap dia punya jiwa kepemimpinan yang kuat
di sepakbola Indonesia dan mampu membuat kebijakan yang tepat terutama soal korupsi dan mafia,
itu yang harus dibuang secepatnya,” kata dia. (net)

Persib Dalam Keadaan Fantastis

IST

ARAHAN: Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, memberikan arahan
kepada pemainnya, belum lama ini.

“Jadi semua saling mendukung satu sama lain di klub
dan saya pikir itu bagus dan

5

MENINJAU: Menpora Zainuddin Amali (kanan) berbincang dengan
Kadispora Jatim Soepratomo (kiri) di sela inspeksi mendadak di Stadion
Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (03/11/2019).

POJOK LAPANGAN
Robert Berharap
PSSI Lebih Baik

PERSIB Bandung langsung
tancap gas untuk mempersiapkan diri menghadapi PSIS
Semarang dalam laga pekan
ke-27 Liga 1 2019 yang akan
digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten
Bandung, Rabu (6/11).
Maung Bandung hanya
melakukan persiapan selama
dua hari untuk menghadapi
PSIS nanti. “Kami memang
butuh recovery dan saya bicara
kepada pemain dan mereka
mengaku sudah pemulihan.
Memang tidak mudah, tapi
pemain kini dalam kondisi
yang fantastis, manajemen
juga mendukung tim di situasi
yang sulit ini,” ucap Robert.
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profesional. Hasil bagus kami
juga didapat berkat itu semua.
Kami kini melihat ke depan

untuk melanjutkan tren positif
di Bandung,” lanjut pelatih asal
Belanda ini.
Melihat tiga laga kandang
yang akan dihadapi pasukannya, Robert menegaskan akan
lebih fokus dulu lawan PSIS
dulu pada Rabu (6/11) nanti.
Pelatih berusia 64 tahun ini
enggan menyebutkan target
dalam tiga laga kandang yang
akan dihadapi anak asuhnya
nanti. “Kami akan lebih dulu
fokus melihat satu laga karena
laga kedua melawan Arema
digelar saat FIFA matchday
dan itu tidak normal. Jadi kami
akan melihat laga pertama lebih dulu,” tutur Robert. “Kami
bicara untuk laga pertama

saja. Satu persatu. Jadi kami
akan menatap laga melawan
PSIS,” ucap mantan pelatih
PSM Makassar itu.
PSIS diakui Robert merupakan tim yang solid dan memiliki kekuatan saat melakukan
serangan, apalagi ditunjang
dengan beberapa pemain
lini depannya yang bagus.
“Mereka sudah saling memahami, termasuk konsep
dalam bertanding. Jadi kami
harus sangat fokus dan tajam.
Ini akan menjadi laga yang
ketika ada tim yang melakukan
kesalahan akan membayar
mahal mengingat kedua belah
pihak adalah tim yang bagus,”
pungkasnya. (pra)

MENTERI Pemuda dan
Olahraga (Menpora) Zainudin Amali gagal melakukan
inspeksi mendadak alias
sidak ke Stadion Gelora
Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jatim, Minggu (3/11).
Penyebabnya, pintu masuk
stadion GBT terkunci. Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Surabaya menjelaskan
adanya miskomunikasi saat
agenda kunjungan Zainudin
Amali ke GBT tersebut.
Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana, Dinas Pemuda
dan Olahraga (Dispora)
Surabaya, Edi Santoso,
di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya tidak
menerima informasi perihal kunjungan Menpora ke
GBT. “Saya siang itu posisi
baru pulang dari Nganjuk.
Setelah sampai di Surabaya,
saya cek ponsel, baru tahu
banyak sekali panggilan
tak terjawab. Ternyata itu
terkait kunjungan menteri,”
katanya.
Dipaparkan Edi, pintu masuk GBT jika tidak sedang digunakan memang dikunci.
Hal itu sudah merupakan
standar pengamanan di
GBT. Apalagi, lanjut dia,
GBT akan digunakan sebagai salah satu stadion
penyelenggara Piala Dunia
U-20 sehingga pengamanan
harus ditingkatkan.
Edi juga mengaku sudah
melakukan pengecekan
ternyata juga tidak ada surat pemberitahuan yang
masuk ke Dispora Surabaya
perihal rencana kunjungan
Menpora Zainudin Amali.
Menurutnya, Pemkot Surabaya sangat terbuka jika
ada pejabat negara yang
ingin berkunjung ke GBT.
Bahkan, Edi memastikan
bahwa kedatangan setiap
pejabat negara ke GBT pasti
akan didampingi tentu ada
koordinasi yang jelas. “PSSI
saja buktinya selalu kami
dampingi selama proses
peninjauan lapangan, karena sudah ada koordinasi
yang jelas,” ujarnya.
Kabag Humas Pemerintah
Kota Surabaya Febriadhitya
Prajatara membenarkan
tidak ada informasi yang

diterima Pemkot Surabaya
terkait kunjungan menpora
ke GBT.
Justru, ia baru tahu Menpora sudah berada di GBT
dari awak media. “Saya
mendampingi Ibu Wali Kota
Surabaya sepanjang siang
hari. Sama sekali tidak ada
informasi mengenai kunjungan Menpora. Tiba-tiba
ada wartawan yang telepon
saya menginformasikan
bahwa Menpora sudah di
GBT,” ujarnya.
Febri menegaskan, dari
segi keprotokolan, tentu
Pemkot Surabaya akan menyambut dan mendampingi
kalau ada pejabat negara
yang berkunjung, apalagi selevel menteri. “SOP di kami
pasti didampingi, hanya
saja sama sekali tidak ada
informasi mengenai hal itu,”
ujarnya.
Febri berharap, ke depan komunikasi bisa lebih
baik dan hal serupa tidak
terulang lagi. “Kami selalu
terbuka dan siap berkoordinasi dengan semua pihak,”
ujarnya.
Menpora Zainuddin Amali
sebelumnya diketahui tidak bisa memasuki Stadion
GBT saat inspeksi karena
pintu stadion ini terkunci. Menpora yang datang
menggunakan kendaraan
RI-49 disambut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Jatim Soepratomo dan Ketua
KONI Jatim Erlangga Satriagung di lobi luar depan
stadion.
Stadion GBT menjadi satu
dari 10 stadion yang menjadi
calon venue Piala Dunia
U-20 pada 2021. Selain GBT,
sembilan stadion lainnya
adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta,
Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor dan Stadion
Manahan di Solo.
Stadion Kapten I Wayan
Dipta di Gianyar, Bali, Stadion Mandala Krida di Yogyakarta, Stadion Jakabaring di Palembang, Stadion
Wibawa Mukti di Cikarang
Timur, Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi, serta
Stadion Si Jalak Harupat di
Bandung. (net)

MUSTIKA MITSUBISHI

Hotel

SEDIA STOCK
MOBIL PRIBADI
&
ANGKUTAN BISNIS

Mustika Ratu
Jl. Bojonghaur
Palabuhanratu
Telp 0266-431233

HARGA NEGO,
TERIMA
Showroom
nissan TAMBAH
TUKAR

Telp/WA :
0857 7348 1069

JUARA AYAM GEPREK

KIKI MOTOR

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

Jual Angkutan Kota APV
dan Daihatsu Grand Max

Jl.Arif Rahman Hakim No.49
Tlp.085723474977

Kontak : WA 085794578264, Line hhadwijayaa

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

No tlp/wa : 0877 8949 3596

Citahumaira.makeup

0821 1422 3312

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

RUMAH
UNTUK
DONATUR

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

MAKEUP ARTIST

RUMAH
HIBAH

Telp : 0266-221070

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

ig: mie kocok teh pipit
hp: 0857 2397 0001

Lokasi:
Jl. Pajagalan No. 32
SUKABUMI

OLD Fhoto

082246883744 - 085724709650

Hub :
0821 1191 4878
0857 2118 6072

Paytren

TABUNGAN
Dengan Berbagi

Agen Sukabumi

Keuntungan 13% Pertahun

Kontak
085724091556
Ninda

* AMAN * ADIL * Masuk Akal
Hub Koperasi Sejahtera Bersama

Call/WA : 0857 7348 1064

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

PM

BENGKEL LAS
PUTRA MANDIRI

jln jalur sukaraja

HORISON HOTEL

085864243335

IG : waserda_sukabumi WA : 085723255857

Jln. Ciandam No. 36 Sukabumi

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

Khodidjacraft
Khodidjacraft

“ BUKAN KILAT BUKAN PETIR,
KREDIT CEPAT 1 JAM “

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

LBXBOVB!GMPSJTU!

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

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

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

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

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

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

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

KJK

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

Jl. Bhayangkara No 101 Sukabumi
Tlp ( 0266) 222287

Desain suka-suka
buat case hape
dan powerbank

STORE

Citra’s
Catering

Wa : 08997469322
Ig : kjkcustome
Fb : kjk custome

Alanura Makeup

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

IG : @nuraida274
WA : 085720082014

Warung Makan

SOP KIKIL STAMINA & MIE AYAM KAHURUAN

%(%(.-21725

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

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

Hub : Ogi 08161927284

Limusnunggal-Sukabumi

IG : katapangrapang_sukabumi

Jl. Surya Kencana Dpn Htl Anugrah
Tlp : 085210081914

085624101595

WA : 0858 6050 2366

PUDING

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

RAISYA

Aku ramah bukan berarti takut Aku tunduk bukan berarti takluk

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

Ayam Tutu
Beledag

SEDOT

Masa promosi beli 10 gratis 1..

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

Bara Shop 24

FROZEN
RISOLES
BY IDOK

10 rb 1 porsi..

IGMyeongdongku
: waserda_sukabumi WA : 085723255857

KITCHEN

DAPOER BU ICHA
DAPOE

(Jastip Makeup And Skincare)
Sosis Mozarela

Cumi Pete

Dijamin

Addictive

RAHARJA HOTEL

SkateShop & Clothing

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

HOTEL RAFFLESIA
augusta
Jalan Raya Cikukulu No.16hotel
Sukabumi

Keep Healty

JUAL BERAS
Siap Antar Kota Sukabumi

feby 085219388433

Jl. Arif Rahman Hakim No. 59 Sukabumi

NVTUJLB!IPUFM

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

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

RAHARJA HOTEL

Email: Khodidjahcraft@gmail.com

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

CV. ARGO PUTRA

KIKI
MOTOR
INDOBATA

Jl. Siliwangi
kota Sukabumi

0857.2265.3997
0857.9459.5002

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

Jl. Selabintana km. 7 Sukabumi

Hens weding

Bismika Interior
Terima Pesanan :

Jalan Raya Cikukulu No.16 Sukabumi

Old Fhoto / Fotografer

Ikuti Program Punya Rumah
Dengan Wasilah Sedekah

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

HOTEL RAFFLESIA

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

IG : 24bara_shop
WA : 087777889656

IG : dapoer_ibuicha
Pesanan : 085794726066

Nasi Tutug Oncom

Detail : Gg.Sebelah Ruko Mandiri Finance
Dekat Mamih Ungu

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

BENGKEL LAS
PT. Restu Mahkota Karya
SUZUKI Authorized Dealer

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

Promo AwalJln.
TahunCiandam
2019
No. 36 Sukabumi

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

+62 857-2002-3733

Cakwe
Raffles

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

Hendra - 0878 7227 5757

Toyota Agya G matic 2016

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

Hotel Idaman

Alamat : Jl. Cagak Cibaraja
Telp : 08129076677

rm_dekebonjati

Cakwe Jumbo
(Bumbu Kacang)

*Rp.13.000,-

082111931931
Lumercookies

Cakwe Special
*Rp.16.000,-

Alamat Food Court Yogya Sukabumi
Lantai 3 Tenant Cakwe Raffles

PUTRA PERKASA MANDIRI

Ruj
ak

Kedai Roti Cane
Jln tipar no 77

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

Cakwe Jumbo 2 Bumbu
(Bumbu Saus Cuka + Kacang)

*Rp.16.000,-

Cakwe Jumbo
(Bumbu Saus Cuka)

*Rp.13.000 ,-

Cakwe Coklat
*Rp.15.000,-

Cakwe Keju
*Rp.17.000,-

0858 7119 6901

dan Asina

n

Permata Ibu

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

Jl. Selabintana No. 143 Sukabumi
Tlp 0266-222853

Carla Art

Albana

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

IG : albana.sistik
FB : ati supiaati

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

DWI PUTRI SALON

Honda Brio Satya E manual 2016

Alung - 0816 612 698

Hubungi :

085603295574
085722547986

0857 2467 1447

FB : jirah Jirah Merdin,
Sayyid maulana afifuddin

Contact : 0896-8018-7289

C’c Cafe

JUAL BERAS
Siap Antar Kota Sukabumi

( Yanti.N )

IG : asinanpermataibu Order Via WA dan Go Food

Kp bojong duren Rt2 /Rw1

wifi,
Free

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

(0266)
6) 6222182
0812 1344 4274

Wahyu - 082178366211 Call & WA

TANPA D

HUB: 0857 7348 1069

The ART OF BEAUTY

SR 12
Kontak 085724091556 an NINDA

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

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

Alamat:
Foodcourt
Yogya lt 3
counter

Manggo Sweet
Choco Melt

25k

EK
BEB

WinniesThaob

0856 238 4757
EM M
SONGK

30k

Cake Doger
Real Fruit

25k

ADURA

BEBEK PENYET + NASI

Real Durian
Choco Almond

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

BEBEK GORENG PLUS NASI
BEBEK BAKAR KOMPLIT

Alamat: Foodcourt

Hotel Mahkota Pantai

Withaob_winnies_thaob
Winniesdecoration_official

NG
TIDAK BUKA CABA

Arabian Frozen food

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

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

08562018229

D
RATIS
RUMAH GI UNDI

Winnies

627268/81*0$'85$

Jual Beli Mobil Bekas (Second),

Jl. Sekarwangi Cibadak

Jl. Raya Cikotok - Palabuhanratu
Telp 0266-433064

APATKAN

seberang galery
Indosat Ooredoo Sukabumi

DEALER LARIS II

Hotel Lagusa
UMROH BERSAMA AL-IKHLAS

%(%(.-21725

Jl.Surya kencana no.36

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

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

Menerima

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

6WDU

TAMAN SARI HOTEL
5S  

Dekorasi &
Rias Pengantin

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

NVTUJLB!IPUFM

Beauty Of Wedding

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

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

0856 238 4757

0858 6322 2788
0821 2139 2242
0816 4801 933

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

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

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

Week Day
Selalu Ada

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

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

Telp 0266-431330

TERUSAN
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Menantu Jokowi VS PT GSI Terus Berlanjut
sambungan dari Hal 1

Sekretaris DLH Kabupaten Sukabumi Budi
Setiady mengatakan, persoalan aktivitas proyek
perumahan Bobby Nasution ini, selain diprotes
warga juga dipersoalkan
oleh P T GSI Cikembar.
L a nt a ra n , p a d a b e b e rapa bulan lalu material
cut and fill yang berasal
dari proyek perumahan
tersebut telah menerjang
pemukiman warga dan
masuk ke lokasi PT GSI.
“Saat itu, pihak PT GSI
Cikembar telah melayangkan surat terkait persoalan ini kepada DLH.
Setelah itu, kami langsung
memfasilitasi mereka untuk duduk bersama mencari solusinya. Namun,
s a m p a i s aat i n i b e l u m
menemukan solusi yang
baik. Sehingga, P T GSI
menempuh jalur hukum
melalui gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Cibadak,” jelas Budi kepada
Radar Sukabumi melalui
telepon selulernya, kemarin (5/11).
Untuk mengantisipasi
agar meterial tanah dan
lumpur tidak berimbas
pada pemukiman warga
dan menerjang ke lokasi
P T GSI Cikembar, DLH
Kabupaten Sukabumi terus melakukan peninjauan
setiap satu bulan sekali ke
lokasi proyek perumahan
milik menantu Presiden
Republik Indonesia tersebut. “Alhamdulillah, saat
ini pihak perusahaan sudah membangun drainase
dan beberapa bak penampungan material cut and
fill. Sehingga ketika hujan
tiba, material tanah di-

harapkan tidak akan kembali menerjang ke pemukiman warga maupun ke
lokasi perusahaan PT GSI
Cikembar,” bebernya.
Meski pihak perusahaan
sudah membuatkan bak
penampungan material
cut and fill dan drainase,
D L H Ka b u p at e n Su k a b u m i t e r u s m e l a ku k a n
pengawasan yang intensif
agar aktivitas proyek perumahan tersebut dapat
sesuai dengan aturan dan
tidak berdampak buruk
terhadap lingkungan
maupun warga sekitar.
“Apalagi saat ini, memasuki musim hujan. Jadi,
mesti diawasi secara intens,” tandasnya.
Sementara itu, Humas
PN Cibadak, Soni Nugraha
membenarkan soal PT GSI
Cikembar yang melakukan gugutan ke PN Cibadak melalui elektronik
dengan Nomor Perkara
18/Pdt.G/2019/PN Cbd.
“Surat gugatan dari P T
GSI ini, kami terima pada
Senin, 23 September 2019
lalu dengan kuasa hukum
penggugat dar i P T G SI
adalah Junaidi Tarigan,”
katanya.
Agenda sidang yang digelar PN Cibadak sendiri
y a k n i , s i d a n g p e rd a n a
mediasi yang dipimpin
oleh majelis hakim senior M. Zulkarnaen.
A g e n d a n ya m e ma n g g i l
p a ra p i h a k b a i k p e n g gugat maupun tergugat
pada Selasa 15 Oktober
2019 lalu. “Saat sidang
mediasi, yang datang
adalah penggugat. Sementara tergugat tidak
datang dalam acara mediasi tersebut, sehingga
agenda mediasi akan

terus dilakukan terlebih
dahulu,” ujarnya.
Mat e r i g u gat a n ya n g
dilayangkan kepada
penggugat sendiri yakni
dianggap telah melakukan perbuatan melawan
hukum dengan segala
akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat
serta menyatakan sah
dan berharga sita jaminan atas tanah Perumahan Sukabumi Sejahtera
1 seluas kurang lebih 15
hektar.
“Selain itu, ditambah
menghukum tergugat untuk membayar ganti kerug i a n R p. 5 . 7 8 3 . 8 9 4 . 5 7 4
dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan
lebih dahulu, meskipun
ada perlawanan banding
dan kasasi,” timpalnya.
Ia menambahkan, tuntuan penggugat yang lainnya yakni menghukum
tergugat untuk membayar uang paksa sebesar
Rp1.000.000 untuk setiap
hari atas kelalaian melaksanakan putusan dalam
perkara ini kepada Penggugat. “Iya, terakhir persoalannya menghukum
tergugat untuk membayar
semua biaya yang timbul
dalam perkara ini,” tandasnya.
Sementara itu, ketika
w a r t aw a n R a d a r Su k a bumi hendak mengkonfirmasi terkait persoalan
itu kepada pihak perusahaan, pihak perusahaan
yang ber wenang member ikan penjelasan sedang tidak ada di lokasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek perumahan subsidi ini milik menantu Presiden
Joko Widodo, Bobby Na-

Tahun Depan, Helikopter
dari Nagrak Siap Terbang
sambungan dari Hal 1

“Kebetulan saya juga
orang teknik. Kalau orang
lain bisa membuat heli ini,
kenapa saya tidak bisa,” kata
Jujun kepada Radar Sukabumi.
Tak berpikir panjang,
Jujun kemudian mencari
bahan sederhana yang diperlukan. Pria yang keseharian sebagai operator
mesin bubut, milling dan
las ini tak terlalu kesulitan. Pembuatan helikopter
juga ditopang pengetahuan
dalam menguasai kinerja
hidrolik. “Dengan bahan
sederhana ini juga peralatan
seadanya mudah-mudahan
jadi karya yang saya buat
bisa lebih baik dari milik
orang lain,”ujarnya.
Dijelaskannya, helikopter buatannya itu memiliki

bagian bodi depan dengan ukuran lebar 1,4 meter,
tinggi 2,5 meter dan panjang
hingga bagian ekor delapan
meter. Dua baling-baling
utama dibuat berukuran
delapan meter kali 20 sentimeter, dan baling-baling
belakang dua meter kali 20
sentimeter. Semua balingbaling dibuat dari bahan
fiber. “Sementara, helikopter
dibuat dari bahan material besi holo berukuran
4x1, 2x4, holo 2x2, plat besi
0,8 milimeter, besi siku-siku
4x4, pipa 3/4 inc, reng baja
ringan dan pipa,” paparnya.
Sedangkan sambung dia,
helikopter yang dibuat Jujun
memiliki berat sekitar 200
kilogram. Ditopang mesin
genset 2 silinder 700 cc, helikopter ini diprediksi bisa
mengangkut empat orang
penumpang dan bakarnya

pun hanya bensin biasa.
“Waktu perakitannya sudah
dari 2018 lalu. Saya harus
pandai-pandai mengatur
waktu. Cuma bisa mengerjakan kalau pulang kerja,
dan hari libur. Saya hanya ingin mewujudkan mimpi, heli
ini bisa dijadikan sebagai
alat transportasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, pembuatan helikopternya tersebut ditargetkan tuntas dirakit
pada tahun ini. Sedangkan,
Jujun langsung memberikan
nama helikopter ini dengan
dengan kode JN 77. Diambil
dari inisial nama dan tahun
kelahiran pembuatnya.
“Mudah-mudahan kedepannya bisa mengangkat
derajat keluarga, lingkungan
sekitar, daerah, dan negara.
Mohon doa dan dukungannya dari anda sekalian,”
pungkasnya. (bam/t)

Pendaftaran CPNS Tidak Serentak
sambungan dari Hal 1

tetapi tidak bisa dilakukan
serentak. Artinya, pelamar
tidak bisa melihat 152.286
formasi dengan rincian instansi pusat sebanyak 37.425
pada 68 K/L dan 114.861 formasi pada 462 pemerintah
daerah secara menyeluruh
di tanggal 11 November.
Belum lagi ada sejumlah
daerah yang melakukan
revisi formasi sehingga butuh waktu untuk digodok
di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB).
“Tanggal 11 November
tidak bisa dibuka pendaftaran serentak karena ya itu
tadi. Ada revisi-revisi tadi,
ada juga yang belum setting
formasi di SSCASN,” kata
Kepala Badan Kepegawaian
Negara (BKN) Bima Haria
Wibisana di Jakarta, Senin
(5/11).
Meskipun nanti tidak

serentak pendaftarannya,
Bima memastikan jadwal
akan berjalan sesuai rencana. Apalagi itu hanya
pendaftaran dan seleksi
administratif. Panitia seleksi
nasional (Panselnas) masih
punya waktu smapai akhir
tahun ini untuk seleksi administrasi.
“Tanggal yang ada di
jadwal itu untuk melihat
apakah sudah memenuhi
syarat-syarat yang diatur
regulasi. Harus 14 hari, harus 3 hari masa sanggah,
seminggu untuk menjawab.
Itu harus ada di sana. Itu kan
minimum. Kalau dipanjangin sedikit kan boleh saja,”
terangnya.
Dia menyebutkan, tim
BKN sedang input data formasi ke SSCASN. Cuma banyak yang minta revisi karena
ada yang tidak akurat.
Misalnya di Kabupaten Bojonegoro, minta diubah dari
jabatan lain untuk formasi
IT karena mau mengejar
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digital government. Itu kan
ada perubahan dan sedang
diproses di KemenPANRB sehingga memerlukan
waktu untuk meng-inject
data itu.
“Mudah-mudahan tanggal 11 sudah selesai semua.
Kalau enggak ya yang siap
dulu saja buka pendaftaran,”
ucapnya.
Dia menambahkan, untuk
instansi pusat sudah tidak
ada masalah. Yang belum itu
di daerah karena banyak perubahan. Daerah juga butuh
bantuan untuk meng-injeck
data itu.
Apalagi banyak yang tidak paham untuk mengisi
formasi jabatannya. Contohnya, formasi ini di setjen,
biro ini, bagian ini, dan seterusnya.
“Kan masyarakat enggak
ngerti ini jabatan apa. Ini
saya lagi coba apa bisa membuat itu lebih sederhana
agar lebih mudah dipahami,” terangnya. (esy/jpnn)

sution dan dikerjakan
oleh PT Wirasena Citra
Reswara (WCR). Rencananya, proyek perumahan ini akan dibangun
di atas tanah 35 hektare
dengan jumlah 1.500 unit
rumah.

“Untuk tahap awal, kita
targetkan 500 unit rumah
dulu. Selanjutnya nanti
akan kita kembangkan,”
kata Bobby Nasution kepada Radar Sukabumi
saat datang ke Sukabumi.
Menurutnya, dipilihnya

daerah Sukabumi sebagai
lokasi proyek ini karena
b e rd a s a rk a n p e n g k aj i an dan pertimbangan,
di wilayah Sukabumi
i n i b a n ya k p a ra b u r u h
pabrik dan warga yang
belum memiliki rumah.

“S e l a i n t e p a t s a s a r a n ,
kita juga sangat tertarik
berinvestasi di sini sesuai
dengan program pemerintah pusat dalam mewujudkan rumah bagi warga
tidak mampu,” pungkasnya. (Den/t)

Saatnya Perbaiki Klasemen
sambungan dari Hal 1

Dengan bermain di kandang
sendiri, Persib punya peluang
memperbaiki peringkat di
klasemen Liga 1 Indonesia
pada pekan ke-27 ini. Maung
Bandung akan menjamu PSIS
Semarang di Stadion Si Jalak
Harupat, Bandung malam
nanti, Rabu (6/11).
Kembali bermain di hadapan publik sendiri menjadi
modal pertama bagi Persib.
Sebelumnya, pada dua laga
berstatus kandang, Persib
tampil di luar kota.
Dari sisi penampilan,
skuad Persib nampak sudah
nyetel dengan racikan Robert Alberts. Sejak putaran
kedua Liga 1 bergulir, mereka baru mengalami satu
kekalahan. Statistik lainnya,
juara Liga Indonesia musim
2014 ini sulit dikalahkan kala
tampil di rumah sendiri.
“Akan menjadi laga yang
menarik besok karena PSIS
adalah tim tangguh dengan
penyerangan yang berbaha-

ya dan mempunyai pemain
asing sangat bagus. Mereka
sangat mobil berkombinasi
dengan sangat baik. Bisa dilihat di laga terakhir mereka
berhasil menaklukan tim
dengan pertahanan bagus
seperti Sleman,” kata Robert Alberts, pelatih Persib
Bandung, kemarin (5/11).
“Tapi kami melihat ke depan
untuk pertandingan karena
akhirnya kami bisa kembali
bermain di Bandung dan
pemain tidak sabar untuk
bermain di depan Bobotoh.
Jadi kami senang akhirnya
bisa bermain lagi di Bandung,” lanjutnya.
PSIS Semarang layak
waspada. Pada pertemuan
pertama, Persib berhasil
mencuri tiga poin dari PSIS
kala bermain di Magelang.
Tentu tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar enggan
menelan pil pahit lagi.
Apalagi striker andalan
Ezechiel Nduoassel dinyatakan siap tampil untuk
membobol gawang Jandia

Eka. Sebelumnya, kondisi
pemain asal Chad itu diragukan untuk bisa diturunkan karena pada pertandingan melawan Kalteng
Putra dirinya merasakan
ada rasa nyeri pada bagian
kakinya. Tidak hanya itu,
pertahanan akan kemnali
lengkap. Kondisi ardi Idrus
pun siap diturunkan pada
laga malam nanti. “Ardi dan
Ezechiel sudah kembali bergabung dalam latihan pagi
tadi, terlihat positif dan mereka siap,” tuturnya.
Sementara itu PSIS memiliki bekal positif jelang
bertanding di Bandung.
Mereka baru saja menang
telak 3-0 kala bersua PSS
yang dihelat di Stadion Maguwoharjo, markas Super
Elja. Tim asuhan Bambang
Nurdiansyah tidak hanya
terbukti tajam, tetapi juga
kokoh di belakang.
Dengan posisi PSIS yang
hanya selisih tiga poin dengan zona merah, Laskar Mahesa Jenar diprediksi akan

tampil all out. Mereka bakal
memberikan perlawanan
gigih kepada tuan rumah
agar aman dari ancaman
terkirim ke Liga 2 2020.
Namun, Persib tidak akan
membiarkan Mahesa Jenar
menguasai Si Jalak Harupat.
“Harapan saya jadi motivasi,
saya pikir anak-anak harus
termotivasi, tapi bukan itu
saja, kita sedang berada di
zona berbahaya,” tuturnya.
PSIS harus bisa memastikan meraih poin agar posisi
pelatih Bambang Nurdiansyah tetap aman. Sebab,
sebelum mengalahkan PSS
Sleman, manajemen klub
tengah menyoroti kinerja
pelatih yang akrab disapa
Banur itu. “Lawan siapapun ya harus poin, tiga poin
satu poin alhamdulillah,
motivasinya saya arahkan
kesana, motivasi kita posisi
gak nyaman. Tiap hari saya
deg-degan, harusnya pemain lebih termotivasi fokus
memenangkan pertandingan,” tegasnya. (pra)

Neo Mustaqbal
sambungan dari Hal 1

Di Provinsi Tabuk.
Lokasi ini sepelemparan
batu dari Mesir. Berbatasan pula dengan Israel
dan Jordania. Boleh dikata
Neom berada di segitiga
sangar itu. Dengan Mesir
sebenarnya tidak berbatasan. Ada jarak di antara
dua wilayah.
Jarak itu berupa laut
sempit : Selat Aqaba. Di
ketiak Laut Merah. Tidak jauh dari mulut selatan Terusan Suez. Itulah
kota masa depan --sesuai
dengan namanya: Neom.
Singkatan dari Neo dan
huruf M --awal dari kata
Mustaqbal.
Neo, dari bahasa Yunani,
Anda sudah tahu artinya.
Mustaqbal, dari bahasa
Arab, Anda pun sudah tahu
maknanya: masa depan.
Maka kota itu bisa digelar i bar u, Mustaqbal
pula. Boleh dikata Neom
adalah neo Aramco. Dari
go public Aramco itulah
d i ha ra p k a n Sau d i b i s a
mendapat uang USD 300
miliar. Untuk menyangga biaya pembangunan
sebesar USD 500 miliar.
‘ Ti n g g a l ’ k u r a n g U S D
200 miliar. Ups, kekurangannya saja sekitar Rp
2.800.000.000.000.000.
Bagi saya angka itu begitu
abstrak. Menghitung jumlah nolnya saja lelah.
Namun bagi Saudi 15
nol itu kelihatannya mudah : akan ditutup dar i
para investor. Untuk apa
membangun kota yang
begitu mahal? Itu untuk
jaga-jaga. Setelah minyak
m e nt a h hab i s, A ra m c o
hanya akan menjadi masa
lalu. Harus ada gantinya.
Neom City adalah calon
pengganti Aramco.
Dari menatap masa lalu
ke menengok masa depan.
Itulah strategi jangka panjang Saudi. Kota baru itu
bukan lagi angan-angan.
Langkah pertama sudah
diayunkan. Bandaranya sudah dibangun. Sudah jadi.
Sudah dioperasikan empat
bulan lalu. Nama bandara
itu Neom Bay Airport. Di
bibir pantai Laut Merah.
Panjang landasannya 3.757
meter. Untuk sementara.
Sebagian perumahan
juga sudah selesai dibangun. Sebagai pijakan awal
untuk proyek masa depan
--Saudi 2030. Sebuah konsep jangka panjang yang

dicanangkan pangeran
MbS - -Mohamad bin
Salman. Yang kini punya
kekuasaan penuh. Yang
baru berumur 35 tahun.
Di kota baru itu nanti segalanya serbabaru. Sumber energinya 100 persen
baru. Green --dari tenaga
matahari dan angin.
Sistem taxi dalam kotanya benar-benar baru:
taksi terbang. Semua pembantu rumah tangganya
juga baru: robot. Yang bisa
bicara. Istri penghuninya:
istri masing-masing.
Kota Neom akan jadi
pusat wisata dunia yang
lengkap. Punya laut. Punya gurun. Punya gunung.
Di dekat situ ada gunung
yang tingginya 2.500
meter. Gunung batu. Di
pantainya akan dibangun
surga dunia. Di atas gunungnya akan dibangun
bulan buatan.
Di gurunnya akan dihidupkan kembali dinosaur us --dalam bentuk
ro b o t. S e mu a i t u a k a n
membuat kasihan pulau
wisata Mesir di seberangnya. Kasihan pula piramidanya. Pun pegunungan
Petra Israel di utaranya.
Yang juga kasihan adalah
proyek ambisius di dalam
negeri sendiri. Proyek di
Jeddah itu. Tidak cukup
dana lagi untuk menerusk a n Me n a r a K i n g d o m .
Gedung baru yang diniatkan untuk menyaingi Burj
Khalifa di Dubai.
Menara Kingdom akan
menjadi gedung tertinggi
di dunia --dan tidak akan
ada yang menyainginya lagi. Tingginya: 1 km.
Menurut rencana. Proyek
itu kini macet. Kekurangan dana, padahal tahun
ini mestinya sudah selesai. Saya sudah ingin
ke Jeddah. Hanya untuk
merasakan lift-nya. Yang
merk KONE. Yang dibuat
dua tingkat. Entah seperti
apa rasanya.
S e m u a d ay a t a r i k d i
tanah Arab akan tersedot
oleh vacuum cleaner baru
seharga 15 nol bernama
Neom. Atau malah akan
mendapat berkah darinya? Pokoknya Neom tidak
harus sukses. Uang turis
dianggap sebagai pengganti petrodolar.
Pangeran MbS pun
menunjuk tokoh sekelas
Klaus Kleinfeld sebagai
CEO Neom City. Kalangan bisnis internasional

tahu siapa Kleinfeld: pernah menjadi CEO Alcoa
New York. Pernah juga
menjabat CEO Siemens
Munich, Jerman. Kleinfeld-lah yang membangkitkan kembali Siemens.
Nama Kleinfeld memang
top --sebagai jago turn
around perusahaan. Laba
Siemens naik drastis di
masanya.
Pembangunan Ne om
sendiri sempat tersendat. Setahun setelah pencanangannya terjadilah
kehebohan yang juga belum ada duanya: seorang
wartawan Saudi dibunuh
--sampai mayatnya pun
lenyap: Jamal Khashoggi.
Hari itu Khashoggi ke Konsulat Saudi di Istanbul,
Turki. Untuk mengurus
surat nikah. Dijanjikan
akan dibantu oleh petugas konsulat. Wartawan
kritis ini lenyap di situ.
Pembunuhnya pun belum
ada duanya. Anda sudah
tahu: serombongan manusia yang datang dengan
mencarter pesawat. Dua
pesawat khusus. Diterbangkan dari ibu kota Arab
Saudi. Hebohlah seluruh
dunia.
IP O Aramco pun tertunda. Pun proyek Neom.
Banyak arsitek yang mengundurkan diri --sebagai
protes atas pembunuhan
itu. Kleinfeld pun --warga
Amerika kelahiran Bremen, Jerman-- ditarik dari
Ne o m. ‘ D i p ro m o s i k a n ’
menjadi penasihat Pangeran. Posisi CEO Neom
ditempati putra bangsa
sendiri: Nadhmi Al Nasr.
Nadhmi lulusan teknik
kimia dari universitas lokal: King Fadh University
di Kota Dhahran. Begitu
lulus dulu Nadhmi langsung kerja di Aramco
--yang kantor pusatnya
juga di Dhahran. Karier
tertingginya di Aramco
adalah wakil presiden bidang teknologi. Kini soal
Khashoggi sudah mulai
dilupakan. Dugaan keterlibatan Pangeran MbS
juga sudah tidak banyak
diungkit.
Rencana go public Aramco pun diteruskan.
Senin kemarin adalah
pengumuman resminya.
Dunia keuangan terkaget-kaget. Sumber dana
akan kesedot ke sana. Atau
IP O itu sendir i kurang
laku. Kuat-kuatan. Dunia keuangan kini tinggal
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menanti: berapa persen
saham Aramco yang akan
dilantaikan di bursa. Yang
lebih dinanti: berapa angka terakhir yang akan
didaftarkan sebagai nilai
perusahaan.
Berapakah sebenarnya
nilai perusahaan Aramco.
Betulkah USD 2 triliun?
Aramco memang raja
minyak sejagad. Produksinya mencapai 10 persen
produksi minyak dunia.
Na mu n k a l au n i l a i A ramco dicatatkan USD 2
triliun pasar modal akan
menolak. Dianggap terlalu mahal. Angka itu bisa
menjadi bencana: begitu
IPO diluncurkan harga saham Aramco akan anjlok.
Sebaliknya, kalau Aramco ‘hanya’ dinilai USD 1,6
triliun pihak Saudi yang
keberatan. Kok Aramco
dinilai begitu murah. Biasanya akan ada angka
kompromi. Paling lambat
akhir bulan ini. Angka
kompromi itu mungkin
USD 1,7 triliun. Atau
terserah saja. Toh masih
tetap yang terbesar dalam
sejarah pasar modal.
Itu masih lebih besar
dari Apple ditambah
Google ditambah Exxon
ditambah pulau reklamasi
di Teluk Jakarta. Laba tahun lalunya saja USD 111
miliar. Kabarnya Aramco
t i d a k k e b e ra t a n u n t u k
membagi dividen sampai USD 68 miliar. Di tahun pertamanya. Sebagai
iming-iming bagi Anda
--yang tertarik ikut membeli saham ecerannya.
Berapa persenkah saham Aramco yang akan
dilepas ke pasar modal?
Persentase itu juga sangat dinanti. Selentingan
menyebutkan hanya akan
5 persen. Kurang menarik.
Itu pun dibagi dua: 3 persen di pasar modal New
York, 2 persen di pasar
modal Saudi sendiri. Kian
kurang menarik.
Kebanyakan kita mungkin akan lebih menarik ke
haji atau umrahnya. Dengan rute baru: MakkahMadinah-Neom. Sebentar
lagi visa haji dan umroh
boleh ke mana saja. Tidak
h a n y a u n t u k Ma k k a h Madinah. Saudi harus jualan Neom habis-habisan.
Rute baru pun akan sangat populer. Makkah alMukar ramah. Madinah
al-Munawwarah. Neom Al
Ainul Jannah.(***)

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

H^deZ<^T_b]NcX
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SEJUK: Para pengunjung menikmati indahnya alam di Wisata Bukit Baros Sukabumi, sambil lesehan di atas tikar.

November Rain,
Hujan Diskon 50 Persen
Wisata
Bukit Baros
Tawarkan
Nuansa Alam
Bebas
SUKABUMI - Memasuki November 2019, Wisata Bukit Baros Sukabumi
menawarkan promo No-

vember Rain diskon 50
persen. Promo ini berlaku
khusus untuk penginapan
di Wasata Bukit Baros.
Ma nag e r O p e ra s i o na l
Wisata Bukit Baros, Miranda menuturkan, di November ini Wisata Bukit
Baros memanjakan para
konsumennya dengan
menawarkan harga promo
berupa diskon 50 persen,
untuk semua jenis penginapan yang ada di Bukit
Baros.

“Untuk penginapan itu kita
ada enam tipe yang tersedia,
dan semuanya diskon 50
persen plus sudah termasuk
breakfast,” ucapnya kepada
Radar Sukabumi, Selasa
(5/11).
Dijelaskan Miranda, Wisata Bukit Baros yang beralamat di Kampung Cihuis
RT11/04 Desa Sasagaran,
Kebonpedes, Kabupaten
Sukabumi itu mempunyai
enam tipe penginapan yang
siap memberikan kenyaman

kepada tamu saat beristirahat.
Seperti tipe Vila Bambu
yang dibanderol dengan
ha r ga Rp 3 . 5 0 0 . 0 0 0 p e r
malam. Tipe Wisma Merpati Rp2 juta per malam.
Selain dalam bentuk vila,
di Bukit Baros juga tersedia
penginapan dengan tipe
kontainer yang dibanderol
dengan harga Rp750 ribu
per malam, dan tenda dengan harga Rp500 ribu per
malam.

“Di sini pengunjung tidak
hanya disuguhkan tempat
yang nyaman untuk berisirahat, tetapi juga menyuguhkan suasana asyik karena
di Bukit Baros pengunjung
akan mendapat pengalaman
berbeda dengan suasana
wisata bernuansa alam bebas,” terangnya.
Wisata Bukit Baros menyediakan suasana pemandangan alam yang menyenangkan. Memiliki luas 27 hektar,
tempat wisata ini nyaman

dan enak untuk berswa foto.
Soal kenyamanan tidak
perlu dikhawatirkan. Segala fasilitas disediakan
di sini. Ada balai, foodcourt, tempat bermain untuk anak-anak, dan masih
banyak fasilitas lain. Apalagi Bukit Baros juga cocok
untuk berswafoto, karena
tempatnya yang kekinian
dan instagenik.
“Hamparan pohon pinus
menjadikan suasana terasa
di alam bebas, udaranya

yang segar serta jauh dari suara bising dan polusi seperti
di kota,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, juga
ada fasilitas lain seperti
resto, laundry, dan yang
terbaru adalah Kidz Stationtempat bermain anak.
“Wisata Bukit Baros akan
terus berkomitmen untuk
memberikan pelayanan
terbaik kepada pelanggannya. Promo tersebut di atas
berlaku selama November
2019,” pungkasnya. (wdy)

Sri Mulyani Akan Sisir Aliran Dana Desa ‘Hantu’
JAKARTA - Fenoma munculnya ‘desa hantu’ untuk
mendapatkan alokasi dana
desa, ditanggapi Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan tegas.
Sri Mulyani mengaku
mendapatkan laporan langsung dari salah satu pihak
pemerintahan, mengenai dana
desa yang disalurkan ke desa
tak berpenghuni tersebut. Pihaknya juga telah menemukan nama-nama desa baru
tersebut, dan akan melakukan
investigasi.
“Kami mendengar bebera-

pa masukan karena adanya
transfer yang ajek dari APBN,
maka sekarang muncul desadesa baru yang bahkan tidak
ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana
desa),” katanya dalam Rapat
Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dia dan pemerintah akan
melakukan evaluasi terkait
kebijakan transfer ke daerah
dan dana desa.
“Kami akan melakukan verifikasi atas fenomena itu, karena
ada transfer dana setiap tahun,”
ujarnya.

Dia akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisasi
persoalan tersebut. “Jadi kita
akan lihat, karena berdasarkan mekanisme seperti yang
dikatakan tadi, sebetulnya
ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan
lain-lain,” jelas Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan
mengalokasikam anggaran
dana desa sebesar Rp70 triliun di 2019. Indonesia memiliki 74.597 desa, di mana
setiap desa mendapatkan

anggaran sekitar Rp900 juta.
Dengan fenomena munculnya beberapa desa tak berpenghuni ini, membuktikan
banyak oknum yang ingin
memanfaatkan alokasi dana
desa secara tidak bertanggungjawab.
Untuk meminimalisir, Kementerian Keuangan akan
mengevaluasi program dana
desa. Salah satu yang akan
dilakukannya adalah memperketat aturan pencairan. Dana
Desa sendiri dicairkan melalui
tiga tahapan. Dana Desa dicairkan dari RKUN (Rekening

Kas Umum Negara) ke RKUD
(Rekening Kas Umum Daerah)
dalam tempo tertentu.
Adapun anggaran dana
desa disalurkan melalui tiga
tahap yakni tahap I sebesar
20 persen, tahap II sebesar
40 persen dan tahap III sebesar 40 persen. Pada tahap I,
Pemerintah Daerah diharuskan menyerahkan Perdes
(Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa). Tahap
II diwajibkan memberikan
laporan realisasi dan konsolidasi Dana Desa tahun
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Menkeu, Sri Mulyani

sebelumnya. Dan pada tahap
III memberikan seluruh lapo-

ran yang ada di tahap I dan II
secara lengkap. (rmol)
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Siswa “Kolot” Diamankan Polisi
KABAR DPRD

Tawuran Kembali Terjadi di Lapang Merdeka
CIKOLE- Tiga orang siswa
dari salah satu SMK swasta
di Kota Sukabumi diamankan
jajaran Polsek Cikole. Dari
tiga siswa yang diamankan
karena terlibat aksi tawuran
di Lapang Merdeka itu, satu
diantaranya telah berusia 21
tahun.
Informasi yang didapat Radar Sukabumi, dua kelompok

siswa SMK swasta terlebih
tawuran di Lapang Merdeka
Kota Sukabumi sekitar pukul
13:00 WIB. Dua kolompok pelajar tersebut datang dari arah
Timur dan Selatan Lapangan
Merdeka.
Agus (30), salah seorang
saksi mata mengungkapkan,
kedua pelajar datang dari arah
Timur dan Selatan Lapangan

Merdeka. Keributan puluhan
pelajar tersebut terjadi, hingga
akhirnya polisi datang kelokasi
kejadian. “Kebetulan saya tadi
sedang lewat ke sekitar Lapang
Merdeka, lalu melihat sekelompok pelajar bergelombol
dan lari-lari, saya liat mereka
bawa sambuk Kopel dan Gir,”
terang Agus, kemarin (5/11).


SISWA..Baca Hal 10

FOTO: IST

TIDAK TERPUJI: Tiga pelajar diamankan Polsek Cikole karena terlibat
tawuran.

Asep L Sukmana

Tiga Raperda Ekesekutif
Gagal Dibahas
CIKOLE- Tiga Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) yang sudah masuk dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Protukda) 2019 gagal
dibahas oleh DPRD Kota Sukabumi. Soalnya, dilihat
dari sisi waktu tidak memungkinkan karena ada
pergantian anggota DPRD baru.
Sekertaris DPRD Kota Sukabumi, Asep L Sukmana membenarkan bahwa ada beberapa Raperda
yang memang tidak terbahas di 2019 ini. Adapun
Raperda yang tidak dibahas usulan eksekutif
yakni pembentukan Perumda Waluya, Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembentukan Dana
bergulir. “Memang ada tapi pas diperubahan 2019
tidak diajukan lagi oleh eksekutif karena dari sisi
waktu yang mepet,” ungkapnya.


TIGA..Baca Hal 10

SEMENTARA ITU
Puluhan PJU Baru
Siap Dipasang
DINAS Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi
segera akan merealisasaikan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di tujuh Kecamatan Kota
Sukabumi. rencananya PJU yang akan dipasang
akhir tahun ini, merupakan program usulan dari
musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)
tahun 2018.
“Kita akan pasang PJU usulan dari Musrenbang
tahun kemarin, “ujar Kepala Seksi PJU Bidang Keselamatan Lalulintas dan Perlengkapan Jalan Dishub
Kota Sukabumi Hikmat Azhari, Selasa, (5/11).
Kepastian pemasangan tersebut kata Hikmat, lantaran semua pengadaan PJU saat ini dalam proses
tender. Diperkirakan pada bulan Desember mendatang sudah terpasang. Sedangkan kebutuhan yang
diusulkan dalam musrenbang mencapai kurang lebih
60 PJU. “Alhamdulillah sudah dalam proses tender,
jadi desember tahun ini semuanya sudah terpasang,
“akunya.


PULUHAN..Baca Hal 10

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN//RADAR SUKABUMI

AKTIVITAS: Salah seorang juru parkir di Jalan Sudirman Kota Sukabumi saat menjalankan aktivitas kesehariannya.

Pemkot Lelang Pengelolaan Parkir
CIKOLE- Pengelolaan
parkir di Kota Sukabumi
sudah dipastikan bakal
kembali dikelola oleh pihak
ketiga. Pemerintah Kota

Sukabumi tengah menyusun
formulasi untuk pelelangan
pengelolaan parkir.
Hal itu, diungkapkan Walikota Sukabumi, Achmad

Fahmi: Dana Anyelir Tanpa Anggunan
CIKOLE- Pemerintah Kota
Sukabumi mencari formulasi
terbaik untuk penyaluran dana
anyelir kepada para pelaku
Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM). Penyaluran dana
anyelir, ditargetkan tanpa harus
menggunakan anggunan seperti halnya sistem perbankan.
Hal itu, diakui oleh Walikota

Sukabumi, Achmad Fahmi
saat ditemui Radar Sukabumi.
Menurutnya, mekanisme penyaluran dana anyelir untuk
para pelaku UMKM tengah

dikaji. Dirinya berharap, agar
para pelaku UMKM bisa memanfaatkan dana itu tanpa
adanya anggunan.


FAHMI..Baca Hal 10

Kampung Amarayah
Percontohan Program BSMSS
LEMBURSITU- Kampung
Amarayah yang berada di Kelurahan/Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi terpilih
sebagai program kegiatan
Bhakti Siliwangi Manunggal
Satata Sariksa (BSMSS) oleh
Kodim 0607/Kota Sukabumi.
Yang artinya, ini merupakan
program perdana Koramil
0703/Baros.
Kepala Staf Kodim (Kasdim)
0607/Kota Sukabumi Mayor
Chb R. Khoirrulloh meninjau persiapan pembukaan
BSMSS yang akan digelar
pada besok hari, Rabu (6/11).
Dia menyebutkan, acara
tersebut akan dibuka oleh
Wali Kota Sukabumi Achmad
Fahmi serta dihadiri pula oleh
Komandan Kodim (Dandim)
0607/Kota Sukabumi Letkol

FOTO: IST

MENINJAU: Anggota Kodim 0607/Kota Sukabumi bersama warga bergotong royong membersihkan lingkungan yang
akan dijadikan daerah program BSMSS.

Inf Danang Prasetyo Wibowo.
“Saya pagi ini meninjau
kesiapan pelaksanaan pembukaan program Bhakti
Siliwangi Manunggal Satata

Sariksa atau BSMSS yang insya Allah akan dibuka besok
oleh Bapak Wali Kota Sukabumi dan dihadiri langsung
oleh Dandim Kota Sukabumi.

Sejauh ini persiapan sudah
sangat baik,” kata Kasdim
Khoirulloh kepada Radar
Sukabumi, Selasa (5/11).


KAMPUNG..Baca Hal 10

Fahmi. Menurutnya, hasil kajian dari Dinas Perhubungan
yang telah disampaikan, pengelolaan parkir oleh pihak ketiga bakal lebih menguntung-

kan dan tertib. “Hasil analisa
dari Dishub, pengelolaan
parkir oleh pihak ketiga lebih
bisa menguntungkan dan
tertib. Makanya, saya minta

Dishub untuk menyusun
Kerangka Acuan Kerjanya,”
ungkap Fahmi kepada Radar
Sukabumi, kemarin (5/11).


PEMKOT..Baca Hal 10
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Siswa “Kolot” Diamankan Polisi
sambungan dari Hal 9

Baku hantam dari dua
kubu pelajar, lanjut Agus,

terjadi sekitar lima menit.
Dirinya melihat, bebrpaa pelajar membawa senjata jenis
gir motor yang dimodifikasi.

Dalam kejadian itu, dirinya
tidak melihat potensi luka.
“Kalau korban akibat senjata
tajam sih tidak ada, malahan

mereka lari saat anggota
kepolisian datang ke Lapang
Merdeka,” ujarnya.
Sementara itu menurut

Fahmi: Dana Anyelir Tanpa Anggunan
sambungan dari Hal 9

“Kita tengah kaji mekanismenya, kita tidak mau para
pelaku UMKM harus menjaminkan sesuatu untuk bisa
memanfaatkan dana itu,”
ungkapnya, kemarin (5/11).
Sebelumya, penyaluran
dana anyelir melaui bank
darah atau pun perusahaan
daerah yang bergerak di-

bidang pendanaan. Sehingga, saat ini pihanya tengah
mengkaji penyaluran dana
anyelir tanpa melaui bank.
“Makanya kita konsultasikan lembaga apa yang tanpa
anggunan, apakah melalui
koperasi atau lembaga lainnya, yang pasti kami cari
yang paling tepat,” ujarnya.
Sistem penyaluran tersebut, dipilih untuk mendu-

kung perkembangan UMKM
di Kota Sukabumi. Ditargetkan, pada Desember tahun
ini program tersebut bisa di
launching. “Pemerintah harus hadir untuk mendukung
UMKM di Kota Sukabumi,
targetnya Desember bisa
dilauncing program dana
anyelir ini,” imbuh Fahmi.
Dana anyelir ini, masih kata
Fahmi, bakal disalurkan ke-

pada UMKM binaan program
Sukabumi Kece yang telah
melalui pelatihan dan pembinaan. Selanjutnya, bakal
masuk kepada program little
sukabumi dimana semua
prodak UMKM ditampung.
“Jadi program ini singkron
dengan program lain, mulai
dari Sukabumi Kece, dana
anyelir dan Little Sukabumi,”
pungkasnya. (upi/d)

Kapolsek Cikolole, Kompol
Musimin, membenarkan
terkait kejadian tersebut
dan kini pihaknya sudah
berhasil mengamankan tiga
orang pelajar yang terlibat
dalam aksi tawuran tersebut.
“Ya, ada tiga pelajar yang
diamankan dan kini sedang
dalam proses penyelidi-

kan, barang bukti yang kami
dapatkan sementara,mereka
membawa sabuk kopel atau
gesper,” tambahnya.
Ketiga pelajar yang diamankan, yakni SF (21), sedangkan kedua pelajar yang
juga tertangkap R (16) dan
IZ (15). Dari pengakuan SF,
dirinya duduk dibangku ke-

las sebelas. “Di daerah toserba Selamat sampai ke arah
Ciandam biasanya ada STM
lain yang menyegat kami,
sehingga kami di Lapang
Merdeka menunggu kakak
kelas kami dulu yang kelas
tiga, karena sedang praktik.
Untuk pulang bareng” pungkas SF. (upi/t)

Pemkot Lelang Pengelolaan Parkir
sambungan dari Hal 9

Adapun mekanisme penyerahan pengelolaan parkir,
lanjut Fahmi, melalui skema lelang. Sehingga, bakal
menghasilkan perusahaan
pengelolaan parkir yang
baik. “Ya, skemanya lelang,
sehingga terbuka bagi semua
perusahaan parkir. Saat ini,
Dishub tengah mempersiapkan semuanya,” tutupnya.
Ditemui terpisah, Kepala

U TD Parkir Dinas Perhubungan Kota Sukabumi,
Rudi Hartono menambahkan, pihaknya tengah mempersiapkan KAK dan draft
tentang kerjasama serta
teknis pelelangan pengelolaan parkir. “Kita sedang
susun semuanya, mulai dari
KAK dan draft tentang kerjasamanya. Arahan sementara, nantinya bakal melalui
proses lelang atau beauty
contest,” tambahnya.

Sedangkan targetnya, semester dua 2020 mendatang
pelelangan pengelolaan
parkir dimulai. Diharapkan, semua proses berjalan
dengan lancar dan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi lebih baik. “Semoga
saja, pada semester dua
2020 mendatang lelang bisa
dimulai. Saat ini, kami fokus
untuk menyusun KAKnya
terlebih dahulu,” pungkasnya. (upi/t)

Kampung Amarayah
Percontohan Program BSMSS
sambungan dari Hal 9

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

MENGECEK: Kepala Seksi PJU Bidang Keselamatan Lalulintas dan Perlengkapan Jalan Dishub Kota Sukabumi Hikmat Azhari saat mengecek status kerusakan
PJU wilayah Kota Sukabumi, kemarin.

Puluhan PJU Baru Siap Dipasang
sambungan dari Hal 9

Disisi lain, sepanjang bulan
Oktober 2019, ada sekitar 55
aduan gangguan PJU, dari
jumlah itu sebanyak 53 sudah
terealisasaikan dan sisanya
sedang dalam tahap proses
perbaikan.
“Setiap ada aduan yang masuk, kita langsung tindak lanjuti, meskipun masih ada yang

belum diperbaiki. Jadi tahap
demi tahap kita akan perbaiki
PJU yang rusak,”tuturnya.
Pihaknya juga mengakui,
jika aduan yang datang masalah PJU mati terutama di
lampunya, untuk sementara
menggunakan lampu Led
jenis bulb untuk menunggu
lampu PJU yang berkualitas.
”Sambil menunggu lampu
PJU yag bagus, sementara kita

gunakan lampu led bulb dan
supaya tidak gelap. Tapi ketika
lampu led yang dibutuhkan
sudah ada secepatnya kita
juga ganti,”ucapnya.
Rata-rata kerusakan PJU
disebabkan oleh ganguan
oleh komponennya rusak
dan jaringanya putus ataupun lepas, atau bisa juga
disebakan oleh faktor alam
yang bisa menyebabkan PJU

mati ataupun rusak. Tapi
sejauh ini seluruh PJU yang
ada saat ini tergolong dalam
kondisi aman. Meskipun ada
sebagian PJU yang perlu diperbaiki, sehingga pelayananan untuk menerangi
sedikit terganggu.”Sejauh
ini kondisi PJU tergolong
aman, walaupun ada beberapa sebagian yang perlu
diperbaiki,”pungkasnya. (bal)

Khoirulloh menjelaskan
jalan yang akan dibangun
sepanjang Kampung Amarayah tembus ke Kampung
Lembur Tipar. Untuk itu,
sejumlah personil TNI bersama warga mulai membersihkan sungai dari sampah agar
saat pengerjaan foksu pada
pembangunan saja. “Kami
berharap masyarakat di sini

terpicu untuk sama-sama
bertanggung jawab. Kalau
dari sisi fisik pembangunan
jalan memang tidak terlalu
panjang dan lebar, tapi non
fisiknya ini yang akan berdampak bukan hanya jangka
pendek tapi juga jangka panjang,” jelas Khoirulloh.
Hal inilah, lanjut Kasdim,
yang berusaha pihaknya munculkan bersama masyarakat
dengan melaksanakan pem-

bersihan dan pembangunan
selama dua pekan. Sehingga
dampaknya akan diraskaan
oleh masyarakat sekitar selamanya. “Diharapkan juga,
menutut kebersamaan warga
dalam hal gotong royong yang
selama ini sudah mulai pudar
di masyarakat. Kami berharap ayo dengan dana yang
seadanya ini kita manfaatkan
dengan hasil yang maksimal,”
tukasnya. (izo/upi)

Tiga Raperda Ekesekutif Gagal Dibahas
sambungan dari Hal 9

Diakui dia, memang Raperda tersebut sudah masuk
dalam Protukda 2019. Hanya
saja pengajuan dari pihak
eksekutif tidak memberikan
bahannya ke DPRD. “ Surat
pengajuannya tidak ada,
kayanya untuk 2020 mendatang, “akunya.

Sedangkan untuk Raperda yang inisiatif DPRD Kota
Sukabumi pun masih ada
yang belum selesai terbahas seperti pengelolaan Corporate social responsibility
(CSR), Ketenagakerjaan. “Ini
juga akan diluncurkan lagi di
2020,” ujarnya.
Sementara itu, untuk penjadwalan pembahasan ren-

cana kerja DPRD Kota Sukabumi, sampai saat ini belum dilakukan penjadwalan
dalam Badan Musyawarah.
Dikatakan Sekwan Banmus
itu untuk meyiapkan penjadwalan kegiatan DPRD. “
Seperti halnya penjadwalan
untuk pembahasan APBD
2020, Tatib dan kode etik,”
pungkasnya. (bal)

KOMUNITAS

Puskemas Sukabumi Pertama
Sandang Paripurna

Foto bersama dengan Muspika Kec Cikole, lintas sektor, lintas SKPD, BPJS kesehatan, LSM, LPM, KUA Himpaudi, kader posyandu dan Surveiyor FKTP
Kemenkes RI

Suasana survei re-akreditasi Puskesmas Sukabumi bidang UKM

Penyambutan tim Surveyor FKTP Kemenkes RI di Puskesmas Sukabumi

Klarifikasi tim Surveyor

Foto bersama karyawan Puskesmas Sukabumi setelah status akreditasi
Paripurna pertama di Kota Sukabumi

radarsukabumi

radarsukabumi

radarsukabumi

Radar Sukabumi

PUSKEMAS Sukabumi
merupakan puskesmas yang
berhasil menyandang terakreditasi tingkat Paripurna
di tahun 2019. Setelah adanya penilaian hasil Komisi
Akreditasi Fasiltas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) dari
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “ Iya, hasil
yang sudah keluar itu yakni
Puskesmas Sukabumi dengan
tingkat Paripurna,” kata Sekdis
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Yudi Yustiawan.
Diharapkan dengan survei
akreditasi ini memberikan
gambaran tentang peningkatan mutu pelayanan di
Puskesmas yang semakin hari
semakin meningkat dengan

tercapainya indikator kinerja pelayanan di puskemas.
“Jadi kenaikan akreditasi selalu berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan
kesehatan di puskesmas,”
katanya.
Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh
Radar Sukabumi, data-data
puskesmas terakreditasi Paripurna di Jawa Barat sampai
dengan Oktober 2019 bahwa
ada delapan kota se-Jawa
Barat yang sudah terakreditasi Puskesmas Paripurna.
Kota-kota tersebut, antara
lain Puskesmas Kopo Kota
Bandung, Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor,
Puskesmas Jati Bening Kota

Bekasi, Puskesmas Sukarasa
Kota Bandung, Puskesmas
Sukabumi Kota Sukabumi
yang terakreditasi paripurna
pada 2019, Puskesmas Langensari II Kota Banjar, Puskesmas Cijagra Lama Kota
Bandung, dan Puskesmas
Jagasatru Kota Cirebon.
Sedangkan menurut Kepala Puskesmas Sukabumi,
drg Suhendro Rusli dari
sebanyak 1.068 puskesmas
se-Jawa Barat, baru 14 puskesmas yang sudah berstatus Pusk Paripurna. Hal ini
sangat rendah di banding
rata-rata nasional yang satu
persen (sekitar 100 puskesmas dari 10. 000 puskesmas
se-Indonesia). (bal/dit)

Pejabat Dinkes Kota Sukabumi (Plt Kadinkes, para Kabid), Kepala Puskesmas Sukabumi foto bersama dengan
Surveyor FKTP Kemenkes RI
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Sekolah Anda
Punya Agenda
Kegiatan dan
Punya Prestasi
yang Ingin
Dipublikasikan?

Silahkan kirimkan
Foto/Rilis Kegiatannya
atau
bisa menghubungi langsung
Wartawan kami
Contact Person
Kantor Redaksi :

(0266) 219204

Email
redaksi@radarsukabumi.com/
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MEMBACA ITU ASYIK: Bunda Literasi Kota Sukabumi, Fitri Hayati Fahmi mengajak para pelajar SMPN 1 Kota Sukabumi untuk lebih gemar membaca.

KEMENAG.GO.ID

DALAMI METODE RISET: Sejumlah peserta Short Course Overseas
Research Methodology 2019 melihat fasilitas kampus di Monash
University.

Kemenag Kirim Dosen
PTKI ke Australia
MELBOURNE -Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam
Kemenag menggelar Short Course Overseas Research Methodology 2019. Diktis mengirim sepuluh
dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
lintas keahlian, untuk mendalami metodologi riset
di Australia.
Mereka akan berada di Negeri Kanguru dari 4-22
November 2019. Kedatangan mereka diterima Prof.
Julian Millie dari Monash University. Di hari pertama tersebut, para dosen PTKI ini diajak melihat
beragam fasilitas kampus, mulai dari perpustakaan,
ruang kelas, ruang seni rupa dan beberapa tempat
penting lainnya.
“Julian ini salah seorang ahli kajian Indonesia.
Ia sangat memahami budaya Islam di Indonesia
terutama di Jawa Barat,” tutur Kasi Penelitian dan
Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Diktis yang
juga pengelola program ini, Mahrus El Mawa di
Melbourne, Senin (4/11).
Menurutnya, selama tiga pekan di Australia,
peserta akan mendalami metodologi riset, kemampuan menulis akademis (skill academic writing),
dan peningkatan publikasi yang bereputasi. “Waktu
yang terbatas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik dalam kelas ataupun di perpustakaan,
sekaligus membuat jaringan peneliti dan akademisi
untuk pengembangan pribadi ataupun perguruan
tingginya,” tuturnya.
Short Course Overseas Research Methodology
2019 dibuka Direktur Monash Herb Feith Indonesian Engagement Centre, Prof. Ariel Heryanto.
Dalam sambutannya, Guru Besar asal Salatiga ini
menyinggung beda budaya riset di Indonesia dan
negara maju.
Di negara maju, seperti dicontohkan Ariel, rasionalilasi sebuah penelitian digambarkan sebagai
sebuah lingkaran, di mana poin penelitian disampaikan dengan tajam di awal kemudian dibahas
secara general, lalu dipersempit dengan sebuah
argumen. Selanjutnya, rumusan riset dituliskan
dengan jelas, tepat, dan sederhana melalui research question (perumusan masalah). Sementara
penelitian di Indonesia masih banyak yang terlalu
umum, dan kurang fakus. Pembukaan shortcourse
ini dihadiri pula oleh Deputi Direktur Monash Herb
Feith, Yacinta. Kesepuluh peserta Short Course
Overseas Research Methodology 2019 adalah Yaser
Syamlan (Islamic Banking and Finance), Siti Rodiah
Chemistry (catalyst, renewable energy), Mashuri
Masri (Science and Medicine), Mahmudi (Islamic
Philosophy and Sufism), Nuril Hidayah (Islamic
Theology, Linguistics). Kemudian Umma Farida (Islamic Theology), Anis Hidayatul Imtihanah (Islamic
Law), Nurhidayah (Anthropology), Miftahul Huda
(English Language Teaching and Cultural Studies) dan Ratih Rizqi Nirwana Chemistry (Natural
Products). (ysr)

SMPN 1 Sukabumi Punya Jelita
SUKABUMI - Guna
mendukung Pemerintah
Kota (Pemkot) Sukabumi
menjadi Kota Literasi pada
2021, sejumlah pihak di
lingkungan Pemkot Sukabumi menggelar beragam
kegiatan. Termasuk di lingkungan pendidikan, dalam
rangka mendukung program
pemerintah tersebut.
Tepat, Senin (4/11), SMP
Negeri (SMPN) 1 Kota Sukabumi melaunching Jendela Literasi Kita (Jelita).
Peluncuran Jelita SMPN
1 Kota Sukabumi sendiri
dibuka oleh Bunda Literasi
Kota Sukabumi, Fitri Hayati
Fahmi. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Sukabumi Nicke Siti

Rahayu, dan jajaran.
“Semua lembaga pendidikan utama negeri dulu harus
menggiatkan literasi anak
gemar membaca, apapun
jenis bacaan yang digemari,’’
ujar Fitri dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, gerakan
literasi di sekolah ini dapat
m e n d u ku n g p e n i n g k a tan minat baca di kalangan pelajar. Oleh karena
itu, pihaknya memberikan
apresiasi kepada sekolah
yang menggiatkan literasi
penanaman minat baca ke
pelajar.
“Gerakan literasi di setiap
sekolah harus ditingkatkan,
agar peserta didik semakin
gemar membaca dan semakin sering berkunjung

ke perpustakaan,” ajak Fitri
sembari menyebut bahwa
dirinya mendukung program Jelita karena termasuk
program sekolah yang sangat baik.
Ke depan akan dilakukan
evaluasi di perpustakaan
terkait data pengunjung
dan anggota perpustakaan.
S ehingga akan terlihat
grafik mana sekolah yang
belum memberikan perhatian, maka akan diberikan
penekanan. Tujuannya
dalam meningkatkan budaya membaca di kalangan
pelajar dalam meraih masa
depan yang lebih baik.
Ia pun berharap program
Jelita yang digaungkan
SMPN 1 Kota Sukabumi,
dapat ditiru sekolah lain-

nya.
Program Jelita SMPN 1
Kota Sukabumi diapresiasi
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Sukabumi, Nicke Siti Rahayu.
Me n u r u t n y a p ro g ra m
yang dibuat SMPN 1 Kota
Sukabumi, untuk meningkatkan minat baca pelajarnya. Pemkot Sukabumi
pun sebelumnya telah memiliki program Sugema dan
Sigeulis yang merupakan
program literasi.
“Program Jelita SMPN 1
Kota Sukabumi selaras dengan kedua program tersebut untuk menjadikan Kota
Sukabumi sebagai Kota
Literasi, sehingga menghasilkan generasi penerus
yang berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, ditemui
terpisah Kepala SMPN 1
Kota Sukabumi Ujang Supandi mengatakan, literasi di SMPN 1 dijadikan
budaya dan kebiasaan di
kalangan peserta didiknya.
Menurutnya peluncuran
program Jelita merupakan
momentum bagi SMPN 1
Kota Sukabumi semakin
meningkatkan motivasi,
untuk semakin membudayakan gemar membaca.
“Harapnnya siswa-siswi di
SMPN 1 Kota Sukabumi ini
minat membaca bukunya
lebih meningkat, dan kami
berkomitmen untuk mendukung program pemerintah
khusunya dalam meningkatkan mutu pendidikan,”
tandasnya. (wdy)

Buku Aqidah Akhlak Gema Nusa Ditarik
JAKARTA - Buku Kerja
Siswa (BKS) “An-Najah”
untuk siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs),
Mata Pelajaran Aqidah
Akhlak terbitan CV. Gema
Nusa, Klaten, Jawa Tengah (Jateng) beberapa hari
ini menimbulkan polemik.
Pemicunya, terdapat salah
satu pertanyaan latihan
dalam buku itu yang dinilai
mendiskreditkan amaliyah
tahlil.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah
Ditjen Pendidikan Islam
Kemenag, A Umar mengaku
sudah menugaskan timnya
untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Hasilnya,
pihak penerbit mengakui kesalahan tersebut, dan akan
segera menarik bukunya.
“Saya apresiasi atas langkah cepat penerbit. Namun
demikian, saya mengingatkan agar para penerbit buku
pelajaran agama memahami
serta patuh pada regulasi
perbukuan, yaitu PP No. 75
Tahun 2019 maupun PMA
No. 9 tahun 2018,” tegas
Umar di Jakarta, seperti
dilansir laman Kemenag, Selasa (5/11).

IST

TIMBULKAN POLEMIK: Buku yang menjadi sorotan karena adanya kesalahan dalam cetakan BKS “An-Najah” terbitan
CV. Gema Nusa, Klaten, Jateng

M e n u r u t U m a r, k e beradaan regulasi perbukuan untuk melindungi para
penerbit dari kemungkinan
kesalahan yang berakibat
fatal atas terbitan yang telah
dilakukannya. Kementerian Agama (Kemenag) juga
telah menyiapkan unit kerja
yang secara khusus bertugas
meneliti, menilai, serta sekaligus mengesahkan buku
yang akan terbit itu layak
terbit dan sudah terhindar
dari kesalahan. Unit tersebut
adalah Pusat Penelitian dan
Pengembangan Lektur dan
Khasanah Keagamaan, Ba-

litbang Diklat, Kemenag RI.
“Jangankan penerbit swasta yang diselenggarakan
masyarakat, kami sendiri
Kementerian Agama RI,
bila menyusun buku juga
harus mendapat penelitian,
penilaian, dan pengesahan
dari unit Pusat Lektur,” tegasnya.
Dengan kesadaran semua
pihak mengikuti prosedur
regulasi buku pelajaran agama, Umar berharap kualitas
pendidikan madrasah semakin bermutu dan berkontribusi dalam pembelajaran
agama dan pembentukan

karakter muslim rahmatan
lil ‘alamin. “Kita perlu antarkan generasi Islam yang
belajar di madrasah menjadi
generasi pecinta negeri,
pemberi contoh pengamal
moderasi beragama dalam
mendukung terwujudnya
Indonesia unggul,” tutupnya.
Sebelumnya, pihak penerbit telah memberikan pernyataan tertulis, mengakui
kesalahan, dan menyampaikan permohonan maaf.
Dijelaskan bahwa kesalahan itu disebabkan human
eror yang berupa kesalahan
ketik, dari konsep yang se-

harusnya thalih (lawan dari
shalih) diketik tahlil. Selain
itu, penerbit juga mengakui
lalai dan salah karena tanpa
izin mencantumkan logo
Kemenag dalam terbitannya, tidak melakukan prosedur penilaian dan pengesahan buku sebagaimana
diatur dalam regulasi PP
No 75 tahun 2019 maupun
PMA No. 9 Tahun 2018, serta
memuat tulisan yang dapat
menimbulkan keresahan di
tengah masyarakat.
Menindaklanjuti semua
kelalaian dan kesalahan
tersebut, CV. Gema Nusa,
Klaten, dalam Surat Pernyataan yang sama menyampaikan kesanggupan
mengambil langkah yaitu
bersedia menyerahkan barang bukti buku yang bermasalah kepada Kemenag
RI untuk selanjutnya dipelajari, bersedia segera
menarik buku dimaksud
serta buku pelajaran agama
lainnya yang telah diterbitkan untuk selanjutnya akan
diambil sesuai prosedur
penerbitan buku agama, yaitu mendapatkan penilaian
dan pengesahan buku dari
pihak yang berwenang di
Kemenag RI. (net)

Nadiem: Tugasnya Bukan Tukang Pembuat Aplikasi

FOTO: KEMENDIKBUD RI

RAMAH: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud RI), Nadiem Makarim melayani foto bersama guru
dan masyarakat umum.

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar
Persatuan Guru Republik Indonesia
(PB PGRI) Prof Supardi menilai, mengapresiasi Mendikbud Nadiem Makarim yang mau mendengar masukan
dari 22 organisasi dan komunitas guru
saat pertemuan 4 November 2019.
Menurutnya, Nadiem juga punya keinginan besar memajukan pendidikan
di Indonesia.
“Mas Nadiem merespons positif masukan PGRI. Namun ada beberapa poin
penting yang disampaikan Mendikbud
Nadiem bahwa tugasnya sebagai menteri. Bukan sebagai tukang pembuat
aplikasi,” ujar Supardi usai pertemuan

tertutup dengan Nadiem Makarim di
Kantor Kemendikbud, baru-baru ini.
Dia melanjutkan, Mendikbud Nadien
berpesan kepada semua perwakilan
organisasi guru yang hadir agar memikirkan apa yang harus dibuat di
ruang kelas dan rumah, sehingga berdampak positif pada peserta didik. Jadi
perlu ada kolaborasi antara sekolah
dan orang tua siswa.
“Mendikbud menekankan pentingnya lembaga pendidikan memberikan
perhatian agar anak-anak bisa berkembang nilai-nilai kemanusiaannya seperti tanggung jawab, saling percaya, jujur, dan mau berkolaborasi,” terangnya.

Dalam konteks perkembangan
teknologi, mendikbud ingin sekolahsekolah menjamin agar anak-anak
mampu bertanggung jawab dalam
menggunakan teknologi. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi
bisa membantu anak-anak semakin
mencintai, dan menyenangi belajar.
“Masalah semangat dan minat belajar
ini yang menjadi keprihatinan guru dan
orang tua. Di tengah dunia yang semakin kompleks ini, diharapkan guruguru menjadi pembelajar dan inovator.
Itu harapan mendikbud,” tandas Prof
Supardi menceritakan pertemuannya
dengan Nadiem Makarim. (esy/jpnn)
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Dua Hari Merasakan Jadi ”Warga” New York

Betah Berlama-lama
di Perpustakaan

AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
Nonton film pertama Night at the Museum yang
dibintangi Ben Stiller? Nah, American Museum of Natural
History (AMNH) jadi setting film tersebut. Sebaiknya
luangkan waktu yang cukup buat mengeksplornya.
Minimal setengah hari. Sebab, banyak ruangan dan koleksi
yang bisa dijelajahi. Mulai diorama hewan-hewan liar dari
berbagai benua, sejarah peradaban manusia dan budaya,
sampai koleksi fosil berbagai jenis dinosaurus. Dari yang
kecil sampai yang besaaar banget.
Jangan lupa menyambangi Rapa Nui, patung kepala dari
Easter Island yang dalam film menyapa Larry (Ben Stiller),
”Hey, Dum Dum, give me gum gum.” Juga, ”mengobrol”
dengan patung Theodore Roosevelt, presiden ke-26 AS.
Selain itu, yang diburu banyak pengunjung adalah
berfoto dengan fosil T-rex yang disebut-sebut sebagai
dinosaurus terbesar dan terkuat. Saya jadi membayangkan
kalau saja T-rex, gajah, dan koleksi museum yang lebih dari
32 juta spesimen itu benar-benar hidup saat malam...

GEMERLAP TIMES SQUARE
Terletak di jalan utama Manhattan, persimpangan paling sibuk di New
York ini tidak pernah sepi dari lalu-lalang pejalan kaki. Begitu malam
menjelang, Times Square menampilkan sajian utamanya. Atraksi tata
cahaya dari berbagai sisi gedung yang jadi billboard raksasa itu bikin
suasana malam begitu meriah.
Gambar bergerak yang kebanyakan berupa iklan tersebut menjadi
daya tarik tersendiri. Pengunjung bisa menikmatinya dari tangga yang
dijadikan tempat duduk. Orang-orang naik sampai tangga paling atas
untuk mendapatkan spot terbaik. Dari atas tangga, terlihat jalanan Times
Square bak lautan manusia. Jika janjian ketemu dengan teman di lokasi
itu, dibutuhkan usaha ekstra untuk melewati kerumunan pengunjung.
Di tepi jalan, beberapa orang yang berkostum superhero mengajak
pengunjung berfoto bersama, tapi Anda harus membayar USD 5–10. Ada juga
sekelompok pemuda yang beraksi freestyle dance. Kalau ingin membeli
oleh-oleh, di sekitar Times Square berjajar toko-toko yang menjual suvenir.
Parade yang berlangsung sejak 1937 itu
diadakan pada Minggu pertama Oktober untuk
menghormati Jenderal Polandia dari perang
revolusi AS Kazimierz Pulaski. Jalanan Fifth
Avenue ditutup selama parade yang diikuti
sekitar 100 ribu orang tersebut. Warna merah
dan putih dari bendera Polandia mendominasi
parade. Ada kelompok drum band, parade
busana tradisional, barisan pemadam kebakaran
dan polisi, hingga musik. Banyak pengguna
jalan yang sengaja menunggu parade lewat
agar bisa memotretnya.

KOLEKSI LENGKAP: Penulis di dekat fosil Barosaurus,
dinosaurus pemakan tumbuhan, yang dipamerkan
di American Museum of Natural History.
FOTO-FOTO: NORA SAMPURNA/JAWA POS

NEW YORK PUBLIC LIBRARY (NYPL)

NEW YORK. The city that never sleeps.
Oktober lalu saya berkesempatan
menjejakkan kaki di kota yang sebelumnya
hanya saya lihat lewat setting film-film
Hollywood atau serial TV favorit. Setelah
menghadiri undangan press junket
Watchmen HBO, saya punya waktu untuk
mengeksplor kota yang juga berjuluk
The Big Apple tersebut. Meski sebentar,
saya ingin merasakan jadi ”warga”
New York. Menjelajah museum, ”melebur” dengan buku-buku di perpustakaan, santai sore di taman, sampai
”tersesat” dalam kerumunan orang di
Times Square. (*/c11/nda)

PULASKI DAY PARADE
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Nora Sampurna
wartawan Jawa Pos

Ngapain ke perpustakaan? Boring,
cuman ketemu buku. Wah, singkirkan
jauh-jauh perasaan itu. Main ke
perpustakaan yang berada di dekat
Bryant Park ini bikin betah. NYPL
adalah satu di antara tiga
perpustakaan umum di New York dan
merupakan perpustakaan terbesar
ketiga di dunia. Koleksinya mencapai
53 juta item.
Jangan lewatkan masuk ke Rose
Reading Room, ruang baca utama di
gedung itu. Pengunjung bakal
disambut langit-langit berukiran
impresif yang bikin tercengang saking
megahnya. Dinding bata, rak buku
tinggi dari kayu, dan chandelier
memperindah ruangan ikonik tersebut.
Gimana? Jadi pengin berlama-lama
baca di sini, kan? :) Sstt... boleh ambil
foto, tapi be quiet please.

APPLE STORE FIFTH AVENUE
Retail store Apple yang paling ikonik ini
baru dibuka lagi 19 September lalu,
setelah ditutup lebih dari dua tahun untuk
renovasi. Kubus kaca itu buka 24 jam. Ya,
24 jam! Dan, jam berapa pun selalu penuh
pengunjung. Saya niatin ke sana pagi-pagi
banget. Sekitar pukul 07.00. Ada tiga
orang yang menyambut di depan pintu
masuk. Lalu, kita diarahkan untuk
menuruni tangga spiral menuju
”playground”-nya pencinta Apple.
Sepagi itu sudah ada belasan
pengunjung yang datang. ”Hi, may I help
you?” seorang staf pria berambut
gondrong dikucir menyapa ramah. Setiap
orang yang datang bakal di-guide
personal. Yang bukan penggemar Apple
pun tetap bisa terpuaskan oleh ambience
dan arsitektur store. Bebas untuk
memotret suasana di dalam, asalkan tidak
mengganggu pengunjung lain. Sekitar 40
menit kemudian, di luar, antrean sudah
mengular. Wah, untung saya datang
pagi-pagi banget.
Malamnya, sehabis main ke Times
Square yang nggak jauh dari Fifth Avenue,
rasanya sayang kalau nggak mampir lagi
ke kubus kaca itu. Saya pikir lebih sepi,
ternyata... masih penuh aja.

GRAND CENTRAL TERMINAL
Selama bepergian di New York, saya sering menggunakan kereta bawah tanah. Kebetulan,
tempat saya menginap dekat dengan Grand Central Terminal. Stasiun utama di New York
yang berdiri sejak 1871 itu telah melewati beberapa kali renovasi. Dengan arsitektur bergaya
Beaux-Arts, langit-langit tinggi berhias lengkungan tosca dan detail-detail klasik lain. Seperti
gedung pertunjukan opera. Tak heran, Grand Central Terminal disebut-sebut sebagai salah
satu stasiun kereta api tercantik di dunia.
Dari mezanin ruang utama, kita bisa melihat kesibukan orang berlalu-lalang. Ada yang
berhenti sejenak, melihat informasi di layar petunjuk, lalu bergegas menuju pintu-pintu sesuai
kereta yang akan dinaiki. Stasiun itu muncul dalam film Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
I am Legend, Revolutionary Road, The Avengers, juga serial Glee dan Gossip Girl.

Hai travelers, punya pengalaman berlibur seru dan ekstrem? Melakukan solo
traveling dengan uang pas-pasan atau memilih rute yang tidak biasa tentu
menjadi pengalaman menantang dan tidak terlupakan. Setiap orang pasti
punya kisah yang berbeda. Ceritakanlah pengalaman tersebut melalui e-mail
traveling@jawapos.co.id dalam tulisan. Maksimal 500 kata. Sertakan pula tip
liburan ala Anda. Lampirkan foto paling keren dan seru saat berlibur (minimal
500 KB). Jangan lupa lampirkan scan kartu identitas, NPWP, nomor rekening
bank, dan nomor telepon dalam e-mail tersebut. Cowok atau cewek boleh ikut
menulis. Ada honor bila tulisan dimuat. So, tunggu apa lagi? Share yours! (*)

Eksplorasi Singapura Bersama Pemenang Miss Culinary 2019

Turun dari Kapal, Langsung Berburu Sajian Melayu
Laporan
ARI SETIYANINGRUM
PUSPITA ADIYANI CANDRA
Dari Singapura

STUNNING: Meski
banyak beraktivitas
di luar ruangan,
penampilan harus
tetap segar.

Bayangkan, tiga hari dua
malam mengarungi lautan.
Gimana rasanya ya? 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 serentak
mengatakan, ’’Seruuuuu…”
SEBAGAI pemenang di ajang Jawa
Pos Miss Culinary With La Tulipe
Cosmetiques, mereka mendapatkan
hadiah jalan-jalan ke Singapura dari
Singapore Tourism Board dan Monas
Tour and Travel. Salah satu agendanya
adalah merasakan pesiar dengan
Genting Dream Cruise mulai 30
Oktober hingga 1 November.
Beraktivitas di atas kapal mewah itu

benar-benar bikin mereka susah move
on. Berbagai fasilitas premium dan
kuliner lezat tak henti memanjakan
mereka selama perjalanan.
Enam perempuan stylish
itu juga tak melewatkan
show Some Like It Hot
di Zodiac Theatre. Penam pilan puluhan
penari dengan kostum
warna-warni itu menonjolkan kelenturan tubuh dengan
atraksi bak sirkus diiringi lagu-lagu
country hingga rock.
Atraksi melempar penari dan
menangkapnya kembali kerap terjadi.
Hal tersebut membuat suasana
sesekali tegang. Tepuk tangan
menggema saat atraksi berhasil.
Turun dari kapal pesiar, rombongan
bergeser ke Gardens by the Bay. Seperti
tak ada rasa lelah, mereka terus
menjelajah sampai area The Fall.
Bahkan, Amanda Victoria dan Gadis
Sephi membiarkan rambutnya basah

oleh percikan dari air terjun buatan
tersebut ketika berfoto di sana.
Meski beraktivitas di luar
ruangan sepanjang hari,
penampilan Miss Culinary
tetap stunning. Dandanan
mereka itu berkat pulasan
make-up dari La Tulipe
Cosmetiques.
Memasuki jam makan
siang, rombongan beranjak
ke Hj Maimunah Restaurant. Peserta
tur dibuat tak sabar untuk segera
menikmati aneka makanan Melayu
yang tersaji di sana. Ada ayam lemak
cili padi, sambal goreng pengantin,
tahu telur, dan ikan bakar bawal.
Christina Ribka kebagian mengambil
nasi dan lauk untuk teman-temannya.
Ketika ditanya soal rasa, Paula
mengaku cocok dengan menu-menu
tersebut. ’’Makanan di Singapura
mirip dengan Indonesia. Jadi, pas
dengan lidah saya,’’ ungkapnya,
diamini teman-temannya. (xav)

COCOK DI LIDAH: Dari kiri, Vallerie, Amanda Victoria, dan Christina Ribka mencicipi sajian Melayu di Hj Maimunah Restaurant.
FOTO-FOTO: ARI SETIYANINGRUM/JAWA POS
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UBS YOUTHCON 2019:

WADAH KOMPETISI

KREATIF PARA
KREATOR MUDA

SIAPA di sini yang suka banget sama hewan? Selain lucu
dan menyenangkan untuk dilihat dan dipelihara, nggak
jarang hewan bisa jadi pelipur lara saat kita sedih. Nah,
nggak ada salahnya loh kita juga berbagi kebahagiaan
dengan makhluk hidup yang satu itu. Salah satu caranya,
street feeding atau memberi makan hewan-hewan liar di luar
sana yang masih
membutuhkan pertolongan
kita. Simak yuk
kisah inspiratif dari
para
penyelamat dan
pencinta
hewan
jalanan ini!
(c14/mel)
BEBAS KUTU: Selain kegiatan street feeding, Evi dan
relawan KPKTS memberi obat antikutu.

HEBOH: Penampilan SMPN 16 Gresik ditutup dengan
ﬂash mob bersama para suporter.

OBATI MATA: Pengobatan juga dilakukan di area mata
agar bakteri tidak cepat menyebar.

EVI
FOR
ZETIZEN
ZAHRA FOR
ZETIZEN

MAKIN banyak ruang yang bisa
dimanfaatkan anak muda zaman
sekarang. Berbagai kompetisi
bisa diikuti dan punya daya tarik
sendiri. Salah satunya, UBS
YouthCon 2019 yang kembali
hadir menyapa pelajar SMP dan
SMA se-Jawa Timur. UBS YouthCon
2019 berlangsung selama 1–10
November di SSCC Pakuwon Mall, Surabaya.
Tahun ini UBS YouthCon mengusung tema besar Aku
Punya Ide. Kompetisi yang diadakan adalah UBS Dig
Idea, Jewelry Display, Art Space, Comic Strip, Short Movie
Competition, Creative Content, Dance Cover, School
Campaign, serta Alpha Boys and Girls.
Azrul Ananda, founder DBL Indonesia, menjelaskan
bahwa tema Aku Punya Ide ini diambil karena potensi
anak muda masa kini nggak terbendung lagi. ’’Harapannya,
generasi penerus bangsa ini bisa menciptakan hal baru
yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar,’’ tuturnya.
Dari berbagai kompetisi yang diadakan, UBS Dig Idea
berhasil mencuri perhatian. Setiap tim UBS Dig Idea ini terdiri
atas 10–15 partisipan. Mereka ditantang membuat start-up
dengan output digital berupa aplikasi dan booth untuk
dipamerkan di venue. Ide mereka juga harus sesuai dengan
17 tujuan konsep sustainable development goals (SDGs).
Selain itu, anak-anak muda bisa mengembangkan passion
mereka di bidang ﬁlm lewat Honda Mini Theater. Peserta
ditantang memproduksi indie short ﬁlm. Dari 52 ﬁlm yang
masuk list pendaftaran, panitia berhasil mengambil 30 besar
ﬁnalis terbaik yang karyanya akan ditampilkan.
Nggak ketinggalan, ada juga kreasi Art Space yang
selalu berhasil mencuri perhatian pengunjung. ’’Tema
Art Space yang aku buat bersama timku ini berisi tentang
kekhawatiran sampah yang makin menumpuk, bahkan
tertimbun hingga di luar angkasa gitu. Untuk persiapannya,
kami mengumpulkan sampah plastik sebagai properti
utama. Semoga, lewat tema yang kami ambil ini, kami
bisa membawa pulang gelar juara,’’ ujar Fairuz Akhilramadhan,
salah seorang peserta dari SMKN 3 Surabaya.
Istimewanya, di UBS YouthCon 2019, ada hadiah spesial
ke Singapura untuk 17 pelajar dan tiga guru yang masuk
kategori Best School. Dari gadiah yang didukung Singapore
Tourism Board tersebut, diharapkan pelajar dan guru
berprestasi dan aktif bisa melihat dan merasakan sisi lain
Singapura dengan beragam pilihan dan keunggulan
pendidikan luar kelas secara menyeluruh.
Wih, kira-kira siapa yang menang ya? Pantau terus deh
keseruan UBS YouthCon hingga malam puncak ﬁnal Active
Series Alpha Girls dan AZA Alpha Boys yang juga dimeriahkan
Jaz Hayat. (ncl/c14/mel)

MINI THEATER: Pemutaran ﬁlm menjadi suguhan baru
bagi para pengunjung pada tahun ini.

ZAHRA
ATTAMIMI,
Jakarta Selatan,

EVI BINTARI, Surabaya,
founder Komunitas
Penyelamat Kucing Telantar
Surabaya (KPKTS)

Streetfeeding Indonesia
HAL KECIL YANG
BERDAMPAK LUAR BIASA

DARI KECINTAAN JADI BENTUK
KEPEDULIAN
Berawal dari kecintaan terhadap kucing,
Evi dan teman-temannya lantas membentuk
Komunitas Penyelamat Kucing Telantar Surabaya
(KPKTS) sebagai bentuk kepedulian terhadap
kucing-kucing jalanan yang membutuhkan pertolongan.
’’Awalnya, karena merasa iba melihat banyak kucing
yang ternyata memiliki kondisi kurang beruntung, aku
mulai tergerak membentuk komunitas rescuing yang
saat itu belum ada di Surabaya,’’ jelas Evi.
Salah satu agenda rutin KPKTS adalah street feeding.
Pemberian pakan pada kucing-kucing jalanan dan pasar
itu diagendakan setiap bulan pada minggu ketiga.
Nggak hanya memberi makan, Evi dan anggota
KPKTS lain juga mengobati kucing-kucing di pasar
untuk mengurangi risiko penyakit yang diderita kucing.
’’Untuk makanannya, bisa jenis dry food atau wet
food. Kami mencampur dua jenis makanan tersebut
untuk memperbaiki nutrisi kucing sekaligus menambah
nafsu makan mereka,’’ ungkap Evi.
Buat teman-teman sekalian yang akan mulai melakukan
street feeding, ada pesan khusus loh dari Evi! ’’Yang terpenting
langsung aksi nyata aja, nggak usah pedulikan kata orang.
Kalau mau berbuat baik dengan sesama makhluk hidup,
kita nggak perlu ragu-ragu melakukannya,’’ tuturnya.
Semoga perbuatan mulia KPKTS ini bisa menular
ke Zetizen sekalian ya!

LAHAP:
Anak-anak
kucing liar rentan
terkena penyakit
dan malanutrisi.
Menyantap
makanan dengan
porsi gizi yang
tepat bisa
menambah nafsu
makan.

RIZKY FOR
ZETIZEN

RIZKY NOVIANTO, 16,
SMAN 15 Surabaya
TERMOTIVASI KARENA YOUTUBE
Rizky mencoba street feeding untuk kali pertama setelah melihat
channel YouTube milik Robin Selput yang sering merekam kegiatan
memberi makan kucing-kucing liar. ’’Lihat kucing-kucingnya begitu
senang dan bersemangat ketika diberi makan bikin aku mikir,
kenapa aku nggak coba street feeding ya?’’ ucapnya.
Setiap berangkat ke sekolah atau keluar rumah, Rizky nggak
pernah lupa menyiapkan makanan untuk street feeding yang
ditaruhnya dalam sebuah botol kecil.
’’Kalau ada kucing di jalan, aku bisa langsung kasih makan.
Biasanya, aku bisa kasih makan 4–5 kali dalam sehari. Sekarang
jumlah kucing makin banyak. Jadi, aku bawa sekitar tiga botol
tiap hari buat berjaga-jaga, hehe,’’ ujar Rizky.
Dia berharap bisa menggugah hati teman-temannya
untuk berbuat sama. Yaitu, memulai kebaikan kecil
lewat street feeding.

Melihat banyak hewan telantar
yang kurang pemenuhan gizi
makanan, Zahra tergerak
melakukan street feeding.
’’Sama dengan manusia,
mereka makhluk hidup yang
bernyawa, bernapas, dan
membutuhkan makanan. Jadi,
nggak ada salahnya menyisihkan rezeki untuk
hewan-hewan di jalanan,’’ katanya.
Kegiatan street feeding-nya dilakukan setiap
Minggu pagi sambil berkeliling olahraga
dengan menyiapkan makanan kucing dari
rumah atau membelinya di minimarket terdekat.
Zahra melihat street feeding sebagai perbuatan
kecil yang tentu berdampak luar biasa
bagi hewan-hewan di jalanan. Kegiatan
positif itu tentu menjadi awal menularkan
kebaikan kepada orang lain agar bisa lebih
peduli dengan hewan di jalanan.
’’Kalau udah ada niat, apa pun bentuk bantuannya
pasti akan membuahkan kebaikan. Jangan dipaksakan
ketika membeli makanan, sesuaikan dengan bujet.
Perhatikan juga area street feeding-nya. Jangan sampai
mengganggu orang lain atau membahayakan hewan
yang kita beri makan,’’ tutur Zahra.

MIX THE FOOD: Meracik makanan dengan
mencampur wet food dan dry food jadi salah satu
cara untuk memperbaiki gizi kucing liar.

TRASI: ABI/ZETIZEN TEAM

SAAT memberi makan hewan di jalanan,
tentu faktor penting yang harus kita
perhatikan adalah kebersihan. Selain
itu, tentu kita harus memberikan
kenyamanan bagi orang sekitar agar
nggak terganggu dengan kegiatan street
feeding. Intip deh beberapa tip yang
Zetizen rangkum berikut ini! (c14/mel)

Supaya makanan yang kita beri nggak langsung
terkontak dengan tanah, sebaiknya kita
membawa wadah sebagai alas makanan. Selain
lebih higienis, ini bisa memudahkan kita
membersihkan begitu kegiatan street feeding
selesai sehingga makanan nggak tercerai ke
sembarang tempat. Wadahnya bisa terbuat
dari bahan plastik atau kertas minyak yang
sekiranya mudah dibawa ke mana-mana.

Ada kalanya kita sulit mencari tempat sampah
terdekat. So, the best way to handle it adalah
membawa trash bag atau kantong sebagai
wadah sampah sisa makanan. Selain praktis,
trashbag dan kantong plastik kecil juga bisa
dibawa terlebih dahulu apabila belum menemukan
tempat sampah terdekat. Pastikan setelah street
feeding kamu nggak meninggalkan jejak sampah
sedikit pun alias dalam keadaan bersih.

Ketika street feeding, tentu kita harus
memperhatikan keselamatan hewan yang
diberi makan dan nggak mengganggu
kenyamanan pengguna jalan yang lain. Beri
makan di sudut pinggir jalan atau pastikan
tempat itu aman bagi hewan dan kita yang
memberi makan. Mencari tempat yang cocok
juga memudahkan proses street feeding
dan pembersihan ketika udah selesai.
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Perubahan PPnBM Dorong
Kinerja Ekspor Mobil

MAKRO

JPNN
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Penyebab Pembangunan
Infrastruktur Gas Mandek
JAKARTA - Pembatalan rencana kenaikan harga
gas industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk
(PGN) dinilai merugikan investor di pasar modal.
Pasalnya, ruang ekspansi bagi perusahaan pelat
merah ini melakukan korporasi juga semakin terbatas. Sementara harga gas industri tidak pernah
mengalami kenaikan sejak 2013.
Kepala Riset PT Koneksi Kapital Marolop Alfred
Nainggolan menilai, pembatalan atas rencana PGN
tersebut meningkatkan ketidakpastian investasi di
pengembangan infrastruktur gas nasional. Padahal
sebagai sub-holding gas, PGN memiliki tanggung
jawab untuk terus membangun infrastruktur gas
bumi guna memperluas jangkauan pasar.
“PGN bisnis-nya capital intensive pembangunan
infrastruktur gas, artinya perlu pendanaan besar.
Kalau terus mengandalkan liabilitas saja tentu tidak
sehat. Perlu diimbangi ekuitas yaitu laba (retained
earning). Beban produksi, usaha dan bahkan beban
keuangan mengalami kenaikan tiap tahun, kalau
tidak ada penyesuaiaan dengan menaikan harga
jual nggak sehat. Bagaimana bisa tumbuh cepat,
kalau kesempatan untuk tumbuh dibatasi,” kata
Marolop dalam siaran tertulisnya, Selasa (5/11).
Menurut Marolop, kenaikan harga gas seharusnya
tidak sampai menganggu kinerja sektor industri.
Selain kenaikan harganya tidak terlalu besar, para
pelaku usaha mestinya telah mengantisipasi potensi kenaikan harga energi. “Toh dibandingkan
dengan sumber energi lain seperti BBM, harga gas
bumi jauh lebih efisien,” ucapnya.
Harga gas industri di Indonesia berkisar antara
USD 10 - USD 11 per MMBTU. Harga gas industri
di Indonesia juga jauh lebih rendah dibandingkan
Vietnam dan China yang industrinya sedang tumbuh pesat. Bahkan dibandingkan harga gas rumah
tangga yang berkisar Rp 6000 per m3, harga gas
industri hanya Rp 4000 per m3.
Harga gas bumi ke pelanggan industri yang tidak
mencapai tingkat keekonomian ini pada akhirnya
berujung pada kinerja PGN. Pasalnya mayoritas
pengguna gas PGN adalah oleh sektor industri.
Sampai kuartal III 2019, laba bersih PGN mengalami koreksi 47,1 persen menjadi USD 129,1 juta
dibanding periode yang sama 2018 sebesar USD
244,3 juta. Pekan lalu, saham PGN di Bursa Efek
Indonesia tergerus 20,9 persen ke level Rp 1.850
per saham.
“Intervensi pemerintah terhadap rencana kenaikan harga gas oleh PGN ini juga menimbulkan
dampak negatif terhadap kepastian investasi.
Seharusnya regulator juga dapat berlaku adil, apalagi banyak investor yang berinvestasi PGN akibat
tekanan Kadin ini jadi merugi,” ujar Marolop.
Ekonom Defiyan Cori menilai, tekanan Kadin
terhadap pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga gas industri menunjukkan bahwa sektor
manufaktur Indonesia lemah dan belum efisien.
Mestinya, kenaikan harga energi seperti ini sudah
menjadi bagian dari mitigasi risiko bisnis, sehingga
telah diantisipasi sejak awal.”Dengan menekan
pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga
gas, Kadin telah bertindak sewenang-wenang.
Badan usaha seperti PGN juga punya hak untuk
mengelola bisnisnya, toh PGN punya tanggungjawab untuk memperluas pemanfaatan gas bumi
di Indonesia,” ujar Defiyan. (jpg)

JAKARTA – Perubahan pajak penjualan atas barang
mewah (PPnBM) membuat
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
(Gaikindo) optimistis, ekspor
mobil dari Indonesia akan
ikut terdongkrak. Sebab, dengan adanya regulasi baru yang
tidak lagi mengatur pajak
berdasar bentuk atau model,
produsen Indonesia bakal
lebih leluasa memproduksi
mobil yang sesuai dengan
permintaan global.
“Dengan perubahan PPnBM, semua model bisa tumbuh dan diproduksi dalam
negeri. Kan nanti bisa ekspor,”
ujar Ketua I Gaikindo Jongkie
D. Sugiarto.
Di Indonesia, model mobil
yang paling populer adalah
MPV. Sebagian besar produksi dan pengembangan produk
lebih bertumpu pada model
mobil keluarga tersebut. Padahal, Gaikindo menyebutkan bahwa model yang paling
diminati secara global adalah
SUV, pikap (double cabin),
dan sedan.
Menurut Jongkie, harmonisasi PPnBM yang tertuang
pada Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 73 Tahun 2019
dibutuhkan industri otomotif
agar berkembang. Saat ini
ekspor mobil Indonesia sekitar 300 hingga 400 ribu unit
per tahun.
PP 73/2019 mengatur ten-

MUHAMAD ALI/JAWA POS

PASAR OTOMOTIF: Mobil SUV di Japan Tokyo Motor Show. Regulasi baru mengatur, pajak mobil berdasarkan kadar emisi.

tang pengenaan PPnBM
yang berfokus pada emisi
kendaraan, tidak lagi berdasar
bentuk bodi seperti diatur
regulasi lama. Pada regulasi
baru, PPnBM makin ringan
bila emisi kendaraan rendah.
Dalam regulasi lama, pengenaan tarif PPnBM buat
sedan, station wagon, serta
4X4 mulai 30 persen hingga
125 persen. Tarif PPnBM untuk MPV, sport utility vehicle
(SUV), dan hatchback men-

capai 10–125 persen. Khusus
untuk pasar sedan, adanya PP
73/2019 bisa menggairahkan
industri mobil sedan di dalam
negeri.
Bila produksi sedan meningkat, ekspor otomotif Indonesia bisa naik. Potensi pasar
ekspor mobil sedan cukup
luas dan selama ini belum
digarap Indonesia.
“Pasar ekspor harus kita
bidik. Mendiversifikasi model
di dalam negeri sehingga

bisa melayani permintaan
ekspor. Di Indonesia, rata-rata
produksinya itu MPV yang
kurang disukai pasar ekspor.
Padahal, mereka maunya
sedan,” ungkapnya.
Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemain
domestik, tetapi juga basis
ekspor mobil. Selain Australia, kata Jongkie, ada banyak
negara yang dibidik setelah
PP 73/2019 berlaku pada
2021. PP 73/2019 telah di-

tandatangani Presiden Joko
Widodo pada 15 Oktober 2019
dan diundangkan satu hari
setelahnya, tepatnya pada
16 Oktober 2019. PP tersebut bakal berlaku dua tahun
setelah diundangkan, yaitu
pada 16 Oktober 2021.
Jongkie menuturkan, waktu dua tahun dapat dijadikan pabrikan sebagai masa
transisi untuk memperbaiki
kualitas mesin dan sistem
pembuangan.(agf/c14/oki)

Dipicu Kesepakatan Dagang AS-Tiongkok, Minyak Dunia Naik
JAKARTA – Harga minyak
naik pada akhir perdagangan
Senin (Selasa pagi WIB) terangkat oleh prospek permintaan
minyak mentah yang meningkat karena pertumbuhan
pekerjaan AS lebih baik dari
perkiraan, serta harapan pasar
atas kesepakatan perdagangan
AS-Tiongkok tahap awal akan
tercapai bulan ini.
Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman
Januari, naik USD0,44 atau 0,7
persen, menjadi ditutup pada
USD62,13 per barel di London
ICE Futures Exchange.
Harga minyak mentah
berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember, bertambah
USD0,34 atau 0,6 persen, menjadi menetap pada USD56,54
per barel di New York Mercantile Exchange. Optimisme
pasar tentang kemajuan dalam
negosiasi perdagangan ASTiongkok mendorong indeks
saham AS ke rekor tertinggi

pada Senin (4/11), mengangkat
harga minyak. Saham-saham
sektor energi meningkat paling banyak dari sebelas sektor
utama S&P 500.
Presiden China Xi Jinping dan
Presiden AS Donald Trump
telah berhubungan terusmenerus melalui “berbagai
cara,” kata Tiongkok pada Senin
(4/11), ketika ditanya kapan
dan di mana kedua pemimpin
akan bertemu untuk menandatangani kesepakatan perdagangan. “Kedua belah pihak
(Tiongkok dan Amerika Serikat) berbicara banyak tentang
kesepakatan perdagangan.
Dan Anda memiliki Federal Reserve yang condong ke dalam
situasi ekonomi yang terlihat
lebih baik ini, yang mengangkat semua perahu,” kata John
Kilduff, mitra di Again Capital
LLC.
Pada Jumat (1/11) harga
minyak melonjak sekitar dua
dolar AS per barel, setelah para
pejabat AS mengatakan kes-

epakatan bisa ditandatangani
bulan ini.
Angka pertumbuhan lapangan kerja AS yang membaik
pada Oktober dan revisi naik
dari dua bulan sebelumnya,
yang dilaporkan pada Jumat
(1/11), juga mengurangi kekhawatiran perlambatan ekonomi
global yang akan memperlambat permintaan minyak mentah, kata analis pasar minyak.
Angka penggajian (payrolls)
non-pertanian meningkat
128.000 pekerjaan bulan lalu,
data Departemen Tenaga
Kerja AS menunjukkan. Ekonom yang disurvei oleh kantor
berita asing memperkirakan
data penggajian naik 89.000
pekerjaan pada Oktober. Ekonomi juga menciptakan 95.000
lebih banyak pekerjaan pada
Agustus dan September dari
perkiraan sebelumnya.
Pemangkasan suku bunga
Federal Reserve pekan lalu
dan pelemahan dolar AS barubaru ini juga telah membantu

mengangkat harga minyak,
kata para analis. Permintaan
minyak mentah, yang diperdagangkan dalam dolar AS,
biasanya menguat ketika dolar
AS melemah.
“Pelonggaran kebijakan
moneter, bersama dengan
peluang yang meningkat dari
kesepakatan perdagangan ASChina, mendorong pasar minyak. (Harapan) peningkatan
permintaan telah mengangkat
harga,” kata Phillip Streible,
ahli strategi pasar senior di RJO
Futures.
Para hedge fund sudah mulai membangun kembali posisi beli dalam minyak mentah
dan bahan bakar. Membatasi
kenaikan, persediaan minyak mentah AS diperkirakan
telah meningkat sebesar 2,7
juta barel pekan lalu, sebuah
jajak pendapat awal Reuters
menunjukkan menjelang data
mingguan pada Rabu. Tetapi penutupan pipa saluran
minyak Keystone, TC Energy

Corp’s???????, yang mengangkut 590.000 barel per hari, arteri
utama untuk impor minyak
mentah berat dari Kanada ke
Amerika Serikat, menyusul
tumpahan minyak 9.000 barel,
dapat berdampak pada data.
Penutupan itu dapat menyebabkan pasokan di Cushing,
Oklahoma, titik pengiriman
untuk berjangka AS, naik hanya
sedikit atau bahkan menurun, yang akan melunakkan
dampak jika data menunjukkan peningkatan persediaan
minyak mentah secara keseluruhan, kata Robert Yawger,
direktur energi berjangka di
Mizuho di New York.
Persediaan minyak mentah
di Cushing naik menjadi sekitar 49 juta barel pada Jumat
(1/11/2019), bertambah sekitar
300.000 barel dari angka sebelumnya yang diambil pada Selasa (29/10) ketika tumpahan
terdeteksi, kata para pedagang,
mengutip perusahaan intelijen
pasar Genscape. (ant)

Optimisme Konsumen Oktober Terjaga Meski Melemah
JAKARTA – Survei Konsumen Bank Indonesia (BI)
pada Oktober 2019 mengindikasikan optimisme konsumen
tetap terjaga, meskipun melemah, tercermin dari Indeks
Keyakinan Konsumen (IKK)
yang tetap berada dalam zona
optimistis atau di atas 100,
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yakni sebesar 118,4, meskipun
lebih rendah dibandingkan
IKK pada bulan sebelumnya
sebesar 121,8.
Konsumen yang tetap optimistis itu ditopang oleh
persepsi yang tetap positif terhadap kondisi ekonomi saat
ini dan ekspektasi ke depan.

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)

terutama disebabkan oleh
penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha pada 6
bulan mendatang.
Hasil survei juga mengindikasikan tekanan kenaikan
harga yang sedikit meningkat pada 3 bulan dan 6 bulan
mendatang yakni Januari

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)

KUSWANDARI S.PD

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

HLG STNK F 2715 UAR AN WANDA

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

HLG STNK F 3668 U AN PEMDA KABSI

KEHILANGAN
HLG STNK F 6079 U AN PEMDA KABSI
HLG STNK F 6077 U AN PEMDA KABSI
HLG STNK F 4297 QN AN YULIANTA S.PD
HLG STNK F 5000 UD AN RINI

gkat pada awal 2020.
Sementara itu tekanan
kenaikan harga 6 bulan
mendatang diperkirakan
dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan terhadap
barang dan jasa menjelang
bulan puasa pada akhir April
2020. (ant)

BISNIS TI
ER
PROP

JUAL
MOBIL
JUAL
R
MOTO

www.radarsukabumi.com

jontornya bikin keSOHOOORR !! Jl. Selabintana Km.3 Smi. 085624101595 (Rs
s/d 30 November)

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

HLG STNK F 4390 QW AN NENG SANTI
YULIANDARA

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,

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

dan April 2020. Hal ini terindikasi dari Indeks Ekspektasi
Harga 3 dan 6 bulan mendatang yang lebih tinggi dari
bulan sebelumnya. Tekanan kenaikan harga 3 bulan
mendatang dipengaruhi
oleh perkiraan permintaan
barang dan jasa yang meninIS. RP. 15.000
TARIF IKLAN BAR MINI 3 BARIS
MAKS 10 BARIS
(38 KARAKTER)

IKLAN BARIS
HOTEL

FLORIS

Dikatakan, Indeks Ekspektasi Konsumen yang menurun terutama disebabkan
oleh indeks penghasilan
dan indeks ketersediaan
lapangan kerja yang lebih
rendah. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Kondisi
Ekonomi juga menurun,

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)

“Hal itu tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat
Ini dan Indeks Ekspektasi
Kondisi Ekonomi yang berada
dalam zona positif, meskipun
mengalami pelemahan,” kata
Departemen Komunikasi
BI dalam info terbarunya di
Jakarta, Selasa (5/11).

DISKON

10% S/D 20%

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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Pembakaran
Limbah Triplek
Menuai Protes
FT: IST

TES KESEHATAN: Enam JPT Dinkes Kabupaten Sukabumi saat mengikuti tes kesehatan di RSUD Sekarwangi,
Kecamatan Cibadak, belum lama ini.

Enam Pejabat Berebut
Kursi Kadinkes
sambungan dari Hal 16

Kepala Bidang Perkembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Sukabumi, Nuryamin mengatakan, seleksi
terbuka JPT Dinkes ini sudah
diumumkan sejak 17 Oktober hingga 1 November
2019.
“Ada beberapa tahapan
yang harus diikuti para
peserta seleksi terbuka JPT
ini. Mulai seleksi administrasi, penelusuran rekam
jejak, tes kesehatan, seleksi
kompetensi dan pemaparan
wawancara akhir,” kata Nu-

ryamin kepada Radar Sukabumi, kemarin, (5/10).
Sejauh ini, lanjut Nuryamin, tahapnnya baru
melakukan tes kesehatan
dan hasilnya akan diumumkan rencananya pada
7 November. “Setelah para
peserta lulus dalam tes kesehatan ini tentunya akan
mengikuti seleksi kompetensi dan pemaparan wawancara akhir,” tuturnya.
Menurut Nuryamin, sebelumnya terdapat tujuh calon
peserta yang melakukan
pendaftaran. Namun, karena tidak dapat memenuhi
persyaratan administrasi
sehingga mengundurkan
diri. “Jadi saat ini hanya ting-

gal enam calon JPT. Mudahmudahan seleksi terbuka
JPT Dinkes ini bisa berjalan
sesuai harapan,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono beraharap pelaksanaan
tes tersebut dapat berjalan
dengan aman dan lancar.
Selain itu, calon yang terpilih tentunya harus dapat
bekerja lebih baik lagi ketika
berhasil menduduki kursi
Kepala Dinkes. “Kita saksikan ada enam orang yang
sedang mengikuti tes kesehatan. Mudah-mudahan
semuanya sehat supaya nanti bisa mengikuti tes tahap
berikutnya, “ singkatnya.
(bam/t)

Kendaraan ‘Nakal‘ Dirazia
sambungan dari Hal 16

Kepala Unit Pengaturan,
Penjagaan, Pengawalan dan
Patroli (Kanit Turjawali)
Satlantas Polres Sukabumi
Kota, Ipda Andy Putra mengatakan, saat operasi zebra
lodaya 2019, petugas Satlantas Polres Sukabumi Kota
langsung memeriksa kelengkapan surat kendaraan guna
penertiban kendaraan yang
kerap melakukan pelanggaran dan menekan tingginya
angka kecelakaan lalu lintas.
“Dalam operasi ini, kami
berhasil menjaring puluhan
kendaraan roda dua dan
roda empat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

seperti tidak menggunakan
helm, pelanggaran tidak
menggunakan seat belt,
pelangaran menggunakan
hand phone saat berkendara
dan pelanggar lainnya,” jelas
Andy kepada Radar Sukabumi, kemarin (5/11).
Dari semua pelanggaran
yang terjaring Operasi Zebra
Lodaya 2019 ini, paling banyak dilakukan pengendara
motor yang tidak memiliki
SIM dan melanggar arus lalu
lintas lainnya.
“Selain itu, pada operasi
ini juga banyak para pengendara yang tidak menggunakan helm dan menggunakan knalpot bising,”
bebernya.

Pihaknya mengimbau kepada pengendara roda dua
maupun roda empat agar
dapat melaksanakan budaya
tertib serta dapat menaati
peraturan lalu lintas saat
berkendara, sehingga dapat
meminimalisir terjadinya
kecelakaan.
“Kami akan berupaya
maksimal untuk memberikan kenyamanan dan keamanan serta keselamatan
pengendara. Untuk itu, kami
mohon kerjasama dari seluruh stakehoalder, khususya
pengguna jalan agar dapat
manaati peraturan lalu lintas
demi keselamatan pengendara dan penumpang,”
pungkasnya. (den/d)

CIKEMBAR - Aktivitas pengolahan limbah
pabrik triplek milik P T
Rong Hua Xing Indonesia
di Kampung Kertaraharja,
RT 4/2, Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, menuai protes dari
semua kalangan. Pasalnya, dalam pengolahan
limbahnya, perusahaan
tersebut telah membakar
limbah produksi hingga
dikhawatirkan apinya
merembet dan membakar
pemukiman penduduk.
Penjabat Sementara (PJs)
Kepala Desa Kertaraharja, Yunyun Zieni Arief
mengatakan, kekhawatiran
warga Kampung Kertaraharja ini, bermula saat pihak
perusahaan melakukan
pembakaran limbah triplek
pada Senin (4/11) sekira
pukul 19.00 WIB.
“Saat itu, warga khawatir karena lokasi pembakaran limbah berada
tidak jauh dengan pemukiman penduduk dengan
jarak sekitar 10 meter,”
jelas Yunyun kepada Radar Sukabumi, kemarin
(5/11).
Pihaknya menilai wajar, bila warga Kampung
Kertaraharja merasa khawatir terhadap aktifitas
pembakaran limbah triplek tersebut. Lantaran,
saat kejadian kondisi api
tengah besar dan dapat
berpotensi membakar
rumah warga. “Jadi warga

Alhamdulillah setelah kita fasilitasi,
akhirnya pihak perusahaan berjanji tidak
akan kembali melakukan pembakaran
limbah yang dapat menyebabkan keresahan
warga sekitar. Bila kedepannya, pihak perusahaan
bersikukuh membakar limbah triplek, maka pihak
perusahaan akan diproses sesuai dengan hukum
yang berlaku,”
DADING, Kasi Trantibum Kecamatan Cikembar

itu, takut api yang berasal
dari pembakaran limbah
tr iplek tersebut, dapat
menjalar ke rumah warga.
Ap a l a g i , s a a t k aja d i a n
angin tengah kencang,”
ujarnya.
Untuk itu, saat proses
pembakaran limbah triplek tersebut, pihaknya
langsung koordinasi dengan Muspika Kecamatan
C i k e m b a r d a n Pe t u ga s
Penanggulangan Bencana
Kecamatan (P2BK) Kecamatan Cikembar untuk berupaya memadamkan api yang membakar
limbah triplek tersebut.
“Warga yang memprotes
soal pembakaran limbah
triplek ini, ada sekitar 10
Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa sekitar 25
orang,” paparnya.
Kasi Trantibum Kecamatan Cikembar, Dading
mengatakan, saat kejadian pembakaran limbah triplek tersebut, ia
bersama P2BK, Babinsa

dan Bhabinkamtibmas
langsung meninjau ke lokasi kejadian untuk berupaya memadamkan api
yang membakar limbah
produksi perusahaan triplek tersebut. “Api berhasil dipadamkan sekira
pukul 20.00 WIB, setelah
satu unit mobil pemadam
kebakaran diterjunkan ke
lokasi kejadian,” katanya.
Untuk mengantisipasi
agar hal tersebut tidak terulang kembali, pihaknya
langsung menjalin kerjasama dengan pemerintah Desa Kertaraharja,
Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh pemuda dan
tokoh masyarakat untuk
melakukan mediasi bersama pihak perusahaan.
“Alhamdulillah setelah
kita fasilitasi, akhirnya
pihak per usahaan berjanji tidak akan kembali
melakukan pembakaran
limbah yang dapat menyebabkan keresahan warga
sekitar. Bila kedepannya,

pihak perusahaan bersikukuh membakar limbah
triplek, maka pihak perusahaan akan diproses sesuai dengan hukum yang
berlaku,” tandasnya.
Direktur PT Rong Hua
Xing Indonesia, Lin Guochi melalui Juru Bicara
(Jubir) Aas Asiyah mengatakan, pembakaran limbah triplek tersebut, sengaja dilakukan. Lantaran
pihak perusahaan tidak
memiliki tempat untuk
p e n a m p u n g a n l i m b a h.
“S e l a ma t i ga ha r i b e rproduksi, limbah triplek
langsung kami bakar di
lokasi perusahaan. Iya,
biasanya limbah ini diangkut untuk dibuang ke
perusahaan lain. Namun,
karena di lokasi penampungannya sedang penuh.
Maka kami terpaksa membakarnya di sini,” katanya.
Setelah melakukan mediasi dengan warga dan
p e m e r i n t a h D e s a Ke rtaraharja serta pemerintah Kecamatan Cikembar,
akhirnya pihak perusahaan sepakat tidak akan
kembali melakukan pembakaran limbah triplek
tersebut. “Rencana kedepannya, limbah triplek
ini akan kami buang ke
tempat yang lebih aman.
Untuk proses mekanismenya, nanti kita akan bekerjasama dengan Karang Taruna Desa Kertaraharja,”
pungkasnya. (den/t)

Kemenperin dan DPESDM Beri
Bantuan Mesin Teknologi
sambungan dari Hal 16

“Di sisi lain, mesin TTG
yang dihasilkan oleh IKM
memiliki kualitas yang bersaing di pasaran, sehingga
semakin banyak konsumen
yang mengutamakan produk
dalam negeri. Kami berupaya mendorong pengembangan dan penguatan daya
saing industri demi memicu
peningkatan hasil pengolahan sumber daya alam di
Jawa Barat dan sekitarnya,”
kata Endang kepada Radar
Sukabumi, kemarin (5/11).
Menurut Endang, dengan
adanya test report mesin
TTG masyarakat tidak perlu
meragukan kualitas mesin
yang dihasilkan IKM di Ka-

bupaten Sukabumi.
“Karena test report mesin
ttg ini agar mesin yang dihasilkan IKM dapat berkualitas,” paparnya.
Sementara itu, Kepala
Dinas DPESDM Kabupaten
Sukabumi, Aam Ammar
Halim menuturkan, fasilitasi ini salah satu bentuk
upaya dinas dalam mendukung IKM Logam. Apa
yang IKM keluhkan akan
terus ditampung dan dikomunikasikan dengan pihak kementerian. “Secara
pribadi, maupun kedinasan
berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh
pemerintah pusat. Dengan
bantuan ini IKM mudahmudahan bisa bermanfaat

dan usahanya semakin
maju serta berkembang,”
tuturnya.
Ia berharap, dengan adanya fasilitasi tersebut bisa
mensejahterakan masyarakat juga bisa menularkan
kembali di lingkungan masyarakat luas sehingga tidak
hanya yang mendapatkan
fasilitasi itu, tetapi juga masyarakat Sukabumi umumnya.
“Manfaatkan bantuan ini
dan pelihara sebaik-baiknya.
Kami juga tidak berhenti
sampai di sini dalam mendukung IKM Logam, rencananya tahun depan masih
ada bantuan lain untuk IKM
di Kabupaten Sukabumi,”
pungkasnya. (bam/d)

Polsek Cibadak Masuk Sekolah
sambungan dari Hal 16

Tak hanya itu, Sandi
juga memberikan arahan
tentang kenakalan remaja
dan tawuran pelajar serta
cara mengatasinya.
“Selain itu, pelajar juga
harus bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah percaya

dengan berita hoax dan
berhati-hati dengan paham
radikalisme yang dapat
memecah belah persatuan
dan kesatuan bangsa,” imbuhnya.
Sandi menekankan, para
pelajar agar bisa menjaga
memupuk silaturahmi antara sesama teman dan
guru. “Mudah-mudahan

dengan cara seperti ini
para pelajar bisa mengetahui kerugian dan kosekuensi yang harus ditanggung
ketika terlibat tawuran
maupun kenakalan remaja
lainnya. Dengan begitu
kami yakin bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan kedepannya,”
pungkasnya. (bam/d)

MI Baitussalam Budayakan
Membaca 15 Menit
sambungan dari Hal 16

“Seiring dengan perkembangan teknologi yang
semakin pesat saat ini,
budaya dan minat membaca pelajar cenderung
menurun. Untuk itu, MI
Baitussalam berupaya

menerapkan program ini
untuk mengembalikan dan
menggerakan minat baca
pelajar,” tandasnya.
Menurut Iim, program
membaca 15 menit sebelum pelajaran di sekolah
ini, merupakan implementasi Peraturan Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. “Gerakan membaca
15 menit ini, dapat menumbuhkan budi pekerti
dan membentuk karakter
anak didik menjadi lebih
baik,” pungkasnya. (den/d)

FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

MEDIASI : Muspika Cikembar saat memfasilitasi warga dan pihak perusahaan untuk mediasi soal pembakaran limbah pabrik triplek yang disoal warga,
kemarin (5/11).

Puluhan WNA Ditindak Kantor Imigrasi
sambungan dari Hal 16

Administratif Keimigrasian
(TAK) sebanyak 70 pelanggaran. Yakni, 11 WNA black
list, tujuh WNA pembatalan
izin tinggal, 20 WNA pelanggaran keharusan untuk bertempat tinggal di wilayah
tertentu, lima WNA pengenaan biaya beban dan 23
WNA di deportasi.
Sementara pelanggaran
WNA sepanjang 2018,
t e rd a p at 4 0 W NA ya n g
melakukan pelanggaran
dengan jumlah tindakan administrasi keimigrasian sebanyak 84
pelanggaran. Seperti
lima pelanggaran black
list, 15 batal izin tinggal,
satu pelanggaran karena
larangan untuk berada di
suatu tempat tertentu, 26
pelanggaran keharusan
u n t u k b e ra d a d i s u a t u
tempat tertentu, 12 pengenaan biaya beban dan

25 pelanggaran pendeportasian.
Humas Kantor Imig ra s i Ke l a s I I No n T P I
Sukabumi, Adi Her yadi
didampingi Kepala Seksi
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas
II Sukabumi Zulmanur
Arif mengatakan, puluhan
WNA yang melakukan
pelanggaran tersebut terjaring di sejumlah lokasi
yang berada di wilayah
Kota dan Kabupaten Sukabumi serta wilayah Cianjur. “Namun, dari semua
wilayah ini paling banyak
ditemukan di wilayah Kabupaten Sukabumi,” jelas
Zu l m a n u r A r i f k e p a d a
Radar Sukabumi, kemarin
(5/11).
Dari puluhan WNA
yang melakukan pelanggaran ini, sambung Zulmanur Arif, paling banyak dilakukan oleh WNA

dari kebangsaan Cina
dan Arab Saudi. “Jumlah
WNA yang ditindak pada
2019 sebanyak 34 orang
ini, semuanya berjenis
kelamin laki-laki. Sementara, pelanggaran
pada 2018 dengan jumlah pelanggaran 40 WNA
terdiri dari 36 laki-laki
dan empat perempuan,”
paparnya.
P u l u h a n W NA y a n g
telah melakukan pelanggaran ini, ujar Zulmanur
Arif, sengaja datang ke
daerah Sukabumi dan
Cianjur dengan berbagai
macam tujuan. S eper ti
bekerja dan ber w isata.
Bahkan, sampai ada yang
kawin campur.
“Mereka datang ke sini
ada yang menggunakan
visa kerja dan ada juga
yang menggunakan visa
kunjungan. Namun, karena menyalahi aturan keimigrasian, maka akhirnya

kami tindak. Bahkan sampai di depor tasi untuk
di kembalikan ke negara
asalnya,” tandasnya.
Untuk menekan kasus
p e l a n g ga ra n k e i m i g ra sian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi,
melakukan optimalisasi
pengawasan dan pembinaan terhadap WNA, salah
satunya dengan membentuk tim pengawasan
orang asing (Timpora) di
setiap kecamatan yang
ada di tiga daerah. Yakni
Ko t a Su k a b u m i , Kab u paten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. “Pembentukan timpora tingkat
kecamatan ini, bertujuan
untuk meningkatkan kerja
sama dan koordinasi serta
sinergitas antara instansi
terkait dalam pengawasan
keberadaan dan kegiatan
orang asing di wilayahnya
masing-masing,” pungkasnya. (den/t)

SUKABUMI RAYA
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Enam Pejabat Berebut Kursi Kadinkes
S U K A B U M I - - Ba d a n
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi menerangkan
sebanyak enam pejabat esselon III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi
ikut memperebutkan kursi
Kepala Dinas Kesehatan
( Ka d i n k e s ) Ka b u p a t e n
Sukabumi, saat ini para
calon Kadinkes Kabupaten

Sukabumi tersebut sudah
mengikuti tes kesehatan di
RSUD Sekarwangi, Kecamatan Cibadak pada Senin
(4/11) lalu.
Dari informasi yang diperoleh Radar Sukabumi,
keenam peserta seleksi
terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi (JPT) Dinkes Kabupaten Sukabumi tersebut
masing-masing, Har un
Alrasyid sebelumnya men-

jabat Sekertaris Dinkes Kabupaten Sukabumi, Zaenal
Abidin sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pelayanan RSUD Jampangkulon,
Gunantoro sebelumnya
menjabat Kepala Bidang
Sumber Daya Kesehatan,
Dinkes Kabupaten Sukabumi, Sugandi sebelumnya menjabat Widyaiswara
Ahli Utama BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Wi-

5N[_^=CG6X^ZSc>NPe`NdS^FeZNPe]X

win Winarti sebelumnya
menjabat Kepala Bagian
Tata Usaha UPTD RSUD
Palabuhanratu Dinkes Kabupaten Sukabumi dan
Deni Mulyadi sebelumnya
menjabat sebagai Kepala
Bidang Pencegahan dan
Pelatihan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten
Sukabumi.

9e^N^d_b_cSPS[e]^iN]S^YNPNd
>S`N[N4XRN^VFe]PSb6NiN>ScSWNdN^
6X^ZSc>NPe`NdS^FeZNPe]XͶ


;Nbe^3[bNciXRcSPS[e]^iN
]S^YNPNdFSZSbdNbXc6X^ZSc
>NPe`NdS^FeZNPe]XͶ

FeVN^RXcSPS[e]^iN]S^YNPNd
JXRiNXcgNbN3W[XHdN]N4>CF6@
>NPe`NdS^FeZNPe]XͶ

JXgX^JX^NbdXcSPS[e]^iN]S^YNPNd
MNS^N[3PXRX^cSPS[e]^iN
>S`N[N4NVXN^GNdNHcNWNHCG6EFH6
]S^YNPNd>S`N[N4XRN^V
CS[NiN^N^EFH6=N]`N^VZe[_^Ͷ CN[NPeWN^bNde6X^ZSc>NPe`NdS^FeZNPe]XͶ
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Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukabumi
GRAFIS : FIJARSAEPULOH/RADARSUKABUMI

SEMENTARA ITU

Kendaraan
‘Nakal‘
Dirazia
GUNUNGGURUH - Puluhan
kendaraan roda dua dan empat terjaring operasi zebra lodaya 2019 yang digelar Polres
Sukabumi Kota, kemarin (5/11).
Operasi yang dipusatkan di Jalan Raya Pelabuhan II, tepatnya di Kampung Pasirmalang,
Desa Kebonmanggu, Kecamatan
Gunungguruh ini, merupakan
upaya kepolisian dalam menciptakan rasa aman, nyaman dan
penekanan terhadap aksi kejahatan di wilayah hukum Polres
Sukabumi Kota.

FT: IST

ANTUSIAS: Para pelajar SMAN 1 Cibadak saat mengikuti
pembinaan Bhabinkamtibmas Polsek Cibadak.

Polsek Cibadak
Masuk Sekolah
CIBADAK -- Polsek Cibadak gencar memberikan himbauan Kamtibmas kepada setiap sekolah
yang berada di wilayah hukumnya. Seperti, yang
dilakukan di SMAN 1 Cibadak, Kecamatan Cibadak.
Hal ini, dilakukan untuk mengantisipasi kenakalan
pelajar seperti tawuran dan tindakan tidak terpuji
lainnya.
Anggota Polsek Cibadak, Brigadir Sandi Praja
mengatakan, himbauan Kamtibmas ini tidak
hanya dilakukan di tempat rawan terjadinya tindak
pidana. Namun juga memberikan pengetahuan
dan himbauan terkait kenakalan remaja.
“Ini upaya kami untuk mengantisipasi terjadinya
tawuran pelajar maupun kenakalan remaja lainnya kerap terjadi di Sukabumi,” kata Sandi kepada
Radar Sukabumi, kemarin (5/11)
Pada kesempatan tersebut, lanjut Sandi, meminta pelajar agar menjauhi segala perbuatan yang
dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
“Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan. Pelajar harus bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk berkarya
dengan prestasi bukan dengan perbuatan yang bisa
merugikan diri sendiri dan orang lain,” tandasnya.
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P E R I K S A S U R A T K E L E N G K A PA N
KENDARAAN: Anggota Satlantas Polres
Sukabumi Kota, saat memeriksa suratsurat kendaraan dalam Operasi Zebra
Lodaya 2019 di Jalan Raya Pelabuhan II,
tepatnya di Kampung Pasirmalang, Desa
Kebonmanggu, Kecamatan Gunungguruh.

FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

Puluhan WNA Ditindak Kantor Imigrasi

POLSEK..Baca Hal 15

SUKABUMI - Puluhan
Warga Negara Asing (WNA)
ditindak Kantor Imigrasi
Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sukabumi. Lantaran, diketahui

PROGRAM



FS`N^YN^V 

melakukan pelanggaran
keimigrasian.
Berdasarkan data yang
tercatat di Kantor Imigrasi
Kelas II Non TPI Sukabumi,
terhitung sejak Januari sam-
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MI Baitussalam
Budayakan Membaca
15 Menit
CISAAT - Madrasah Ibtidaiyah (MI) Baitussalam
di Kampung Cibolang Girang, RT 27/6, Desa Cibatu,
Kecamatan Cisaat, telah mewajibkan para siswa
untuk membaca buku minimal 15 menit sebelum
melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di
sekolah. Program membaca ini diharapkan bisa
menumbuhkembangkan potensi utuh para siswa
dalam membaca buku.
Kepala MI Baitussalam, Iim Abdul Karim mengatakan, ratusan siswa di MI Baitussalam setiap
harinya telah membaca buku sebelum melakukan
proses KBM di sekolah.
“Buku yang dibaca oleh siswa ini, seperti buku
cerpen dan kisah nabi atau jenis bacaan berupa
koran atau majalah. Ini bertujuan untuk menumhuh kembangkan potensi utuh para siswa,” jelas Iim
kepada Radar Sukabumi, kemarin (5/11).
Program membaca sebelum masuk kelas ini,
telah dilaksanakan setelah shalat dhuha di masjid
sekolah, tartilul qur’an, tawasul diakhiri dengan
doa bersama.
“Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan
membaca doa di kelas, mambaca asmaul husna,
surat-surat pilihan dan baca perkalian secara
bersama-sama. Nah, setelah itu, dilanjutkan dengan program membaca buku 15 menit,” bebernya.
Kegiatan membaca ini, sambung Iim, merupakan
salah satu program untuk menerapkan Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). Sehingga dapat meningkatkan budaya membaca pelajar yang dinilai semakin
menurun.
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ANTUSIAS : Kepala MI Baitussalam, Iim Abdul Karim bersama
seorang guru saat menerapkan program membaca 15 menit
sebelum melaksanakan proses KBM.

pai Oktober 2019, terdapat
34 WNA yang melakukan
pelanggaran keimigrasian
dengan jumlah Tindakan

6NbX`e[eWN^JA3X^XdS[NWRXPSbXZN^
dX^RNZN^NR]X^XcdbNdXTZSX]XVbNcXN^cSPN^iNZ
`S[N^VVNbN^Ͷ

JA3P[NQZ[Xcd
GeYeWJA3`S]PNdN[N^XkX^dX^VVN[

`S^VS^NN^PXNiNPSPN^
`S[N^VVNbN^`S^RS`_bdNcXN^

JA3`S[N^VVNbN^ZSWNbecN^e^deZPSbdS]`Nd
dX^VVN[RXgX[NiNWdSbdS^de
FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

?X]NJA3`S^VS^NN^PXNiNPSPN^
Fe]PSb>N^d_b<]XVbNcX
>S[Nc<<A_^GC<FeZNPe]X

MEMPERLIHATKAN : Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
(Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Zulmanur Arif,
memperlihatkan data WNA yang melakukan tindakan pelanggaran
keimigrasian, kemarin (5/11).
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Kemenperin dan DPESDM Beri Bantuan Mesin Teknologi

FT: IST

TERIMA BANTUAN: Direktur Industri Kecil dan Menengah Logan, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (IKM LMEA),
Endang Suwartini didampingi DPESDM Kabupaten Sukabumi menyerahkan fasilitasi hasil report mesin Teknologi
Tapat Guna (TTG), belum lama ini.

SUKABUMI -- Direktorat
Jenderal Kecil dan Aneka
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) RI bersama
Dinas Perindustrian dan
Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) Kabupaten
Sukabumi, menyalurkan
bantuan mesin Teknologi
Tapat Guna (TTG) serta
mesin peralatan bagi Industr i Kecil Menengah
(IKM) di Sentra Industri
Logam Sukabumi, kemarin
(5/11).
Bantuan tersebut, langsung diberikan Direktur
Industri Kecil dan Menengah Logan, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut
(IKM LMEA), Endang Suwartini kepada dua IKM
Permesinan TTG. Yakni
CV Hade dan CV Abadi
Teknik. Sedangkan, fasilitasi mesin peralatan ini
diberikan untuk satu Kelompok Usaha Bersama
Maju Mandiri.
Direktur IKM LMEA ,

...Kami berupaya
mendorong
pengembangan dan
penguatan daya
saing industri demi
memicu peningkatan
hasil pengolahan
sumber daya alam
di Jawa Barat dan
sekitarnya...”
ENDANG SUWARTINI
Direktur IKM LMEA

Endang Suwartini mengatakan, fasilitasi yang diberikan Kemenperin kepada IKM dapat memiliki
peran penting dalam rantai
pasok produksi pada industri besar.
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