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Gerindra: Marwan-Iyos Segera Merapat
partai besutan Prabowo ini.
Terbaru, sudah ada 16
orang yang mendaftar ke
DPC Gerindra ini. Lima
orang dari eksternal parpol
dan 11 orang dari kader

SUKABUMI - Partai Gerindra adalah partai pemenang
pada Pileg 2019 lalu. Jadi
hal yang wajar ketika banyak orang berharap untuk
mendapatkan usungan dari

internal datang untuk melamar partai berlogo burung
Garuda ini. Mulai dari Kalangan birokrat, pengusaha,
kader dan politisi berbondong-bondong daftar.
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Bahkan, beredar kabar bahwa sosok Sekretaris Daerah
(Sekda) Kabupaten Sukabumi
Iyos Somantri yang selama ini
terkesan dingin, dikabarkan
akan mendaftar juga pada

parpol yang berdiri sejak 6
Februari 2008 ini.
Tak hanya itu, sosok Bupati
Sukabumi, Marwan Hamami
juga digadang-gadang akan
melakukan hal yang sama.

Hal ini dibenarkan oleh
Sekertaris Dewan Pengurus
Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi,
Agus Firmansyah.


GERINDRA..Baca Hal 4

2-1

PERSIB BANDUNG
JADI PENENTU:
Penyerang sayap Persib Bandung
Febri Hariadi melakukan selebrasi
usai mencetak gol ke gawang
PSIS Semarang dalam Liga 1
Indonesia di Stadion Si Jalak
Harupat, Soreang, Kabupaten
Bandung, kemarin (6/11).

PSIS SEMARANG

Untung Ada Febri
BANDUNG - Persib Bandung tak menyia-nyiakan kesempatan mendulang poin kala bermain di rumah yang
sebenarnya. Malam kemarin di stadion Si Jalak Harupat,
Maung Bandung bermain apik kala menghempaskan PSIS
Semarang dengan skor 2-1.


UNTUNG..Baca Hal 4

TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG

CPUGGp Jalin Kesepahaman dengan Jepang

YANG DISOROT
Desa-desa ’Hantu’
Terindikasi Korup

JEPANG - Setelah melalui
berbagai tahapan dan pembahasan intensif, akhirnya Ciletuh
Palabuhanratu Unesco Global
Geopark (CPUGGp) menandatangani Nota Kesepahaman
Bersama dengan Izu Peninsula
Unesco Global Geopark (IPUGGp) pada 6 November 2019.
Bertempat di Main Building
Shizuoka Perfecture Jepang, upacara penandatanganan dimulai
pukul 16.00 waktu Jepang.

JAKARTA – Keberadaan desa-desa yang
diduga fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi
tenggara, dipastikan tidak tiba-tiba. Kemendagri menyatakan desa-desa itu sudah
ada sejak lama. Hanya saja, diduga prosedur
penetapan wiilayahnya sebagai desa yang
keliru. Karena itulah desa-desa tersebut kini
diinvestigasi lebih lanjut.


DESA..Baca Hal 4



CPUGGP..Baca Hal 4

P E N A N DATA N G A N A N : S e kd a
Kabupaten Sukabumi, Iyos
Somantri saat menandatangani
nota kesepahaman yang disaksikan
langsung oleh Gubernur Jabar, Ridwan
Kamil, Gubernur Shizuoka, Mr. Heita
Kawahatsu dan Bupati Sukabumi,
Marwan Hamami di Jepang.
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Uang Pensiunan Rp117 Juta Raib
Oleh: DAHLAN ISKAN

SUKABUMI - ‘Untung tak
dapat diraih, malang tak
dapat ditolak’. Pribahasa ini
tepat disematkan kepada
Rosim (60) warga asal Kampung Purwosedar, RT 2/1,

Langkah Kecil
MEREKA baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga
wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu
anak kiai, satu lagi anak desa di pelosok gunung. Dan satu lagi keturunan Tionghoa. Saya
mengundang mereka makan malam.


Desa Padajaya, Kecamatan
Jampangkulon, Kabupaten
Sukabumi.
Bagaimana tidak, saat seharusnya ia menikmati masa
tuanya dengan berbekal uang

pensiunan, malah harus gigit
jari. Pasalnya, uang Rp 117
juta raib digondol maling
sekitar Pukul 10.45 WIB, kemarin (6/11).


UANG..Baca Hal 4
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LANGKAH..Baca Hal 4

Indeks Hari Ini
METROPOLIS
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150 Warga Terisolir
15
“Pamarentah kudu tangungjawab,
tuh warga keur butuh bantuan”
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PECAH KACA: Mobil milik pensiunan mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surade, Rosim (60) kaca bagian depannya
bolong usai menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca dan gembos ban mobil di tempat parkiran Indomart
Cibarehong, tepatnya di Kampung Cibarehong, Kelurahan/Kecamatan Surade, kemarin (6/11).
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HOAX ATAU BUKAN
Viral Foto Bunga Pagoda yang Tumbuh 400 Tahun Sekali

Nama Aslinya Rheum Nobile, Tumbuh Tiap Tahun

Bukan karena Ledakan Ponsel,
melainkan Sengaja Bakar Diri
PEMBUAT dan penyebar hoax tentang isu ponsel bisa
meledak saat diisi ulang terus bermunculan. Informasi itu
beredar dengan video yang memperlihatkan seseorang
terbakar. Lokasinya di Mal Emporium Jakarta.
”Hati hati kalo ngecas HP sambil disaku. kejadian ngecas hp dg
powerbank disaku di Mall Emporium Jakarta. Super hati hati
yang HP & powerbank yg besar wattnya. dipesawat saja,
powerbank dengan power besar dilarang dibawa masuk
pesawat.” Begitu isi pesan yang disebar akun Twitter Satpol PP
Kota Pekl (perma.cc/W3CJ-D4LA) pada 2 November 2019.
Berdasar penelusuran dengan memanfaatkan verifikasi
video InVid, insiden itu sebenarnya terjadi di Maroko pada
Juni 2018. Video yang sama pernah diunggah portal berita
moroccoworldnews.com. Portal tersebut menyebutkan bahwa
seorang pria 30 tahun membakar diri saat berada di pintu
masuk supermarket. Petugas keamanan pun turun tangan
memadamkan api dan membawa pria itu ke Rumah Sakit
Hassan II di Agadir.
Dijelaskan juga, pria itu memiliki catatan kriminal. Saat
memasuki mal pada Minggu pagi untuk mencuri, dia
ketahuan berupaya mengutil. Anda dapat membaca
beritanya di bit.ly/AgadirSupermarket. (zam/c10/fat)

FAKTA
Foto tanaman yang diunggah
akun Darwisy Dasuki adalah
bunga rheum nobile. Tumbuh
di dataran tinggi tiap tahun.
Benihnya juga sudah
diperjualbelikan.

FOTO tanaman yang katanya mekar
400 tahun sekali kembali menyebar di
media sosial. Jawa Pos pernah mengklarifikasi informasi serupa. Namun, kali
ini muncul bentuk yang berbeda. Sejumlah
pemilik akun media sosial menyebutnya
dengan bunga Pagoda.
”Bunga Pagoda yang unik di Tibet
menguntungkan. Ini adalah bunga Mahameru yang mekar setiap 400 tahun di
Himalaya,” begitu penggalan pesan yang
diunggah akun Facebook Darwisy Dasuki
(perma.cc/8FZG-A86T) 4FOJO (4/11).
Tanaman itu terlihat tumbuh di sebuah
lereng gunung. Tampak tiga bunga
menjulang dengan pangkal yang
menancap di sela-sela bebatuan. Memiliki banyak kelopak berwarna cerah
dan bertumpuk. Lalu, bagian dasar
kelopaknya tampak merekah hijau.
Banyak komentar netizen yang bernada
terpukau saat melihat foto itu.
Benarkah foto yang di-posting akun
Darwisy Dasuki itu bunga langka?
Memanfaatkan situs padanan gambar,
Jawa Pos menemukan foto serupa
pernah diunggah akun Facebook Alpine
Garden Society pada 9 Juli 2019.
Namanya bukan bunga pagoda.
Melainkan rheum nobile. Tanaman itu
juga disebut sebagai herba raksasa
yang berasal dari Himalaya.
Posting-an akun Alpine Garden Society
memberi pengamatan lebih dekat.
Memperlihatkan bagaimana susunan

ILUSTRASI WAHYU KOKKANG/JAWA POS

bracts atau daun pelindung yang menutupi
bunga di dalamnya. Tujuannya, bunga
mendapatkan suhu hangat di iklim
pegunungan dan membantu mematangkan benih. Anda dapat melihatnya
di bit.ly/BungaRheum.
Tinggi bunga yang juga memiliki
sebutan tanaman rumah kaca itu
mencapai 1 hingga 2 meter. Sebaran
tanaman tersebut mulai dari timur
laut Afghanistan, Pakistan Utara, India,
Nepal, Bhutan, Tibet, hingga Myanmar.
Habitatnya berada di zona Alpine pada
ketinggian 4.000 hingga 4.800 meter.
Untuk melihat langsung bunga itu,
tidak perlu menunggu hingga 400 tahun.
Bahkan, benihnya bisa dibeli di situssitus penjualan bunga. Situs Plant World
Seeds menyebut harga benih per paket
USD 4,55 atau sekitar Rp 64 ribu. Bisa
ditanam kapan saja. Namun, bunga
tersebut disarankan untuk ditanam pada

musim semi atau musim dingin agar
mendapatkan suhu yang sesuai.
Sementara itu, situs Plant for A Future
menyebutkan bahwa rheum nobile
biasanya berbunga mulai Juli hingga
Agustus. Bijinya matang mulai Agustus
sampai September. Umumnya lebih
mudah tumbuh di tanah yang lembap
dan berdrainase baik.
Penelusuran lainnya, bunga pagoda
sebenarnya juga ada. Tapi, bentuknya
berbeda dengan rheum nobile. Bunga
yang memiliki nama Latin Clerodendrum
paniculatum itu merupakan tanaman
asli asal Tiongkok Tenggara. Bunga
tersebut menghasilkan duri-duri besar
berwarna merah muda hingga oranye
kemerahan. Bentuk bunganya yang
mirip kupu-kupu itu mekar dari
pertengahan musim panas hingga musim
gugur. Anda dapat melihatnya di bit.ly/
BungaPagoda. (zam/c6/fat)

NASIONAL

KPK Siap Ajukan Kasasi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
tengah mematangkan
memori kasasi kasus mantan Dirut PT PLN Sofyan
Basir yang akan diajukan
ke Mahkamah Agung (MA).
Dalam memori tersebut
KPK menginventarisir
poin-poin keberatan atas

putusan majelis hakim
Pengadilan Tipikor Jakarta.
Juru Bicara KPK Febri
D i a n s ya h m e n j e l a s k a n
poin-poin itu salah satunya
terkait majelis hakim yang
tidak mempertimbangkan
keterangan Eni Maulani
Saragih. Keterangan yang
dimaksud tentang fakta

bahwa Eni memberitahu
Sofyan Basir soal tugas
m e n g aw a l p e r u s a h a a n
Johannes B. Kotjo guna
mencari dana untuk Partai
Golkar.
”Selain itu, kami juga
mengidentifikasi, majelis
hakim tidak mempertimbangkan peran terdakwa

dalam mempercepat proses proyek PLT U Riau-1
dengan cara yang melanggar sejumlah aturan,” kata
Feb r i , k e ma r i n ( 6 / 1 1 ) .
Poin-poin itu saat ini terus dimatangkan sembari
menunggu salinan putusan
secara lengkap.
Febri menambahkan

penanganan kasus pembantuan yang diduga dil a ku k a n S o f y a n b u k a n
perkara yang tiba-tiba.
Kasus tersebut dilakukan dengan sangat hatihati sejak nama Sofyan
muncul dalam perkara
suap proyek PLTU Riau
1. ”Dugaan keterlibatan

SFB (Sofyan) ini didalami
p a s c a K P K m e l a ku k a n
OTT (Eni dan Kotjo) pada
13 Juli 2018 lalu,” jelasnya.
Dan dalam perkembangannya, KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka penerima
suap. Sementara Sofyan
diduga berperan sebagai

pihak yang memberi fasilitas suap terkait kesepakatan pembangunan proyek
PLTU Riau 1. ”Atas dasar
bukti-bukti tersebut, maka
KPK memproses SFB di
penyidikan hingga membuktikan seluruh rangkaian
perbuatan di persidangan,”
imbuh Febri. (tyo)

Bowo Dituntut
Tujuh Tahun Penjara
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU
KPK) menuntut anggota
Komisi VI DPR RI 20142019 Fraksi Partai Golkar
Bowo Sidik Pangarso ?tujuh tahun penjara.
Bowo juga dituntut
untuk membayar denda Rp300 juta subsidair
enam bulan kurungan.
Jaksa KPK Ikhsan Fernandi meyakini Bowo
telah menerima suap dan
gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya sebagai anggota dewan. Suap dan gratifikasi itu diterima Bowo
Pangarso bersama-sama
den?gan anak buahnya,
Indung Andriani.
“ Me n y a t a k a n t e rd a kwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama
sama,” kata dia saat membacakan surat tuntutan di
Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, kemarin (6/11).
Selain itu, jaksa juga
menuntut Bowo memb ay a r u a n g p e n g g a n t i
sebesar Rp 52.095.965.
Jaksa memastikan akan
menyita dan melelang
harta benda Bowo apabila
uang pengganti itu tidak
dibayar sebulan setelah
putusan berkekuatan hukum tetap. “Dan jika harta bendanya tidak menutupi akan diganti dengan
hukuman pidana penjara selama satu tahun,”
i m b u h n y a. S e m e n t a ra
pertimbangan yang meringankan yakni, terdakwa
Bowo Pangarso bersikap
kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya,
?mengaku bersalah dan
menyesali perbuatannya,
sudah mengembalikan
sebagian besar uang suap
yang diterimanya, serta
belum pernah dihukum.
Sebelumnya, Bowo Sidik
Pangarso didakwa telah

menerima suap sebesar
163.733 dolar Amerika
Serikat dan Rp311 juta
dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia
(HTK), Taufik Agustono
dan anak buahnya, Asty
Winasty.
Uang itu diberikan kepada Bowo dengan tujuan
agar PT HTK mendapatkan kembali kontrak
k e r ja s a ma p e n g e r jaa n
pengangkutan atau sewa
kapal untuk distribusi pupuk yang dikelola oleh PT
Pupuk Indonesia Logistik
(Pilog).
B ow o Panga r s o juga
didakwa menerima suap
lainnya yakni sebesar
Rp300 juta dari Direktur
Utama PT Ardila Insan
Sejahtera Lamidi Jimat.
Atas perbuatannya
tersebut, Bowo didakwa melanggar Pasal 12
hu r u f b at au Pa s a l 1 1
Undang-Undang (UU)
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Nomor 20 Tahun
2001 tentang? pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Juncto Pasal 55
ayat (1) ke-1 ?Juncto Pasal
64 ayat (1) KUHP. Tak
hanya suap, Jaksa penuntut umum pada KPK juga
mendakwa Bowo telah
menerima gratifikasi
sebesar Rp 8 miliar. Gratifikasi tersebut diterima
B ow o Pa nga r s o d a l a m
pecahan dolar Singapura
yang telah ditukar menjadi mata uang Indonesia
serta pecahan rupiah dari
sejumlah pihak. Terkait
penerimaan gratifikasi
tersebut, Bowo Pangarso
didakwa melanggar Pasal
12 B ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
t e l a h d d i u b a h d e n ga n
UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) juncto Pasal 65
KUHP. (tan/jpnn)

FOTO: JAWA POS

SEKSI 4: Ruas jalan tol malang pandaan seksi 4 yang sudah siap di operasikan di foto dari udara.

Potensi 5200 Kilometer Jalan Tol Baru
JAKARTA - Target ambisius dicanangkan Presiden
Joko Widodo dalam pembangunan jalan tol pada
periode kedua kepemimpinannya. Kepala negara
menargetkan panjang jalan
tol di Indonesia bisa meningkat hingga 4500-5000
kilometer.
Jokowi mengatakan, pembangunan tol sudah dilakukan sejak tahun 1978.
Namun hingga tahun 2014,
Indonesia baru memiliki
780 kilometer saja. Barulah pada akhir tahun 2019,
jumlahnya meningkat dua
kali lipat.
“Akhir 2019 ini, kita akan
memiliki kurang lebih berapa pak menteri? 1.500 km
jalan tol,” ujarnya di JIExpo,
Jakarta, kemarin (6/11).
Meski meningkat, Jokowi
mengaku belum puas. Sebagai perbandingan, Tiongkok sudah memiliki 280.000
kilometer jalan tol. Padahal

di tahun 1978 belum memiliki sama sekali. Untuk
itu, pihaknya ingin percepatan pembangunan jalan
tol bisa terus dilanjutkan
hingga 4500-5000 kilometer
di 2024.
“Karena infrastruktur
yang mendukung daya saing logistik, perbaiki pemerataan pembangunan,” imbuhnya. Terkait pembiayaannya, Jokowi mengakui
tidak semua infrastruktur
bergantung pada APBN. Namun perlu dikembangkan
melalui creative financing.
Di antaranya Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan
Investasi Non-Anggaran
Pemerintah (PINA), Public
Private Partnership (PPP)
dan sebagainya. “Untuk
daerah yang IRR (Internal
Rate of Return) rendah, biar
pemerintah yang menangani. Karena biasanya
swasta tak mau sentuh,”

terangnya.
Kepala Badan Pengatur
Jalan Tol (BPJT) Danang
Parikesit menyatakan bahwa target yang ditetapkan
oleh presiden bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Ia memperhitungkan,
pada tahun 2020 nantinya,
akan ada sekitar 2.200 an
kilometer total Jalan Tol
yang telah beroperasi di
Indonesia.
Kemudian, Dirjen Bina
Marga telah memetakan
untuk membangun sekitar
2.500 kilometer lagi. “Jadi
kalau ditotal dari 2.200 ditambah 2.500 itu sekitar
4.700 kilometer jalan tol
yang bisa kita operasikan
pada tahun 2024 nantinya,”
jelas Danang.
Namun, jumlah tersebut belum memperhitungkan banyakya jalan-jalan
tol prakarsa dari berbagai
badan usaha yang tertarik
untuk berinvestasi. Saat ini

kata Danang, animo investor di jalan tol cukup tinggi.
“Sampai saat ini data masih
terus bergerak. Kalau kita
hitung, ada potensi bisa
sampai 5.200 kilometer jalan tol yang beroperasi di
akhir tahun 2024” jelasnya.
Selain antusias, Danang
menyebut badan usaha juga
mulai semakin kreatif menemukan skema pendanaan.
Tidak hanya menggandeng
investor dalam negeri, namun juga investor dan dana-dana internasional.
Dari jumlah potensi tersebut, sekitar 2000 kilometer
jalan tol berada di pulau
Sumatera. Sisanya tersebar.
Termasuk di Pulau Jawa.
Saat ini prakarsa baru populer di daerah-daerah sekitar metropolitan seperti
Jabodetabek dan Surabaya.
Beberapa prakarsa yang
populer di Jawa diantaranya
adalah Jalan Tol DemakTuban, kemudian sedang

di tawarkan Solo-BawenYogyakarta, Cirebon-Purwokerto, Kendal ke Pelabuhan Semarang, Kemudian
Cileunyi-Garut-Tasikmalaya
hingga tembus ke Kulonprogo, Yogyakarta. Di Jawa
Timur, 2 badan usaha kata
Danang telah menujukkan ketertarikan untuk
melanjutkan tol PandaanMalang terus ke selatan. “Di
Malang ada 2 jalur nanti.
Satu Malang-Kepanjen dengan Malang-Batu terus ke
Kediri,” sebut Danang.
Sementara untuk sekitar Ibukota Negara (IKN)
baru di Kalimantan, Danang
menyebut PT Jasa Marga
sudah meminta izin untuk
melakukan studi kelaikan di
jalur sambungan dari Jalan
Tol Balikpapan Samarinda
ke IKN. Kemudian Waskita
Toll Roab juga menawarkan
diri untuk menyambungkan
Balikpapan-Penajam Paser
Utara ke lokasi IKN.(tau)
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ϭϭϯĂƚĂƵ;ϬϮϲϲͿϮϮϮϭϱϱ
ϭϮϯĂƚĂƵ;ϬϮϲϲͿϮϮϭϭϲϯ
;ϬϮϲϲͿϮϮϮϭϰϮ
ϭϰϳĂƚĂƵ;ϬϮϲϲͿϮϮϬϲϲϲ
;ϬϮϲϲͿϮϮϮϱϰϮ

WŽůƌĞƐ^ƵŬĂďƵŵŝ<ŽƚĂ;ϬϮϲϲͿϮϰϱϬϲϴ
ϭ͘WŽůƐĞŬŝŬŽůĞ
Ϯ͘WŽůƐĞŬ'ƵŶƵŶŐWƵǇƵŚ
͘WŽůƐĞŬ 'ƵŶƵŶŐWƵǇƵŚ
ϯ͘WŽůƐĞŬŝƚĂŵŝĂŶŐ
͘WŽůƐĞŬŝƚĂŵŝĂŶŐ
ϰ͘WŽůƐĞŬtĂƌƵĚŽǇŽŶŐ
͘WŽůƐĞŬtĂƌƵĚŽǇŽŶŐ
ϱ͘WŽůƐĞŬĂƌŽƐ
͘WŽůƐĞŬĂƌŽƐ
ϲ͘WŽůƐĞŬŝďĞƌĞƵŵ
͘WŽůƐĞŬŝďĞƌĞƵŵ
ϳ͘WŽůƐĞŬ>ĞŵďƵƌƐŝƚƵ
͘WŽůƐĞŬ>ĞŵďƵƌƐŝƚƵ
ϴ͘WŽůƐĞŬŝƐĂĂƚ
͘WŽůƐĞŬŝƐĂĂƚ

;ϬϮϲϲͿϮϭϱϳϴϱ
;ϬϮϲϲͿϮϭϴϭϴϮ
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;ϬϮϲϲͿϱϯϭϭϯϲ
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Ϯϯ
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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
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ϯϰϬϬϵϵ
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;ϬϮϲϲͿϰϵϬϭϭϬ
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͘Z^hWĂůĂďƵŚĂŶZĂƚƵ
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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
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ϯ͘WD/<ŽƚĂ^ƵŬĂďƵŵŝ
ϰ͘hŶŝƚŽŶŽƌĂƌĂŚ;hͿ<ŽƚĂ^ƵŬĂďƵŵŝ
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Tiang PLN Membahayakan
TOLONG kepada petugas PLN untuk meninjau
tiang listrik di Jalan Kibitay
Samping lapang sepak bola
Kibitay, Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ
Kota Sukabumi. Tiang listriknya sudah miring ke

jalan raya, ditakutkan ada
angin lebat atau gempa jadi
roboh. Sebelum adanya korban tolong diperbaiki dulu.
Hilmi
08156987xxxx

Iuran BPJS Kesehatan Naik
P E M E R I N TA H p u s a t
telah resmi menaikan iuran BPJS kesehatan pada
tahun 2020. Tentunya ini
sangat memukul masyara-

Awas Maling Motor
Mengintai
KEJADIAN maling motor
pasti saja terus terjadi, diharapkan kepada masyarakat untuk tetap waspada.
Terutama ketika parkir mo-

tor di jalan raya, tetap hatihati dan waspada.
Jeri
08578971xxxxx

kat yang memang sudah
m e n ja d i p e s e r t a BPJ S.
Semoga tingkatan ekonomi masyarakat pun naik
sehingga biar bisa terbayar-

kan. Amin.
Kurnia Sandi
08156971xxxx

Terminal Sanusi
Masih Sepi
PAK Walikota terminal
KH Ahmad Sanusi yang
berada di Jalan Lingkar
Selatan nampaknya mandeg. Belum ada inovasi

agar terminal itu bisa ramai pengunjung.
Apalagi dikawasan terminal tipe C, masih sepi
angkot pun belum pada

masuk kesitu.
Dandi
08156874xxxx

OPINI
Untuk Apa Kita Gagal?
SESEORANG musisi abal-abal di dalam ruangan
kafe tua memainkan lagu
Bob Dylan yang berjudul
T h e y Are A C h a n g i n g ,
sayup-sayup terdengar
bercampur suara kendaraan. Lambat, nglangut
bikin hati gusar. Sementara angin November menubruk-nubruk di bahu
yang selalu nyeri akibat
masuk angin.
Warung sederhana dipingiran kafe yang ditungui
seorang kakek tua, tempat
dimana saya bercerita.
Tak banyak pengunjung
yang datang sore itu. Engkong sebutan kakek bernama lengkap Andreas
Sutisna sudah malang
melintang mengar ungi
kehidupan didunia keartisan pada zamannya,
mulai dari film Sibuta Gua
Hantu, 212 Wiro Sableng
dan film lawas lainnya ikut
berperan hingga akhirnya
memutuskan pensiun.
Jam hampir sore, tapi dia
masih r iang meminum
kopinya.
Meski murah, rasanya
seper ti meminum kopi
di kafe, karena lokasi warungnya tak jauh dari kafe
tersebut.
Hampir setiap sore saya
duduk bersamanya hanya membayangkan yang
mungkin dan tak mungkin. Tentang kenangan
yang baru saja usai, soal
membangun masa depan
yang tak kunjung selesai.
Tapi apa kenangan apa
masa depan, kita pun tak
juga bisa merumuskan.
Ketidakpastian memang
menjengkelkan, tapi kita
menempuhnya, bahkan
ketika ketidakjelasan
menjadi tak jelas.
Sesekali lirik Bob dylan
itu kembali terdengar

‘And don’t criticize what
you can’t understand’
(Dan jangan mengkritik
apa yang tidak bisa Anda
pahami).
Saya senang bisa beba ga i p e n ga l a ma n d e n gan kakek tua itu, meski
kenyakinan agama kami
berbeda saya tak jadikan
penghalang untuk saling
bercerita.
Saya berfikir, mungkin
manusia harus menjalani
t a k d i r s e p e r t i S i s i p u s,
yang menggulingkan batu
setelah ia naikkan ke bukit
itu.
Kita sesungguhnya menikmati kerja yang sia-sia.
Tapi bahkan yang sia-sia
itu pun, dalam lethologica, tak lagi terasa sebagai
sesuatu yang mubazir.
Kita menganggap setiap
kerja itu bermakna, meski kita tak tahu sebenarnya untuk apa. Sisipus
tak menyesali hidupnya,
karena ia tak tahu sedang
dihukum seperti itu, ia
selalu bergairah tiap kali
mengggulingkan batu
karena tahu ia akan menaikkannya lagi.
Ma k a s y u ku r, b a h k a n
d a l a m S i s i p u s, a d a l a h
momen paling penting
dalam hidup. Kita menempuh hukuman dengan
suka cita.
Karena itu Tuhan tertawa
ketika manusia berpikir.
Kita menangkap gema
tawa itu sebagai sebuah
isyarat bahwa Tuhan belum jera dengan kita. Sebab, jika Ia suka menghukum buat apa dia menciptakan mahluk serumit
manusia? Kemudian bait
lagu Bob dylan kembali
terdengar, ‘The slow one
will later be fast’ (Yang
lambat nanti akan cepat).
Saya memang tak sedang

Oleh:

Handi Salam
Redaktur di Radar Sukabumi

dalam menyia-nyiakan
waktu mungkin. Tapi mereka juga tak ingin menyianyiakan kesempatan bisa
tidur tanpa dipaksa, tanpa
obat, tanpa terapi dan tentunya bangun pagi dengan
terseyum.
‘The first one now will
later be last’
( Ya n g p e r t a m a s e k a rang nanti akan terakhir)
adalah lirik yang terakhir
saya dengar dari musik
dalam kafe itu.
Saya tidak tau pencuri
suka menyamar sebagai
penonton, mengambil
kesempatan secara diamdiam ketika lengah.
Ada tiga yang saya sering
fikirkan saat berdua dengan kakek tua itu, dalam
setiap obrolan.
Misal, Thomas Jefferson, menulis tiga hal yang
menjadi cita-cita rakyat
Amer ika Ser ikat dalam
Proklamasi Kemerdekaan
pada 1776: hak hidup, hak
mendapat kebebasan, dan
hak mendapatkan kebahagiaan.
Kemudian, Slogan Revolusi Prancis juga menggaungkan tiga hal: kebebasan, kesetaraan, dan
p e r s a u d a ra a n . B a h k a n

Julius Caesar, kaisar Roma
yang hidup di abad 40
S eb e l u m Ma s e h i , p u n ya slogan veni, vidi, vici
(aku datang, aku lihat, aku
menang).
Pada Akhirnya penelitian-penelitian ilmiah
sudah membuktikan, otak
manusia lebih gampang
mengingat sebuah perkara
dalam tiga poin. Sebab
dua terlalu sedikit, lima
terlalu banyak. Maka Trio
macan mungkin lebih
menancap di ingatan kita
ketimbang nama-nama
Pandawa Lima dan sejarahnya.
Saya ingat buku Outliers
tentang observasi Malcom
G l a d w e l l ya n g m e n ga -

nalisis orang-orang sukses
dalam banyak bidang.
Menurut dia, mereka yang
sukses dengan keahliannya adalah mereka yang
telah menempuh latihan
10.000 jam.
The Beatles, band pop
Inggris yang termasyhur
itu, menghabiskan 12 ribu
jam latihan bersama sebelum sukses di konser pertama mereka pada 1964.
Pe ma i n p i a n o, p a ra
at l e t, i l mu w a n , s u k s e s
setelah menempuh gagal
d a n c o b a - c o b a s e l a ma
10.000 jam. Rupanya, latihan dan kerja keras, bukan bakat, yang menentukan kesuksesan tiap-tiap
orang.(*)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
PT. BPR SUPRA ARTAPERSADA Kantor Pusat operasional selaku pemegang Hak Tanggungan
berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, dengan perantara
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, akan melaksanakan lelang
eksekusi Hak Tanggungan terhadap aset debitur atas nama FAJRAH SUTRAPRAJA .
Lokasi :
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya sesuai SHM No. 881 an AI JUARIAH,
luas tanah ±1.980 meter persegi dan bangunan-bangunan seluas ±284 meter persegi.
Beralamat di Jalan Pasar baru No. 134, Kp. Cikiray Kidul, Rt. 03 Rw. 09, Desa Sukamanah, Kec.
Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
(Harga limit Rp. 1.773.300.000,- Uang Jaminan Rp. 354.660.000,-)
Pelaksanaan Lelang :
1. Cara penawaran : Melalui aplikasi Lelang
Internet dengan penawaran tertutup (close
bidding) dengan aplikasi yang dapat di akses
pada alamat domain http://www.lelang.go.
id/
2. Hari/Tanggal :Kamis / 21 November 2019
3. Batas Akhir Penawaran :11.00 Waktu Server
(Sesuai WIB)
4. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir
penawaran
5. Pelunasan harga Lelang : 5 (Lima) hari kerja
setelah Pelaksanaan Lelang Bea Lelang : 2%
dari harga Lelang
6. Tempat pelaksanaan Lelang : KPKNL Bogor,
Jalan Veteran No.45 Bogor

Keterangan :
1. Nominal jaminan yang disetorkan ke
nomor Virtual Account (VA) harus
sama dengan nominal jaminan yang
disyaratkan.
2. jaminan lelang harus sudah efektif
diterima oleh KPKNL Bogor selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai
akibat mekanisme Perbankan menjadi
beban peserta Lelang.
4. Peserta Lelang diwajibkan melihat,
mengetahui dan menyetujui aspek
Legal dari objek yang dilelang dengan
kondisi apa adanya.

Persyaratan lelang :
1. Memiliki akun yang sudah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id. Syarat
dan ketentuan serta tata cara mengikuti Lelang dapat dilihat pada menu “ Tata Cara dan
Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut.
2. Peserta Lelang dapat melihat objek Lelang semenjak pengumuman ini terbit
3. Informasi lainnya hubungi PT. BPR Supra Artapersada Kantor Pusat Operasional
Tlp. (0266) 223388, 0895400051578 atau KPKNL Bogor (0251) 8315453
Sukabumi,07 November 2019
PT. BPR SUPRA ARTAPERSADA
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Gerindra ‘Kebanjiran‘ Pendaftar
Sudah 16
Orang Bacalon
Datang ke DPC
SUKABUMI-- Sebagai
partai pemenang di Kabupaten Sukabumi pada pileg
2019 lalu, Partai Gerindra
banyak diminati oleh sejumlah bakal calon (bacalon) Bupati dan Wakil
Sukabumi, buktinya hingga
saat ini Gerindra Kabupaten Sukabumi sudah
menerima pendaftaran
dari 16 orang. Sekretaris
DPC Partai Gerindra Ka-

bupaten Sukabumi Agus
Firmansyah membenarkan
bahwa hingga saat ini Gerindra sudah menerima 16
orang yang mendaftar.
“Ya ada 16 orang yang
sudah mendaftar, 5 dari
kalangan eksternal dan
11 dari Internal parpol,
“terang Agus saat dihubungi koran ini, kemarin
(11/06)
Menurutnya ke 16 tersebut diantaranya, Wakil Bupati Ajdo Sarjono, Kepala
Disdukcapil Sofyan Effendy,
Solehudin dari kalangan
pensiunan pendidikan, relawan Umar Sinaga, Politisi
Hendra. Sementara untuk

kalangan dari Internal,
Yoyok, Ade Dasep, Noviant, Zunaedi Tarigan dari
kalangan pengaraca dari
DPC Gerindra Kabupaten
Sukabumi, Yustika dari PAC
Jampang Tengah, Herman
Suherman dari PAC Nagrak,
Jujiono dari PAC Parungkuda, Anil Mulyana dari PAC
Cicurug, Anggun dari PAC
Sukaraja, Sanggong Wahono
dari sayap partai yang tegabung dalam PPIR dan satu
lagi Kristina dari relawan
Perempuan Indonesia Raya
(PIR).
“Jumlah tersebut dipastikan akan kembali bertambah, pasalnya masih ada
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beberapa yang direcanakan
dan sudah berkomunikasi dengan kami untuk
melakukan pendaftaran,
“terangnya.
Direncanakan pada hari
Jumat dan tanggal 10 November kembali akan
menerima pendaftaran.
Bahkan sampai penutupan hingga 15 November
mendatang, kemungkinan
masih terus akan mendaftar. “Kami pasti menerima
siapapun untuk mendaftar
ke DPC, bahkan info terbaru akan ada beberapa figur
lintas partai dan pejabat
daerah yang ikut maju di
Gerindra, “tukasnya. (hnd)

Agus Firmansyah, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi
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SEMENTARA ITU
Prabowo: Pokoknya
Wakil Saya “Sakti”
JAKARTA-- Ada kejadian menarik dalam kunjungan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ke Kantor
Pusat Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/11). Ketika
memberikan sambutan dan
memperkenalkan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu
Trenggono, Prabowo sempat
kebingungan dengan nama
wakilnya tersebut.
“(Hari ini) saya ditemani
oleh Wakil Menteri Pertahanan yang baru bersamasama mungkin dua minggu
juga, diberi kehormatan dan
kepercayaan oleh Presiden
Republik Indonesia, Pak Wahyu Sakti Trenggono,” kata
Prabowo sembari kebingungan mencari sang empunya
Prabowo Subianto
nama.
Menteri Pertahanan
Ketika melihat Trenggono,
Prabowo yang tampak kebingungan kemudian mengajukan pertanyaan. “Benar
kan? Wahyu Sakti? Atau Sakti Wahyu?” kata ketua umum
Partai Gerindra itu.
Setelah mendapat jawaban, Prabowo kemudian
mengembalikan pandangannya pada audiens sembari
mengatakan. “Sakti Wahyu, pokoknya ‘Sakti’,” kata dia.
Tidak ayal, kebingungan Prabowo itu disambut gelak
tawa audiens yang merupakan perwakilan dari PT
Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT
Dahana, dan PT INTI, serta rombongan Kemhan dan
Kementerian BUMN. Setelah tenang, Prabowo melanjutkan pidatonya dengan mengungkapkan tujuannya
melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Pindad yang
terletak di Jalan Gatot Subroto, Bandung tersebut.
“Jadi kami keliling masih dalam tahap belajar, kami
ingin benar-benar mengerti dan mengabdi dan mengetahui kondisi (industri pertahanan Indonesia),” ujar
Prabowo seperti dalam video yang diunggah oleh PT
INTI dalam akun media sosialnya. (rmol)

PARPOL
Munas Golkar Digelar
4, 5, 6 Desember
JAKARTA-- Rapat pleno Dewan Pengurus Pusat
(DPP) Partai Golkar, Selasa malam (5/11), menyepakati serangkaian agenda politik menuju
Musyawarah Nasional (Munas). Adapun Munas
akan digelar selama tiga hari, tanggal 4, 5 dan 6 Desember 2019. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga
Hartarto usai rapat pleno tersebut menjelaskan,
rangkaian pertama menuju Munas adalah puncak
peringatan Hari Ulang Tahun ke-55 Partai Golkar.
“Jadi agenda politik ini dimulai dengan acara besok, yaitu HUT Partai Golkar tanggal 6 November,
jam 19.30 WIB bertempat di Hotel Sultan,” ujar
Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL (grup koran ini).
Setelah puncak perayaan HUT, rangkaian akan
dilanjutkan dengan penyelenggaran rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan mendalami
materi Munas. “Rapimnas Partai Golkar akan
diselenggarakan tanggal 14-15 bulan November.
Rampinas akan mempersiapkan materi-materi
Munas,” jelasnya.
Khusus Munas, lanjut Menko Perekonomian ini
menjelaskan, akan dilaksanakan selama tiga hari
pada pekan pertama bulan Desember. “Munasnya
akan diselenggarakan tanggal 4,5,6 Desember,
bertempat di Jakarta,” tambah dia.
Airlangga menambahkan, Pleno juga telah
menyepakati susunan panitia penyelenggaraan
Munas Golkar. Ketua Panitia penyelenggaranya
adalah Melchias Markus Mekeng, kemudian Steering Commitee nya adalah Ibnu Munzir, kemudian
panitia pelaksanaannya adalah Adies Kadir,” tandas
dia. (fak/jpg)

Jokowi: Saya Tidak Pernah Dirangkul Erat Surya Paloh
JAKARTA-- Pertemuan
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan
Presiden PKS, Sohibul Iman
menjadi topik pidato Presiden Joko Widodo dalam
perayaan Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-55 Partai Golkar

di Golden Ballroom, Hotel
Sultan, Jakarta, Rabu (6/11).
“Saya lihat Pak Surya Paloh
ini cerah banget setelah
bertemu dengan Pak Sohibul Iman,” ujar Jokowi
menyindir Surya yang juga
hadir dalam acara tersebut.

PKS Tolak
Disebut Oposisi
JAKARTA-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak disebut sebagai oposisi
dan tetap menganggap sebagai bagian dari pemerintah. Ketua Fraksi PKS
DPR Jazuli Juwaini mengatakan, PKS hanya tidak
berkoalisi dan tidak mengambil jatah kursi menteri
di Kabinet Indonesia Maju.
“PKS cuma enggak ngambil kabinet, tapi PKS tetap
dalam pemerintahan,” ujar
Jazuli di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen,
Senayan, Jakarta, Rabu
(6/11).
Berada di dalam pemerintahan, lanjut Jazuli, bukan sekedar kursi kabinet.
Tetapi, juga termasuk penempatan kader partai jadi
kepala daerah. “Karena PKS
punya gubernur, Gubernur
Sumbar (Irwan Prayitno),
Gubernur NTB (Zulkieflimansyah), masa gubernur
di luar pemerintahan?”
ungkapnya.
Ditambahkan Jazuli, PKS
ke depan juga siap bekerjasama dengan pemerintah untuk hal-hal yang

memang bisa disepakati
bersama. “Kita ke depan
bekerja sama pada hal-hal
yang kita sepakat dan sepaham,” pungkasnya.
Tak hanya itu, PKS tidak
menampik jika silaturahmi
antar elite dengan Partai
Nasdem akan berujung
pada koalisi. “Ya bisa saja
(berkoalisi),”jelasnya
Terpenting, kata Jazuli,
dari pertemuan tersebut
adalah komitmen untuk
bersama-sama mengawal
Indonesia dan menjaga
eksistensi ideologi Pancasila.
“Kita ada kesepakatan
menjaga bangsa dan negara
ini sama-sama karena sesungguhnya kita berkewajiban,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, PKS
dan Nasdem ingin membuktikan bahwa perbedaan
pandangan politik tidak harus menjadi musuh dalam
persaudaraan. “Kita ingin
memberikan pembelajaran
politik, perbedaan pilihan
politik oposisi atau koalisi
kan tidak harus bermusuhan,” pungkasnya. (rmol)

“Saya tidak tahu maknanya
apa, tapi pelukannya sangat
erat,” imbuhnya disambut
tawa undangan.
Presiden Jokowi berkelakar selama kebersamaan
dengan Surya Paloh, dia
mengaku tidak pernah di-

rangkul erat sebagaimana
Surya merangkul Sohibul.
“Tidak pernah saya dirangkul Bang Surya seerat dia
merangkul Pak Sohibul
Iman,” ungkapnya.
Meski tidak dijelaskan
secara detail, Jokowi men-

gaku sudah secara langsung
menanyakan tujuan pertemuan kedua petinggi partai
itu. “Ada apa? Tapi jawabnya
nanti akan dijawab. Saya boleh bertanya dong karena
beliau masih di koalisi pemerintah,” tandasnya. (rmol)

Pilkada 2020, Panglima
Petakan Potensi Konflik
JAKARTA-- Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar
di 270 daerah, terdiri dari 9
provinsi, 37 kota, dan 224
kabupaten. Persoalan keamanan dan gejolak konflik
menjadi salah satu faktor
yang paling disorot. Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto memaparkan,
potensi kerawanan dalam
pilkada terdapat pada aspek
penyelenggaraan, kontestasi
dan partisipasi. Karena itu,
pihaknya sudah memperkirakan sejumlah potensi kerawanan dalam pilkada.
Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik
horizontal dan politik uang
adalah wilayah Papua,” kata
Hadi saat rapat kerja dengan
Komisi I DPR di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Rabu
(6/11).
Mantan Kepala Staf TNI
Angkatan Udara itu juga
mengatakan, berdasar pengalaman kegiatan pada
pilkada, pemilihan legislatif,
dan pemilihan presiden sebelumnya. Karena itu, Hadi
menegaskan, perlu adanya

(PUSPEN TNI FOR JAWAPOS.COM)

PEMETAAN: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat tata muka dengan
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita
dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Papua.

antisipasi. “Yang jelas, kami
antisipasi betul. Sehingga
bisa memitigasi kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.
Dikethaui, Tahapan Pilkada Serentak 2020 akan dimulai pada 1 Oktober 2019 sampai 23 September 2020. Dia
mengatakan, sebagaimana
pilkada serentak sebelumnya, TNI akan dilibatkan
dalam pengamanan dalam
setiap tahapan yang ada.
Menurutnya, guna menga-

mankan pelaksanaan pilkada
serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan alat
utama sistem persenjataan
(alutsista) untuk perbantuan
kepada Polri sesuai dengan
undang-undang dan aturan
yang berlaku. “Kita sudah
belajar dari sebelumnya,
pada pemilu yang lalu TNI
mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang
dikerahkan oleh Polri,” kata
Hadi. (mas/jpg)
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YANG DISOROT
Kadis LH Jabar
Diperiksa KPK
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup (Kadin
LH) Jawa Barat, Bambang Riyanto diperiksa
Komisi Pemberantasan Kor upsi (KPK).
Pemeriksaan Bambang terkait kasus suap
perizinan Meikarta.
Jurubicara KPK , Febri Diansyah mengatakan, pihaknya ingin menggali informasi
dari Bambang terkait suap perizinan proyek
properti Meikarta di Cikarang, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi atas tersangka IWK (Iwa
Karniwa) terkait suap pengurusan perizinan
proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten
Bekasi,” kata Febri seperti dilansir Kantor
Berita Politik RMOL, Rabu (6/11).
Sebelumnya, KPK telah memperpanjang
penahanan terhadap eks Sekretaris Daerah
(Sekda) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat,
Iwa Karniwa, mulai 29 Oktober hingga 27
November 2019.
Iwa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
pada 10 Juli 2019 karena diduga menerima
uang sebesar Rp900 juta dari Neneng Rahmi
Nurlaili yang saat itu menjabat Kepala Bidang
Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintah
Kabupaten Bekasi.
Uang tersebut berasal dari PT Lippo Cikarang saat dipimpin Bartholomeus Toto
sebagai imbalan atas pembahasan substansi
Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Bekasi tahun 2017. (net)

REGULASI

Dedi Mulyadi

Hukum Berat Perusak
Lingkungan
MANTAN Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi
yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi IV
DPR RI menilai, penegakan hukum dibidang
lingkungan masih dipandang sebelah mata.
Terlebih ada dua aspek yang menurutnya
sampai hari ini masih jadi frame berpikir
yang perlu dirubah.
Apalagi berbicara aspek lingkungan hidup
sangatlah krusial karena apabila lingkungan
rusak maka ancamannya luar biasa. “Selama
ini saya lihat aspek di bidang hukum terkait
lingkungan masih dikesampingkan,beda
halnya dengan kasus korupsi dan terorisme,”
ujar Dedi ketika Rapat Kerja dengan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di DPR RI. Jakarta, Rabu (11/6).
Sering kali penegakan hukum dibidang
lingkungan ada dua hal yang bisa dikatakannya menjadi hambatannya, yaitu aspek
ekonomi masyarakat dan aspek dunia usaha.
Sebuah industri yang mencemari lingkungan secara besar-besaran yang dihadapkan
pasti pada penutupan, maka akan berimbas
pada PHK Massal dan aspek ekonomi masyarakat yang terganggu. “Apabila menghadapi problem tersebut maka lingkungan
dikesampingkan, problem ini yang secara
terus menurus akan merusak sistem berpikir
lingkungan kita,” jelas Dedi.
Bukan hanya itu, masih kurangnya perhatian dalam aspek masyarakat adat, atau
kelompok penghayat di Indonesia, padahal
menurut Dedi kelompok masyarakat ini yang
senantiasa menjaga lingkungan. “Kelompok
masyarakat ini titahnya menjaga warisan
leluhurnya yang pasti lingkungannya, hari
ini mulai tergusur,setelah tergusur mereka
dikesampingkan karena aspek ekonomi,”
katanya.
Dedi pun menggaris bawahi terkait pengelolaan kesadaran masyarakat terhadap
lingkungan termasuk menjaga kelestarian
lingkungan, aspek pertama masih kurangnya pendidikan di sekolah yang membentuk
karakter dengan lingkungannya. “Persoalan
sampah yang paling besar ternyata banyak
diperkotaan besar yang notabene tingkat
pendidikannya cukup tinggi, ini salah satu
yang harus disiasati kedepan,” katanya.
Termasuk pelestarian lingkungan termasuk hutan,Dedi pun memberikan masukan
terkait program reboisasi yang selama ini
didengungkan oleh Kementrian Lingkungan
hidup. “Kita gerakan menanam pohon dalam
setiap tahun, dari mulai satu juta hingga
satu milyar, tumbuhnya belum tentu, tapi
menebang pohon tiap hari,pilih salah satu
mau menanam pohon yang belum tentu jadi
atau mempertahankan pohon yang sudah
ada untuk tidak ditebang,” ujarnya.
Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Siti Nurbaya dalam Rapat Kerja
bersama komisi IV, menjelaskan program
termasuk hambatan - hambatan terutama
dalam masalah kebakaran hutan di Indonesia. “Pemahaman cukup berat lingkungan
yang dihadapi, saran-saran kita perhatikan
kedepannya, karena lingkungan merupakan
tanggung jawab bersama,” katanya. (net)

IST

BARANG BUKTI: Jajaran Polres Purwakarta saat memperlihatkan barang bukti penangkapan tersangka narkoba selama periode Agustus-Oktober lalu.

Puluhan Pengedar
Narkoba Diamankan Polisi
PURWAKARTA -- Jajaran
Polres Purwakarta mengamankan 39 pelaku penyalahgunaan narkotika yang
tertangkap di Kabupaten
Purwakarta. Jumlah tersebut merupakan akumulasi
dari 29 kasus yang berhasil
diungkap Satres Narkoba
Polres Purwakarta selama
periode Agustus-Oktober
lalu.
Kapolres Pur wakarta
AKBP Matrius mengatakan
39 tersangka terlibat dalam
penyalahgunaan narkotika
Golongan 1 di wilayah Kabupaten Purwakarta. Dengan
barang bukti yang berhasil
diamankan terbanyak ganja,
sabu-sabu, dan tembakau
gorila. “Barang bukti total
keseluruhan kita amankan
ganja 3,5 kilogram, kemudian sabu hampir 100 gram,

dan tembakau gorila 350
gram,” kata Matrius di Mapolres Purwakarta, Rabu
(6/11).
Ia mengatakan kebanyakan pelaku merupakan
lulusan SMA yang bertugas
menjadi pengedar barang
haram tersebut. Mayoritas
di antaranya bekerja sebagai
buruh dan menjadi kurir
untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka umumnya merupakan
kepanjangan tangan dari
bandar-bandar narkoba.
Ia menyebutkan pihaknya
melakukan penelusuran
lebih lanjut terhadap asal
barang-barang terlarang
tersebut. Menurutnya
para pelaku yang menjadi
pengedar ini masuk dalam
jaringan narkotika yang
mengedarkan di wilayah

Purwakarta dan sekitarnya.
“Dari 39 tersangka ini jadi
tidak dalam satu jaringan
namun semua bermain di
golongan narkotikan 1. Jadi
dari semuanya ada tiga jaringan yaitu jaringan Aceh,
Bandung dan Purwasuka
(Purwakarta, Subang, Karawang),” ujarnya.
Ia menambahkan dari
seluruh wilayah Purwakarta,
11 kecamatan menjadi sasaran peredaran narkotika
terutama Golongan 1. Dengan kasus terbanyak yang
berhasil diungkap berada di
Purwakarta Kota.
Dari 29 kasus, kata dia,
salah satu yang terbesar
yakni pengedar yang ditangkap dengan barang bukti 0,7
gram ganja. Setelah penyidikan lebih lanjut berhasil
ditemukan kembali barang

bukti lainnya sebanyak 3,5
kilogram ganja siap edar.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga
mendapatkan bantuan dari
laporan warga sekitar. Salah
satu kasus bahkan pelakunya berhasil ditangkap oleh
warga yang curiga dengan
gerak-gerik pelaku saat kejadian. “Salah satu pelaku
kurir sabu itu ditangkap
oleh petugas siskamling
dua pelaku sekaligus yang
sabunya diedarkan dengan
cara ditempel di dinding
bangunan atau tiang listrik
yang saat ini lagi banyak terjadi. Masyarakat yang curiga
gerak-geriknya melapor ke
babimkamtibmas dan berhasil menangkap pelaku,”
tuturnya.
Ia menambahkan
pengembangan dari kasus-

kasus ini, Polres Purwakarta masih terus menyelidiki lebih lanjut untuk dapat
mengungkap jaringan yang
lebih besar lagi. Ada pula
beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian
orang (DPO).
Lanjut Kapolres, untuk
menekan peredaran narkoba
semakin meluas, pihaknya
terus gencar melakukan
pencegahan dengan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kegiatan ini
melibatkan seluruh unsur
elemen masyarakat mulai
dari usia anak-anak, remaja
dan orang tua. “Kelompok
masyarakat, Ormas, OKP,
intansi serta TNI, semua kita
libatkan untuk upaya pencegahan,” pungkasnya.(net)

Dua Odong-Odong
Terjaring Operasi
Lodaya

IST

ILUSTRASI: Salah satu lokasi proyek galian C di Kabupaten Bogor.

Pemda Segel 44 Hektare
Galian C Ilegal
BOGOR-- Sebanyak 44
hektare galian C ilegal di
Desa Dayeuh, Cileungsi,
Kabupaten Bogor disegel
Ditjen Penegakkan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rabu (6/11).
Operasi penyegelan ini
bekerjasama dengan
Korwas PPNS Bareskrim
Polri, Brimob Polda Jabar
dan Denpom III/1 Bogor.
Operasi tersebut bermula dari pengaduan
masyarakat terkait adanya tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa penggalian
C tanpa izin. Kegiatan
penggalian C berupa
penambangan tanah
tanpa izin ini dilakukan
secara terstruktur, sistematis dan masif.
Tim berhasil mengamankan aktor utama lapangan berinisial BS dengan barang bukti berupa
44 unit dumptruk, 3 unit

excavator dan 1 unit
bulldozer. Usai disegel,
petugas akan melakukan pendalaman dan
pengembangan kasus
lebih lanjut.
Dirjen Gakkum LHK,
Rasio Ridho Sani mengatakan, terungkapnya
kasus ini merupakan keb e rha s i l a n k o l a b o ra s i
dan sinergitas KLHK
bersama TNI-Polri serta
masyarakat.
Langkah ini merupakan
penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan
dan menjadi peringatan
terhadap kegiatan ilegal
lainnya. “Kami akan terus meningkatkan upaya
p e m a n t a u a n a kt i v i t a s
penggalian tanah yang
d i l a ku k a n t a n p a i z i n ,
karena tidak sesuai dengan peruntukkannya dan
m e r u s a k l i n g ku n ga n ,”
kata Direktur PPH Ditjen
Gakkum LHK , Sustyo

Iriyono dalam keterangannya.
Dirinya juga berkomitmen akan mengungkap
jaringan ini hingga ke
akarnya. Para pelaku terancam melanggar UU
No m o r 3 2 t a hu n 2 0 0 9
t e nt a n g Pe r l i n d u n ga n
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 98.
Ancamannya, pidana
penjara paling singkat
3 -10 tahun dan denda
paling sedikit Rp3 miliar
dan paling banyak Rp10
miliar. “Dan/atau pasal
109 yang berbunyi setiap
orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan
tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) dipidana dengan
penjara paling singkat 1
tahun dan paling lama 3
tahun dan denda paling
sedikit Rp1 miliar dan
paling banyak Rp3 miliar,” pungkasnya. (net)

GARUT-- Dua odongodong dan ratusan kendaraan roda dua diamankan
oleh Satuan Lalu Lintas
Polres Garut saat razia
Patuh Lodaya dari 23 Oktober sampai 5 Nopember.
Diungkapkan oleh Kapolres Garut AKBP Dede Y.
Ferdiansyah mengatakan
bahwa selama hampir dua
pekan Oprasi Patuh Lodaya 2019 ratusan kendaraan bermotor dan ribuan
pelanggar terjaring. “Pada
Oprasi Patuh Lodaya Tahun ini mengalami peningkatan pelanggaran 5-7
persen,” kata Dede saat
melakukan jumpa pers di
Halaman Mapolres Garut,
Rabu (6/11).
Para pelanggar ada yang
dibeikan teguran serta ada
juga yang ditindak tilang
oleh petugas. “Kebanyakan pegendara roda dua
yang dilakukan tindakan
teguran dan penilangan,”
katanya.
Tidak hanya kendaraan
umum, Polisi juga mengamankan dua kendaraan

roda empat yang dimodifikasi atau biasa disebut odong-odong. “Jadi
odong-odong dilakukan
tilang. Karena tidak laik
pakai, pertama karena
merubah bentuk dari yang
seharusnya,” katanya.
Tidak hanya itu, odongodong yang diamankan
oleh Polisi juga membayakan penumpangnya. Pasalnya menggunakan kendaraan tidak
semestinya. “Apalagi saat
membawa anak kecil terkadang selalu melebihi kecepatan dan tentu
membahayakan,” ucapnya.
Kendaraan yang terjaring kali ini memang relatif tidak terlalu banyak.
Hal ini kata Dede karena
adanya pergeseran pasukan yang mengamankan
Pemilihan Kepala Desa.
“Ada pergeseran pasukan
saat pelaksaanan Pemilihan Kepala Desa kemarin,
jadi saat ini (oprasi patuh
lodaya) realtif tidak terlalu
banyak,” ucapnya.(net)

IST

MENGECEK: Kapolres Garut AKBP Dede Y. Ferdiansyah saat
mengecek kendaraan yang terjaring operasi lodaya.
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ARDI IDRUS

Selalu Curi
Perhatian

Umuh Muchtar

Exco Ngaco, Cepat Buang
MANTAN PLT Gubernur Jawa Barat, M Iriawan terpilih
menjadi Ketua PSSI. Iriawan terpilih pada KLB PSSI 2019
dengan meraup 82 suara dari 85 voters, akhir pekan lalu.
Mantan Kapolda Jawa Barat ini akan memimpin PSSI
sejak 2019-2023.
Terpilihnya Ketua Baru PSSI ini memberikan harapan
pada sepak bola Indonesia untuk lebih baik. Apalagi
Indonesia sangat minim prestasi di kancah internasional
dalam 1 dekade ini.
Sejumlah insan sepak bola tanah air berharap besar
akan kepemimpinan jenderal polisi ini. Salahsatunya
Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar. Ia memang
sejak awal mendukung pencalonan M. Iriawan menjadi
Ketua Umum PSSI. “Pak Iwan Bule oke lah, pasti perhatiannya sangat bagus dan sebagai pemimpin sangat
tegas. Mudah-mudahan setelah pak Iwan ini berjalan
di bawah exconya kalau ada yang ‘mabok’ (ngaco,
red.) disikat. Ada Exco yang ‘mabok’ langsung dibuang
jangan dibiarkan,” jelas Umuh, Rabu (6/11).
Umuh berharap, Ketua PSSI pilihannya bisa tegas dan
konsisten menjalankan amanahnya serta tetap memberi perhatian lebih kepada anggota Exco (Executive
Committe). “Berdiri tegak pak Iwan maju terus, cuma
hati-hati diantaranya Exco harus diperhatikan dan dilihat. Kalau ada yang masalah cepat dibuang,” tegasnya.
Adapun mengenai susunan angota Exco yang masih
didominasi muka lama serta beberapa diantaranya
adalah presiden klub, Umuh tetap menaruh harapan.
Terutana pada wajah-wajah baru. “Yang baru baru
insya Allah, walaupun tidak begitu mengerti, nanti juga
akan mengerti sendiri dan bisa baca orang lama yang
mana yang tidak bagus dan yang mana bisa diteruskan,”
terangnya.
Umuh juga berpesan kepada Iwan Bule, panggilan
M. Iriawan, untuk memperhatikan korps wasit. “Selalu pesan ke Iwan Bule, selalu pesan wasit terutama.
Mudah-mudahan saya juga harus memberikan namanama wasit, karena harus tahu. Sebenarnya bukan
wasitnya tapi yang di belakangnya itu yang harus disikat
karena wasit cuma perintah,” pungkasnya.(arh/bbs)

BEK Persib Bandung, Ardi
Idrus terus mendapatkan perhatian khusus dari penikmat
sepak bola tanah air. Terutama
di dua laga terakhir melawan
Persija Jakarta dan Kalteng
Putra.
Pemilik nomor punggung
3 itu menciptakan assist secara beruntun. Pertama bagi
gol yang dilesatkan Ezechiel
N’Douassel saat menang 2-0
atas Persija dan kedua untuk
Kevin van Kippersluis saat mengalahkan Kalteng Putra 2-0.
Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts pun memberikan pujian untuk Ardi.
Menurutnya kualitas bek asal
Ternate itu terus mengalami
perkembangan. “Ardi terus
berkembang di dua laga terakhir dengan dua assist dan kemarin melayani Kevin dengan
umpan menggunakan sisi luar

kaki kanannya, itu sangat
berkelas dan kerap ditampilkan pemain-pemain
level atas di sepak bola,”
ungkap Robert, kemarin.
Pelatih asal Belanda
ini berharap kemampuan Ardi terus meningkat. Sehingga bisa
terus membantu Persib
dalam menghadapi setiap pertandingannya. “Ardi
menunjukan kemajuan setelah
melakukan itu. Senang melihatnya dan Ardi berhasil menunjukan kualitasnya, assist yang
fantastis,” katanya. Sejauh ini
Ardi baru mengemas dua
assist bagi Persib. Urutan
pertama assist terbanyak
Persib ditempati Febri
Hariyadi dengan tiga assist. Jumlah yang sama
ditorehkan Ezechiel
N’Douassel.(arh/bbs)

IST

RESMI: Fabiano Beltrame mendapatkan restu untuk dinaturalisasi
setelah mengikuti berbagai proses.

Fabiano Sah Jadi WNI
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora)
Zainudin Amali melakukan Rapat Kerja (Raker)
bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
RI. Dalam raker tersebut Zainudin menyetujui naturalisasi kewarganegaraan RI atas pemain sepakbola
Fabiano da Rosa Beltrame asal Brasil.
Zainudin mengucapkan terima kasih dan apresiasi
kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR yang
sudah mengundangnya dalam raker tersebut. Zainudin menilai DPR memberikan perhatian besar terhadap perkembangan olahraga, khususnya naturalisasi
pemain. “Kami bermitra dengan Komisi X, tapi kami
diundang pertama oleh Komisi III. Ini merupakan
rapat pertama kami, dan kami sangat berbahagia.
Bersama kami, hadir juga dua atlet yang akan dinaturalisasi, yaitu Peyton Alexis Whitted asal Amerika
Serikat dan Fabiano da Rosa Beltrame asal Brazil,”
ujar Zainudin, dalam keterangannya, Rabu, (6/11).
Fabiano Beltrame, yang merupakan pemain
sepakbola profesional pernah berkarier di Persela
Lamongan pada 2005, Persmin Minahasa pada 2007,
kembali ke Persela Lamongan di 2008, Persija Jakarta
di 2011, Arema Cronus di 2014, dan Madura United
FC di 2016. “Sedangkan Fabiano telah berkontribusi selama 14 tahun di dunia sepakbola Indonesia
sebagai contoh dalam memberikan pengalaman
pada pemain muda, kontribusi pada klub Indonesia
dengan torehan 44 gol di Liga Indonesia,” Zainudin
menambahkan.
Selain Fabiano, pemain basket Peyton Alexis Whitted asal Amerika Serikat juga resmi menjadi warga
negara Indonesia. Amali pun membeberkan pertimbangan lainnya, jika Peyton akan ikut bergabung
dengan Timnas 3x3. Dia memiliki tinggi badan 192
centimeter dan berusia 24 tahun sangat dibutuhkan
di Timnas untuk jangka waktu yang panjang. “Peyton Alexis merupakan pemain basket profesional, ia
pernah mengantar klub basket Bulldogs ke semifinal
pada pertandingan Junior di Amerika pada 2013.
Pemain andal kampus Pennsylania University pada
2015, ia bergabung di Niki Lefkades Yunani dengan
catatan 14,1 poin, 9,3 rebound,1,6 assist, 1,8 steal per
pertandingan pada 2017. Pada 2018 ia bergabung ke
klub basket ACS Sepsi Rumania dengan nilai statistik
9,8 poin, 3,5 rebound, dan 1,2 assist di setiap pertandingan,” kata Zainudin.
Pada raker tersebut, Peyton dan Fabiano diminta
untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
dan mengucapkan teks Pancasila. Dalam Prosesnya
kedua atlet itu mengucapkan teks Pancasila dilakukan dengan lancar dan mendapat tepuk tangan dari
seluruh peserta raker. (net)

SKUAD SEA GAMES
SURAHMAT BIN SUWOTO WIJOYO
S
: 111 kg
CJ
: 139 kg
T
: 250 kg

55*
kg

EKO YULI IRAWAN
S
: 140 kg
CJ
: 166 kg
T
: 306 kg

61*
kg

DENI
S
CJ
T

67*
kg
: 141 kg
: 171 kg
: 312 kg

RAHMAT ERWIN ABDULLAH
S
: 147 kg
CJ
: 179 kg
T
: 326 kg

73**
kg

LISA SETIAWATI
S
: 70 kg
CJ
: 95 kg
T
: 165 kg

45*
kg

WINDY CANTIKA AISAH
S
: 84 kg
CJ
: 102 kg
T
: 186 kg

49**
kg

JULIANA KLARISA
S
: 75 kg
CJ
: 100 kg
T
: 175 kg

55**
kg

PUTRI AULIA ANDRIANI
S
: 84 kg
CJ
: 102 kg
T
: 186 kg

59**
kg

TSABITHA ALFIAH RAMADANI
S
: 85 kg
CJ
: 102 kg
T
: 187 kg

71**
kg

RESTU ANGGI
Belum ada catatan

64
kg

Keterangan:
*) Catatan terakhir diambil
saat Kejuaraan Dunia 2019
**) Catatan terakhir
diambil saat Kejuaraan
Asia Junior 2019

S : Snatch
CJ : Clean
and jerk
T : Total
GRAFIS: HERLAMBANG/JAWA POS

Proyeksi Emas dari Empat Lifter
JAKARTA, Jawa Pos – Pelatnas angkat
besi mulai memetakan peluang mereka
di SEA Games 2019 Filipina. PB PABBSI
dan para lifter kompak ingin mempertahankan status sebagai juara umum.
Pada edisi Malaysia
2017, Merah Putih
menduduki puncak
klasemen dengan memebawa pulang dua
emas dan dua perak.
Tahun ini, Eko Yuli
Irawan dkk berpeluang
meraih lebih dari itu.
Dari 10 lifter yang diberangkatkan,
setidaknya ada empat yang punya potensi
besar menyabet emas. Yakni Eko (61 kg),
Deni (67 kg), Lisa Setiawati (45 kg), dan
Windy Cantika Aisah (49 kg). Dua nama
terakhir punya progres menggembirakan.
Sebagai penghuni baru di pelatnas angkat
besi, mereka sama-sama punya catatan
angkatan yang sangat bagus.
Lisa berhasil membawa pulang satu
emas dan satu perunggu di Kejuaraan
Dunia September lalu. Sedangkan Cantika
meraih satu emas dan dua perak di
Kejuaraan Asia Junior. Lifter asal Bandung
itu juga mempertajam tiga rekor dunia
remaja sekaligus. Yakni angkatan snatch
dari 82 kg menjadi 84 kg, lalu clean and
jerk dari 100 kg menjadi 102 kg. Total
angkatan dia mencapai 326 kg.
Selain itu, pelatnas juga punya kuda
hitam dari kelas 73 kg. Yakni Rahmat
Erwin Abdullah, lifter muda berusia 19
tahun. Dia merebut tiket ke SEA Games
2019 setelah mengalahkan seniornya,
Triyatno, dalam seleksi nasional Agustus
lalu. Di Kejuaraan Asia, dia menyapu
bersih tiga emas. Sekaligus memecahkan
rekor Asia junior.

CHANDRA SATWIKA/JAWA POS

SEDANG MONCER: Lisa Setiawati berlatih di Mes Kwini, Jakarta Pusat (6/10). Dia
berpotensi merebut satu emas di SEA Games 2019 mendatang.

”Itu (Kejuaraan Asia, Red) jadi batu
lompatan buat saya. Nanti di SEA Games
diusahakan lebih bagus. Latihannya
jelas lebih ditambah lagi,” tutur Rahmat
kemarin. ”Hasil itu sesuai ekspektasi
sih, soalnya angkatan saya mulus. Latihan
nggak pernah nyoba angkat sampai
angka itu, dan memang nggak boleh
juga dimaksimalin pas latihan,” papar
lifter kelahiran 13 Oktober 2000 itu.
Meski dari segi usia masih junior, Rahmat
sudah beberapa kali diikutkan dalam
kejuaraan senior. Alhasil, dia punya
gambaran soal peta persaingan di SEA
Games. Dia juga menjadi salah satu
kandidat yang diharapkan lolos kualifikasi
Olimpiade Tokyo 2020. ”Pastinya lebih
berat. Cuma untuk sekarang tetap jaga
kondisi dan sedikit demi sedikit coba
buat naikin angkatan,” tutur Rahmat.

Pelatih kepala pelatnas angkat besi
Dirdja Wihardja senang dengan progres
yang dicapai para lifter muda ini.
Mayoritas baru bergabung dengan
pelatnas pada Februari lalu. Tetapi
sudah menunjukkan hasil signifikan.
”SEA Games juga dihitung kualifikasi
Olimpiade Tokyo 2020. Tapi levelnya
silver. Target juara umum dulu pokoknya,
soal emas berapa itu nanti,’’ kata Dirdja.
Dia menjelaskan, pesaing terberat
akan datang dari Vietnam dan Filipina.
Sedangkan Thailand yang juga kuat
mendapatkan sanksi dari kejuaraan
internasional selama setahun oleh
bagian anti-doping IWF (federasi angkat
besi dunia). Lifter Thailand tersandung
kasus doping bersamaan dengan
masalah yang menjerat lifter putri kita,
Acchedya Jagaddhita. (feb/na)
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Gerindra: Marwan-Iyos Segera Merapat
sambungan dari Hal 1

“Ya menurut kabar burung, bagitu informasinya.
Kabar itu masih hawar-hawar (sayup-sayup red), tapi
lihat saja nanti. Kan pendaftaran masih lama,” aku Agus
saat dihubungi koran ini,
kemarin (06/11).
Tak hanya itu, dirinya juga
menjelaskan bahwa ada

kemungkinan Bupati Sukabumi Marwan Hamami ikut
juga melamar Gerindra.
Kabar tersebut, dirinya dengar dari sejumlah relawan
yang berkomunikasi dengan
DPC Gerindra.
“Dengar-dengarnya begitu
(akan daftar). Dalam waktu
dekat katanya relawan pak
Marwan akan datang ke DPC
untuk melakukan pendaft-

aran,” cetusnya.
Tak hanya itu, sosok Dirut
Perumda AM TJM Sukabumi, Kamaludin Zein juga
dipastikan akan melakukan
pendaftaran dalam waktu
dekat. Bahkan, ada juga yang
akan melakukan pendaftaran pada tanggal 10 November mendatang. “Ia,
kalau tidak salah pak Kamaludin Zein hari jumat akan

CPUGGp Jalin Kesepahaman
dengan Jepang
sambungan dari Hal 1

Penandatanganan dilakukan antara President of Izu
Peninsula Geopark Promotion Council, Mr Kikuchi
dengan Iyos Somantri selaku Ketua Badan Pengelola
CPUGGp.
Upacara disaksikan oleh
kedua gubernur, yaitu Gubernur Jawa Barat (Jabar)
Ridwan Kamil dan Gubernur
Shizuoka Mr. Heita Kawahatsu serta Bupati Sukabumi
Marwan Hamami dan Walikota Shimoda City selaku
Vice President of Izu Peninsula Geopark Promotion
Council.
Hadir pula beberapa pejabat kedua provinsi/perfekture, serta beberapa pejabat
Kabupaten Sukabumi yang
berkaitan langsung.
Sehari sebelumnya, rombongan Kabupaten Sukabumi diterima oleh Walikota
Izu City yang juga merangkap sebagai Presiden Izu
Peninsula Geopark Promotion Council di Georia
Museum. Dilanjutkan mengunjungi beberapa geosites
seperti Mount Omuro Volcano, Jogasaki Coast dipandu
langsung oleh pakar geologi
Izu Peninsula Prof Katsuhiko
Asahi, PHD.
Beberapa tahapan hingga
keseragaman bersama yang
telah dilalui diantaranya
pembahasan ruang lingkup
melalui duskusi di Bandung
dan Sukabumi, korespondensi antar kontak person
(Prof Asah dari Izu dan Yudi
P. Yoga selaku Kabag Kerjasama), courtessy meeting dan technical meeting
yang akhirnya disepakati
draft MoU serta waktu dan

ke DPC. Satu orang lagi ada
yang akan mendaftar pada
tanggal 10 November, tapi
kita lihat saja nanti kebenarannya,” tutur Agus.
Diketahui, untuk 16 orang
yang sudah melakukan
pendaftaran di DPC gerindra adalah, Wakil Bupati
Ajdo Sarjono, Kepala Disdukcapil Sofyan Effendy,
Solehudin dari kalangan

datang. Selepas itu akan
dilaksanakan fit and proper test di DPD Gerindra
Provinsi Jabar, setelah itu
diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk
selanjutnya disaring dan
ditentukan siapa yang akan
diusung untuk maju menjadi calon bupati atau wakil
bupati pada Pilkada 2020
mendatang. (hnd)

sambungan dari Hal 1

Dua gol Maung Bandung
diciptakan Ezechiel Nduoassel (10) dan Febri Hariyadi
melalui titik penalti (73). Sedangkan gol PSIS diciptakan
Bruno Silva pada menit 52.
Dengan kemenangan ini,
Ezechiel dkk merangsek ke
posisi delapan klasemen sementara dengan 37 poin.
Sedangkan Mahesa Jenar
berada diposisi 13 dengan
28 poin.
“Anak-anak bermain baik.
Pada pertandingan ini kami
mendominasi laga, kami
membangun penyerengan

yang bagus,” kata pelatih Persib Bandung Robert Alberts
usai laga.
Robert mengakui pada awal
babak kedua timnha mengendurkan serangan. Sehingga,
menurutnya lawan bisa memanfaatkannya sehingga bisa
menyamakan kedudukan
pada babak kedua. “Babak
kedua kami sedikit kendur.
Dan lawan bisa mengambil
kelengahan kami,” tuturnya.
Dibalik kemenangan
Maung Bandung, ada kejadian menarik ketika Persib
mendapatkan tendangan
penalti. Tidak ada pemain
yang mau mengeksekusi ten-

dangan 11 pas.
Ezechiel yang dijatuhkan di
kotak penalti pun menjauh
ketika disuruh mengambil
tendangan penalti. Bahkan,
gesture tangannya seakan
menolak untuk menendang.
Maklum saja, Eze seperti
itu. Karena pada pertandingan melawan Persija Jakarta
pemilik nomor punggung 10
itu gagal menendang penalti.
“Alasan menunjuk Febri karena dia mentalnya kuat. Saya
berdiskusi dengan kapten
tim dan akhirnya menunjuk
Febri,” ucapnya.
Ditempat yang sama pelatih
PSIS Semarang Bambang

Nurdiansyah menganggap
kekalahan timnya karena faktor keberuntungan. Pasalnya,
pada laga tersebut banyak
peluang yang tercipta namun
tidak tercipta gol. “Keberuntungan ada di Persib. Kami
banyak peluang tapi belum
bisa banyak menghasilkan
gol,” katanya.
Pelatih yang akrab disapa
Banur itu menuturkan jika
malam kemarin kedua tim
bermain sangat menarik.
“Saya pikir pertandingan
menarik. Kami di babak
kedua mengusai permainan,
tapi ya inilah sepakbola,”
tegasnya. (pra)

Uang Pensiunan Rp117 Juta Raib
sambungan dari Hal 1
FOTO: FOR RADAR SUKABUMI

CENDRAMATA: Penyerahan cenderamata dari Ketua BP CPUGGp berupa hasil
karya putra Palabuhanratu yakni perahu congkreng kepada President Izu
Peninsula Geopark Promotion Council untuk menambah koleksi Museum Georia.

tempat penandatanganan
sebagaimana di atas.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami dalam sambutannya mengucapkan
terima kasih kepada kedua
gubernur, atas dukungan
maksimal atas terwujudnya
kesepahaman ini.
“Terimakasih banyak kepada kedua gubernur atas
dukungan maksimal sehingga terwujudnya kesepahaman ini, dan segera
akan ditindaklanjuti dengan
implementing agreement
pada tataran operasionalnya,” tutur Marwan.
Diyakini kedua belah pihak, kerjasama ini nantinya
akan memberikan kemajuan
yang signifikan bagi kedua
Geopark. Tidak saja sebagai
daerah tujuan wisata, konservasi dan pemberdayaan,
tetapi juga mengedukasi

masyarakat akan pentingnya
memelihara taman bumi
selaku warisan geologi yang
terwujud selama puluhan
juta tahun hingga membentuk lapisan batuan fosil yang
memesona.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil
dalam sambutannya sangat
mendukung terwujudnya
kesepahaman bersama ini.
Selain karena kedua provinsi
dan perfekture telah menjalin sister province, diharapkan juga memberi kemajuan bersama bagi kedua
provinsi.
“Jabar membuka peluang
investasi serta siap melakukan kegiatan ekonomi lain
seperti memasok berbagai
komoditas unggulan Jabar,
SDM yang berlimpah dan
lain sebagainya,” tandas
Ridwan Kamil. (den/d)

Langkah Kecil
Yang tiga orang ternyata
sudah empat tahun kuliah
di Hangzhou --kota yang jadi
pusatnya Ali Baba dan tuan
rumah Asian Games 2020.
“Tidak terbayangkan sekarang sudah 400 mahasiswa
Indonesia kuliah di sini,”
ujar Fandy Putra Limanto.
Asal Surabaya. Alumni SMA
St. Louis 1. Yang lagi menyelesaikan kuliah di jurusan
tehnik sipil.
Tahun lalu Fandy menjabat Ketua Persatuan Pelajar
Indonesia (PPI) Hangzhou.
“Awal saya di sini yang dari
Indonesia tidak sampai 50
orang,” katanya.
Tentu makan malam itu
ada udang di balik batunya: yang tiga orang itu dari
pesantren keluarga kami
--Pesantren Sabilil Muttaqin
(PSM) Magetan. Semacam
untuk mengucapkan selamat belajar kepada anak
sesama Magetan. Saya begitu kaget ada anak Magetan
kuliah di Tiongkok. Pertanda
Magetan akan maju? Saya
tidak pernah memberi anjuran apa pun.
Yang jilbab itu memilih
kuliah jurusan bisnis: Sastyaveani Rhea Revansyah
dan Dyah Ayu Kusuma
Wardhani. Satu orang lagi
--yang dari gunung itu-kuliah di jurusan teknologi
software: Yusuf Muhammad Irfan. Mereka itulah
lulusan pertama SMA International Islamic School
(IIS) PSM Magetan. Awal-

dari PAC Parungkuda, Anil
Mulyana dari PAC Cicurug,
Anggun dari PAC Sukaraja,
Sanggong Wahono dari
sayap partai yang tegabung dalam PPIR dan satu
lagi Kristina dari relawan
Perempuan Indonesia Raya
(PIR).
Sementara untuk pendaftaran sendiri, masih dibuka
hingga 15 November men-

Untung Ada Febri

Dari informasi yang berhasil
dihimpun Radar Sukabumi,
peristiwa tersebut bermula ketika Rosim baru saja mengambil
uang pensiunan dari BRI Unit
Surade. Sebelum kembali ke
rumahnya, korban yang merupakan mantan Kepala SMA
Negeri 1 Surade ini terlebih dahulu mampir ke minimarket di
daerah Cibarehong, tepatnya di
Kampung Cibarehong, Kelurahan/Kecamatan Surade.
Tanpa merasa curiga, ia pun
meninggalkan uangnya di
dalam mobil Suzuki Vitara
bernomor polisi D 1437 CH
yang dikendarainya di tempat
parkiran. Lalu, dirinya pergi
untuk berbelanja. Namun nahas, saat dirinya kembali, uang
tersebut sudah raib.
“Waktu keluar dari minimarket, saya merasa kaget karena
melihat kaca mobil sudah pecah. Setelah itu, saya langsung

nya dulu, saya hanya ingin mendirikan madrasah
tingkat SD. Yang level internasional. Di Magetan.
Di tengah 120 madrasah
kami yang level lokal. Di
kawasan Madiun-Kediri
dan sekitarnya.
Setelah SD internasional itu berjalan lima tahun,
orang tua murid berkumpul.
Mengundang saya. Mereka
mendaulat agar saya juga
mendirikan SMP. Alasan
mereka: setelah lulus SD
nanti ke SMP mana anak
mereka. Tidak ada SMP
sekelas itu di Magetan. SMP
pun terpaksa berdiri. Dua
tahun kemudian terulang.
Orang tua yang sama kumpul lagi. Mendaulat lagi.
Agar PSM mendirikan IIS
tingkat SMA. Alasannya
sama: tidak ada SMA di
Magetan yang cocok untuk
lulusan SMP IIS PSM.
Tiga orang itu termasuk
lulusan pertama SMA itu.
Yang diam-diam mendaftar ke Yayasan ITCC. Untuk
mendapat beasiswa kuliah di Tiongkok. Yayasan
itu --kebetulan saya yang
mendirikan-- tahun ini sama
dengan tahun-tahun sebelumnya: mengirim 350 calon
mahasiswa ke Tiongkok (termasuk ke Taiwan).
Malam itu kami ngobrol
banyak hal. Terutama alasan
masing-masing untuk kuliah
di Tiongkok. Ajra Ibraheem
Maghfira Daud sebenarnya
sudah mendaftar ke Amerika
Serikat. Ingin kuliah di New
York. Ajra lulusan Pondok
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Modern Gontor, Ponorogo.
“Tapi saya ingin terjun ke
bisnis,” kata Ajra.
Ternyata saya kenal ayahnya. Seorang ulama sufi. Ahli
perbandingan agama. Yang
juga lulusan Gontor. Yang
kuliah di berbagai universitas di luar negeri. Termasuk
kuliah di Universitas Vatikan, Roma. Atas beasiswa
langsung dari Paus. Kini
Ajra sudah bisa membeli
sepeda motor sendiri. Dari
hasil bisnis informalnya di
Hangzhou. “Tapi mengapa
rambut Anda panjang? Seperti anak muda masa kini?”
tanya saya.
“Rambut Nabi Muhammad juga panjang,” jawabnya. “Bahkan semua nabi
rambutnya panjang,” tambahnya.
Kelihatan sekali ia menguasai banyak hal di bidang
agama. Lain lagi dengan
Awlya Fakhrunnisa. Selama
empat tahun di Hangzhou
dia hanya pulang dua kali.
“Waktu liburan saya pilih
magang kerja di sini,” katanyi.
Awlya lulusan SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik, Jatim.
Ayahnya pengusaha. Kini
sang ayah bersahabat dengan bos tempat putrinya
magang. Punya hubungan
bisnis pula. Kalau ayahnyi ke
Hangzhou bertemu bosnyi.
Kalau bosnyi ke Indonesia
bertemu bapaknyi. Kini mereka lagi membuat langkahlangkah kecil. Untuk masa
depan yang panjang.(Dahlan Iskan)

bergegas masuk ke dalam mobil. Waktu diperiksa, ternyata
tas yang berisikan uang juga sudah tidak ada di dalam mobil,”
ucap Rosim dengan nada lirih
saat memberikan keterangan
kepada pihak kepolisian.
Setelah itu, korban langsung
menghampiri tukang ojeg dengan maksud untuk meminta
bantuan. “Saya bersama Pak
Obay sempat mencari orang
yang melakukan aksi pencurian ini sampai ke arah Jalan Raya
Jampang Kulon. Namun, tidak
membuahkan hasil. Setelah
itu, saya langsung melaporkan
perisitwa pencurian ini kepada
Polsek Surade,” ujarnya.
Kapolsek Surade AKP Noer
Bertus melalui Kanit Reskrim
Polsek Surade, Aipda Feri
Sahromi mengatakan, setelah
mendapatkan laporan terkait
peristiwa pencurian tersebut,
ia langsung mengintruksikan
beberapa anggotanya untuk
meninjau lokasi kejadian dan

melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta
memeriksa beberapa saksi.
“Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku curat tersebut
merupakan spesialis dengan
modus pecah kaca dan gembos
ban mobil,” kata Feri.
Hasil dari olah TKP, sambung
Feri, pelaku sebelum mengambil uang milik korban, terlebih
dahulu menggemboskan ban
mobil belakang sebelah kiri.
“Pelaku baru memecahkan
kaca mobil pintu sebelah kirinya dan mengambil tas yang
berisikan uang tunai sebesar
Rp117 juta,” lanjut Feri.
Berdasarkan pemeriksaan
beberapa saksi dan olah TKP,
uang yang raib di gondol
pelaku curat tersebut, merupakan uang pensiunan korban
yang baru diambil di Bank Unit
BRI Surade. “Jadi ceritanya itu,
korban setelah mengambil
uang pensiunannya di Bank
BRI Surade, langsung menuju

ke arah Jampangkulon. Namun
sebelum sampai ke rumah, ia
mampir terlebih dahulu untuk
belanja makanan ke minimarket. Namun sayang, saat
mobilnya berada diparkiran,
uang yang disimpan di dalam
mobil itu, dicuri oleh pelaku,”
bebernya.
Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan
lebih dalam. Seperti mengumpulkan beberapa bukti dan
melakukan pemeriksaan beberapa saksi untuk memburu
pelaku curat dengan modus
pecah kaca dan gembos ban
mobil tersebut. “Peristiwa curat dengan modus pecah kaca
mobil ini, baru pertama kalinya
terjadi di wilayah Polsek Surade.
Saya selaku Kanit dan selaku
penyidik akan terus saya Lidik
dan saya ungkap sampai tuntas.
Intinya, team Polsek dan team
rayonisasi akan terus ungkap
sampai terpecahkan kasus baru
ini,” pungkasnya. (den/t)

Desa-desa ’Hantu’ Terindikasi Korup
sambungan dari Hal 1

sambungan dari Hal 1

pensiunan pendidikan, relawan Umar Sinaga, Politisi
Hendra.
Sementara untuk kalangan dari Internal, Yoyok,
Ade Dasep, Noviant, Zunaedi Tarigan dari kalangan
pengaraca dari DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi,
Yustika dari PAC Jampang
Tengah, Herman Suherman
dari PAC Nagrak, Jujiono

Hal itu disampaikan Dirjen
Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan saat
ditemui di kompleks parlemen
kemarin (6/11). Dia membenarkan bahwa laporan awal yang
disampaikan KPK berjumlah 56
desa diduga fiktif. Namun, ketika
diceklangsungdilapangan,yang
diyakini fiktif ada empat desa.
Menurut dia, yang dimaksud
fiktif adalah kesalahan administrasi dalam penetapannya
sebagai desa. ’’Ada perda yang
sebenarnya tidak menetapkan
untuk desa-desa tersebut. Disinyalir di perda tersebut ada
kekeliruan,’’ terangnya. sangat
mungkin, desa-desa tersebut
kalaitutidakseharusnyaditetapkan oleh perda, namun ternyata
masuk.
Karena itu, pihaknya akan
menginvestigasi lebih lanjut
bersama pemda Polda Sulawesi Tenggara. ’’Kalau memang
benar-benar secara data dan
administrasi itu jelas kekeliruan,
kami cabut keberadaan desa
tersebut,’’ lanjut Nata. Dia juga
memastikan bahwa sejak 2017,
keempatdesaitusudahtidaklagi
menerima dana desa. Dananya
ditahan di Kabupaten/Kota.
Nata menjelaskan mengapa
desa-desa tersebut bisa lolos
menjadi wilayah administratif.
Pertama, perda yang menaungi
pembentukan keempat desa
itu terbit pada 2011. Jauh sebelum terbitnya UU nomor 6
Tahun 2014 tentang desa. Saat
desa-desa itu didaftarkan ke
Kemendagri, langsung disetujui
karenaadadasarhukumberupa
perda.
Dalam perjalanannya, lanjut
Nata, kemungkinan tidak ada
pelayanan yang dilakukan di desa-desaitusehinggamemuncul-

kanpengaduandarimasyarakat.
Bisa jadi salah satunya karena
jumlah penduduknya sedikit.
’’Ada satu desa yang ternyata
jumlah penduduknya hanya tujuhkepalakeluarga,’ ungkapnya.
Sebelum terbitnya UU Desa,
kondisi itu dimungkinkan karenajumlahpenduduktidakmenjadi kriteria pembentukan desa.
Karenaitu,Nataberharappublik
tidakburu-burumenyimpulkan
bahwa sebuah wilayah adalah
desa fiktif. Karena secara de facto
wilayahnya ada. Yang menjadi
persoalanadalah,apakahsecara
hukum pembentukan desa
tersebut sudah benar.
Sebelum UU desa terbit, jumlah desa mencapai 69 ribuan.
Saat ini, jumlahnya mencapai
sekitar 74 ribu. Ada sekitar 5.000
desa baru yang pembentukannya disetujui Kemendagri berdasarkan aturan di UU Desa.
Nata berjanji segera mengumumkan bila Kemendagri sudah menyimpulkan keempat
desa itu fiktif atau tidak.
DirekturPenataandanAdministrasi Pemerintahan Desa Aferi
S Fudail menjelaskan, dugaan
sementaraaparathukumadalah
kesalahan administratif. ’’Administrasi yang dijadikan acuan
untukmendapatkankode(desa)
dai Jakarta, perdanya dikatakan
palsu,’’ terangnya. Sebab, nomor perda yang diterbitkan
itu seharusnya bukan untuk
menetapkan empat wilayah
menjadi desa.
Sementara itu, isu terkait adanya desa fiktif dalam penyaluran dana desa sampai ke
telinga Presiden Joko Widodo.
Terkait kasus tersebut, presiden
memastikan untuk menindak.
“Kita kejar agar yang namanya
desa-desa itu tadi diperkirakan,
diduga itu fiktif ketemu, ketangkep,” ujarnya di Jakarta Interna-

sional Expo Kemayoran, Jakarta,
kemarin (6/11).
Terkait pengelolaan dana
desa yang jadi sorotan, Jokowi
mengakui mengelolanya bukan perkara mudah. Pasalnya,
Indonesia merupakan negara
dengan luas wilayah yang besar.
Saat ini saja, jumlah desa di seluruh tanah air mencapai 74 ribu
lebih. “Manajemen mengelola
desa sebanyak itu tidak mudah,”
imbuhnya.
Dengan karakteristik sebesar
itu, Jokowi mengakui potensi
manipulasi keberadaan desa
sangat mungkin dilakukan.
Modusnya pun bisa beragam.
“Misalnyadipakaiplangnyasaja,
tapi desanya nggak (ada) bisa
saja terjadi karena dari Sabang
sampai Merauke, dari Miangas
sampai Pulau Rote sebuah pengelolaan yang tidak mudah,” tuturnya. Meski demikian, Jokowi
menegaskanakanmemperbaiki
dan mengejar keberadaan desa
fiktif tersebut.
Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan data terbaru soal
dugaan desa “hantu” yang
merupakan bagian dari supervisi dan koordinasi penindakan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah
menjelaskan ada 34 desa di
Konawe, Sultra yang diduga bermasalah dalam hal pengelolaan
danadesa(DD)danalokasidana
desa (ADD) tahun anggaran
2016-2018.
Febri memaparkan dari 34
desa itu 3 diantaranya fiktif, sedangkan31lainnyaadatapisurat
keputusan (SK) pembentukan
terindikasi backdate atau dibentuk dengan tanggal mundur.
”Pada saat (31) desa tersebut
dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri, sehingga
untuk mendapatkan dana desa
harus dibuat backdate,” kata
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Febri, kemarin (6/11).
Febri menjelaskan 34 desa
“hantu” itu tentu saja terindikasi melakukan tindak pidana
korupsi lantaran membentuk
atau mendefinitifkan desa-desa
dengan menggunakan dokumen tidak sah alias melanggar
prosedur. Perbuatan itu berpotensi mengakibatkan kerugian
keuangan negara atau daerah
lantaran menyalurkan DD atau
ADD ke desa-desa hantu.
Febri menerangkan perkara
tersebut ditangani penyidik
Polda Sultra bersama KPK sejak
beberapa bulan lalu. Pada 24
Juni lalu dilakukan gelar perkara
di tahap penyelidikan. Dalam
ekspose itu disimpulkan adanya
indikasi tindak pidana, sehingga
dinaikkan ke tahap penyidikan.
”Juga dilakukan pengambilan
keterangan ahli hukum pidana,”
paparnya.
Berikutnya pada 25 Juni,
pimpinan KPK dan Kapolda
Sultramelakukanpertemuan.Di
pertemuan itu lah KPK diminta
agar melakukan supervisi dan
memberikan bantuan berupa
memfasilitasi ahli pidana untuk
menyatakanbahwaprosespembentukan desa yang berdasarkan peraturan daerah (perda)
dibuat backdate merupakan
bagian dari tindak pidana.
Suratpemberitahuandimulainya penyidikan (SPDP) perkara
itu pun telah disampaikan ke
KPK sesuai pasal 50 UU KPK.
Dan sesuai KUHAP, penyidikan
dilakukan Polri untuk mencari dan mengumpulkan bukti
hingga menemukan tersangka
yang harus bertanggungjawab
atas dugaan penyelewengan
itu. ”Kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemberantasan
korupsi.”(byu/far/tyo/dee/
mia)
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Gerakan Menyongsong Pertanian 4.0 BNI
Teknologi
Smart
Farming,
Menghantarkan
Senyum
Petani
Sukabumi
SUKABUMI - Senyum
bangga petani padi dan
jagung Sukabumi terlihat
ketika mereka terbantu untuk mengidentifikasi kapan
saat yang tepat untuk menyebar benih dan berapa
kadar pupuk presisi bagi
lahannya, sehingga menghasilkan pertanian yang
lebih efektif dan efisien.
Harapan petani sebetulnya sederhana, mereka
ingin hasil pertaniannya
lebih produktif, sehingga
uang yang didapat lebih
banyak. Untuk mewujudkan hal tersebut, BNI sebagai agent of development
melakukan inisiasi bersama Kementerian Pertanian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika
RI, dan PT Mitra Sejahtera
Membangun Bangsa (PT
MSMB).
Saat ini, Gerakan Menyongsong Pertanian 4.0
telah memasuki kota ketiga, yaitu Sukabumi, Jawa
Barat (Jabar). BNI kembali menghadirkan pemanfaatan kemajuan teknologi
Smart Farming 4.0 berbasis
Internet of Things (IoT).
Smart Farming 4.0 kali ini
menyuguhkan teknologi
RiTx Soil & Weather Sensor,
sehingga dapat memantau kondisi lahan secara
realtime, dan diharapkan

mampu memberikan data
pertanian yang lebih terukur serta presisi.
Metode ini diharapkan
akan membantu petani,
dalam meningkatkan
efisiensi dan meningkatkan produktivitas.
Dalam kesempatan tersebut, acara dihadiri oleh
Bupati Sukabumi Marwan
Hamami yang diwakili Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Sukabumi
Ajat Sudrajat, Direktur Bisnis UMKM dan Jaringan
BNI Tambok P Setyawati,
GM Divisi Bisnis Usaha
Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo, Head of Region
Kantor Wilayah Bandung
Haris Agus Handoko, Head
of Investor Relation and
Project Manajement PT
MSMB Ari Aji Cahyono,
serta lebih dari 200 petani dan perwakilan petani
atau kelompok tani, serta
kewirausahaan pertanian
di Kabupaten Sukabumi.
Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi Mar wan
Hamami yang diwakili Kadis Pertanian Kabupaten
Sukabumi Ajat Sudrajat
menyampaikan terima kasihnya kepada BNI, atas
pelaksanaan Gerakan Menyongsong Pertanian 4.0 ini.
“Pemerintah Sukabumi
menyambut baik penerapan teknologi, baik mekanisasi maupun digitalisasi sehingga dapat membantu produktivitas petani
Sukabumi. Kiranya KUR
BNI dapat terus ditingkatkan, terutama untuk membantu masyarakat petani
Sukabumi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis UMKM dan
Jaringan BNI Tambok P
Setyawati mengatakan,
peranan BNI ialah untuk
memastikan agar para pet-
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TINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI: Bupati Sukabumi Marwan Hamami yang diwakili Kadis Pertanian Kabupaten Sukabumi Ajat Sudrajat, Direktur Bisnis UMKM
dan Jaringan BNI Tambok P Setyawati, GM Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo, Head of Region Kantor Wilayah Bandung Haris Agus Handoko, Head
of Investor Relation and Project Manajement PT MSMB Ari Aji Cahyono saat melakukan penanaman padi di kawasan Desa Selaawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Sukabumi, Rabu (6/11/2019).

ani mendapatkan akses
pembiayaan yang murah,
mudah, disertai pendampingan yang memanfaatkan
teknologi Smart Farming
RiTx selama proses budidaya. Pada musim panen,
hasil produksi petani akan
diserap oleh offtaker mitra
BNI. Ke depan, petani akan
menjadi lebih produktif,
lebih efisien dan efektif, hasil lahan/ladangnya mudah
dijangkau pasar, serta akhirnya menjadi petani yang

profesional dan berkulitas.
“BNI bersinergi dengan
Kementerian Pertanian
dan PT MSMB mitra strategis dalam penerapan pertanian 4.0, melalui mekanisasi dan digitalisasi
dapat peningkatan produksi dan kesejahteraan rakyat
petani,” terangnya kepada
Radar Sukabumi.
Salah satu petani di Desa
Selaawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Asep mengaku terharu

serta menyampaikan rasa
terima kasih yang sebesarbesarnya atas bantuan BNI
baik berupa pinjaman KUR
dan Corporate Social Responsibility (CSR) teknologi pertanian. Sehingga hasil
produksi pertaniannya semakin meningkat.
Menurut Asep, banyak
manfaat yang didapat dari
G erakan Menyongsong
Pertanian 4.0 di Sukabumi.
Ia dapat melihat kondisi
lahan sawah, hanya melalui

smartphone yang dimilikinya.
Dalam kesempatan tersebut, GM Divisi Bisnis Usaha
Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo menyampaikan,
portofolio penyaluran KUR
BNI hingga 31 Oktober 2019
telah mencapai Rp15,9
triliun serta menyentuh
183 ribu penerima KUR di
seluruh Indonesia.
“Diharapkan ekspansi
KUR di seluruh Indonesia terutama di Sukabumi

terus bertambah, dengan
adanya acara Gerakan
Menyongsong Pertanian
4.0 kali ini karena dibareng i p e m b e r i a n b a nt u a n
CSR BNI berupa RiTx Soil
& Weather Sensor yang
bermanfaat untuk petani
dalam mengoptimalisasi
produksi komoditasnya.
Dengan demikian, petani menjadi untung lebih
banyak, BNI pun bangga
ikut membangun bangsa,”
tutupnya. (wdy)

Infrastruktur Terhubung Sumber Pertumbuhan Ekonomi

DOK. JAWAPOS.COM

DISAMBUT MERIAH: Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Papua.

JAKARTA – Periode kedua
pemerintahan Joko Widodo
(Jokowi) akan fokus pada,
salah satunya, pembangunan sumber daya manusia
(SDM). Namun, bisa dipastikan, Jokowi tetap akan
melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga ke
daerah-daerah. Meneruskan
apa yang telah dilakukan
pada periode pertama.
Meski sejumlah pihak
memandang sebelah mata
pentingnya membangun
infrastruktur, Jokowi bersikukuh hal itu tetap akan ia
kerjakan bersama Kabinet
Indonesia Maju. Kepada
pihak-pihak yang belum
mengerti pentingnya in-

frastruktur, Jokowi pun
menceritakan sedikit gambaran kondisi di Indonesia
timur.
“Jangan kita merasa (infrastruktur) sudah bagus di
lingkungan kita. Jakarta iya,
infrastruktur iya (bagus).
Coba Bapak/Ibu sekalian
pergi ke Papua,” katanya,
Rabu (6/11).
Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, kondisi di Jayapura
saja masih lumayan baik.
Ia lantas meminta semua
pihak menengok kondisi
infrastruktur di Nduga, salah
satu kabupaten di Papua.
Jokowi menceritakan saat
mengunjungi Nduga em-
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pat tahun lalu, tidak ada
jalan aspal di sana. Kalau
harus berjalan kaki, maka
perjalanan dari Wamena
ke Nduga memakan waktu hingga empat hari empat malam.“Bayangkan
bagaimana logistik dan
pelayanan kesehatan di
sana. Itulah negara kita,”
imbuh mantan Walikota
Surakarta itu.
Jokowi tentu tidak berjalan
kaki menempuh perjalanan
tersebut. Melainkan, menggunakan helikopter.“Saya
naik heli. Aspal satu meterpun enggak ada, di ibu
kota kabupaten. Betapa gap
infrastruktur di Indonesia
bagian barat, tengah, dan

timur seperti itu,” katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan lima tahun ke
depan, pemerintah akan
melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga ke
pelosok daerah. Bedanya,
infrastruktur yang dibangun akan lebih fokus menghubungkan masyarakat ke
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.
“Kalau ada jalan tol, sambungkan dengan kawasan
industri, sambungkan ke
kawasan wisata. Airport
pun harus disambung ke kawasan pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan sambungkan
dengan kawasan industri,”
pungkasnya. (jpg)
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Dibawah Umur, Vonis RD
Hanya Direhabilitasi
CIKOLE- Setelah sebelumnya, RG
(16) salah satu terpidana Anak kasus
penganiyaan dan pencabulan terhadap korban Anak (NP), adik tirinya di

Kampung Bojongloa Wetan RT 4/8,
Kelurahan Situmekar, Kecamatan
Lembursitu divonis mejelis hakim
Pengadilan Negeri Kota Sukabumi

selama tujuh tahun enam bulan penjara ditambah pelatihan kerja selama
sepuluh bulan.
Kini, giliran RD (13) adik kandung

RG yang harus menjalani masa pembinaan. Majelis hakim yang diketuai oleh
Susi Pangaribuan dengan dua hakim
anggota Tri Handayani dan Parulian

Manik memberikan tindakan terhadap
RD berupa pelatihan kerja di panti
sosial rehabilitasi anak berhadapan


DIBAWAH..Baca Hal 10
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UJI KETANGKASAN: Sejumlah anak saat mengikuti perlombaan engrang pada ajang panca lomba kaulinan baheula tingkat SD dan SMP di Stadion Suryakencana, kemarin (6/11).

Ribuan Pelajar Ikuti Lomba Permainan Tradisional
WARUDOYONG - Di era
saat ini, gadget menjadi salah
satu media yang menjadi daya
tarik anak-anak. Berbagai
fitur dan aplikasi didalamnya

pun membuat anak-anak
terhipnotis untuk terus memainkannya. Tentunya, hal
tersebut bisa mengancam
pengetahuan anak-anak ter-

KABAR DPRD
Sempat Molor,
Pembahasan R-APBD
Dimulai

tas Riungan Kaulinan Baheula
(Rubah) Kota Sukabumi dan
Pemerintah Kota Sukabumi
menggelar ajang panca lomba
kaulinan baheula tingkat SD

dan SMP di Stadion Suryakencana selama dua hari yakni,
tanggal 6-7 Nopember 2019.
“Ajang ini menjadi momen
untuk mengenalkan kem-

bali permainan atau kaulinan
tradisional kepada anak-anak.
Program ini merupakan percontohan dari dana yang digelontorkan Kementerian

Pemuda dan Olahraga (Kemenpora),” ujar Wakil Ketua
Komunitas Rubah Kota Sukabumi Budi Igo Suherlan.

Fahmi: Hati-Hati
Penipuan Modus CPNS

CIKOLE- Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi meminta calon pendaftar CPNS
untuk berhati-hati terhadap
berbagai modus penipuan

yang mengiming-imingi
lolos seleksi CPNS. Karena
memang, proses ujian tes
menjadi abdi negara itu
menggunakan sistem com-

puter assisted test (CAT).
Maka dari itu, kang Fahmi sapaan karib Achmad
Fahmi meminta masyarakat

hadap permainan tradisional.
Di mana, anak cenderung
lebih mengenal mainan pada
gadgetnya.
Melihat kondisi itu, Komuni-

LEMBURSITU- Kampung
Amarayah, Kelurahan/Kecamatan Lembursitu didorong menjadi salah satu kawasan destinasi agrowisata.
Lokasi program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata
Sariksa (BSMSS) ini ditargetkan membangkitkan
semangat gotongroyong di
tengah masyarakat.
BSMSS ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas
Pengendalian Penduduk,
KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

SEMPAT..Baca Hal 10

KEGIATAN
Bagian Hukum
‘Sadarkan’ Masyarakat
CIKOLE - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi
melalui bagain hukum terus melakukan penyuluhan produk hukum kepada masyarakat. Penyuluhan itu bertujuan untuk menginformasikan semua
Peraturan Daerah (perda) yang diberlakukan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut
untuk memberikan edukasi terkait aturan-aturan
lain yang masyarakat harus ketahui. “Penyuluhan
ini kan salah satu langkah untuk menginformasikan
produk hukum apa saja yang berlaku. Dan masyarakat harus mengetahuainya, terutama masalah
Perda,”ujar Kabag Hukum setda Kota Sukabumi
Lulu Yuliasari usai menggelar penyuluhuan Hukum kepada warga Keluarahan Sudajayahilir dan
Jayamekar di Balaikota Sukabumi. Rabu,(06/11).


BAGIAN..Baca Hal 10

RIBUAN..Baca Hal 10



FAHMI..Baca Hal 10

Kampung Amarayah
Dibidik Jadi Agrowisata

CIKOLE- Pembahasan Raperda Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (R- APBD) 2020 akan
segera masuk pembahasan DPRD Kota Sukabumi.
Setelah sebelumnya, pembahasan APBD tersebut
terpending. Di mana draf Rarpeda APBD yang
diajukan pemerintah daerah kepada DPRD Kota
Sukabumi sudah pada bulan Oktober lalu. Tidak
diketahui kenapa pembahasan R-APBD ini bisa
sampai molor hampir satu bulan.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman
mengaku tidak ada masalah, kini DPRD sudah
sepakat akan mulai pembahasan APBD 2020 pada
pekan ini. “ Insya Allah akan di paripurnakan pada
Jumat sekarang,” ungkapnya.




dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3PM)
Kota Sukabumi dengan
Kodim 0607 Kota Sukabumi.
Wakil Walikota Sukabumi,
Andri Setiaawan Hamami
mengungkapkan, sasaran
pembangunan berupa jalan setapak sepanjang 205
meter dengan lebar 1 meter dan proses pengerjaan
selama 14 hari mulai 6 November hingga 19 November 2019.


KAMPUNG..Baca Hal 10

FOTO BERSAMA: Ketua TP UKS/M Kota Sukabumi, Dida Sembada berfoto bersama sekolah juara LSS tingkat Kota
Sukabumi 2019.

LSS Lahirkan Generasi Sehat
CIKOLE- Hari ini empat
sekolah di wilayah Kota
Sukabumi akan dinilai
pada Lomba Sekolah Sehat
(LSS) tingkat Provinsi Jawa
Barat. Sekolah terserbut
diantaranya Sukapirena,
SDN Cipanengah, SMPN
7 Sukabumi, dam SMAN 1
Sukabumi.
Walikota Sukabumi Ach-

mad Fahmi memberikan
dorongan penuh pada terciptanya lingkungan sekolah
yang sehat. Hal ini sebagai
bentuk upaya pemerintah
dalam upaya memelihara
dan meningkatkan kesehatan di lingkungan sekolah.
Upaya tersebut membuahkan hasil dengan adanya
perwakilan sekolah dari

Kota Sukabumi yang mengikuti lomba sekolah sehat
(LSS) ke tingkat nasional.
“Sekolah sehat fokus pada
usaha bagaimana membuat
sekolah sehat secara lingkungan dan memperhatikan
kesehatan para siswa dan
warga sekolah lainnya,’’ ujar
Fahmi, kemarin. (6/11).


LSS..Baca Hal 10

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN//RADAR SUKABUMI

SEREMONIAL: Wakil Walikota Sukabumi, saat membuka secara resmi
kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS).
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Polisi Bentuk Patroli Siber
CIKOLE- Polres Sukabumi
Kota bakal menggalakkan
patroli siber terhadap media
sosial yang menjadi pemicu
tawuran pelajar. Selain itu,
satgas patroli pelajar juga
dibentuk untuk meminimalisir aksi tawuran di kalangan
pelajar.
Hal itu, di sampaikan
Wakapolres Sukabumi Kota,
Kompol Sulaeman usai rapat
koordinasi Polres Sukabumi Kota dengan sejumlah
elemen masyarakat dan
pendidikan di Mapolresta
Sukabumi.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut untuk mencari
solusi dalam memecahkan
masalah tawuran pelajar
yang belakang kerap terjadi
di Sukabumi. Adapun langkah, salah satunya membentuk patroli siber terhadap
media sosial.
“Kita merencanakan untuk melaksanakan patroli
pelajar, hal tersebut merupakan pencegahan agar
tidak terjadi tawuran serta
hal lain yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas
di wilayah Hukum Polres

Sukabumi Kota,” jelasnya,
kemarin (6/11).
Sulaeman juga meminta
keterlibatan lingkungan keluarga hingga sekolah untuk
meminimalisir kenakalan
pelajar. Selain itu pihaknya
juga mendorong seluruh
elemen untuk menciptakan
iklim yang nyaman saat
kegiatan belajar mengajar
di sekolah.
“Satgas patroli pelajar ini
melibatkan semua pihak.
Mulai dari Ormas, Mahasiswa, maupun pihak sekolah dan Dinas Pendidikan

dengan sistem waktu kerja
yang akan disesuaikan dengan waktu rawan terjadinya
potensi tawuran pelajar,”
terangnya.
Adapun tim Cyber Patrol
di media sosial yang juga
mengikut sertakan keterlibatan unsur elemen masyarakat. Pelaksanaannya
melibatkan masyarakat dan
netizen. “Cyber patrol akan
memantau aktivitas di Facebook bahkan akan masuk
ke aplikasi perpesanan, dan
ini pun melibatkan semua
pihak,” pungkasnya. (upi/d)

Dibawah Umur, Vonis RD Hanya Direhabilitasi
sambungan dari Hal 9

dengan hukum (PSR ABH)
Cileungsi, Bogor selama satu
tahun. Proses pembacaan
putusan dilakukan secara
terbuka, berbeda pada saat
proses sidang sebelumnya
yang dilakukan secara tertutup diruang sidang anak
Pengadilan Negeri Kota
Sukabumi.
Kepala Seksi Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Widarto Adi Nugroho
didampingi Jaksa Penuntut
Umum (JPU), Abram Nami
Putera mengungkapkan,

terdakwa RD di vonis mejelis hakim dengan tindakan
berupa pelatihan kerja di
panti sosial rehabilitasi anak
berhadapan dengan hukum
(PSR ABH) Cileungsi, Bogor
selama satu tahun. “Majelis
hakim memutus terdakwa RD
dengan menjatuhkan tindakan berupa rehabilitasi dan
pelatihan kerja selama satu
tahun, namun begitu kami
mengambil sikap pikir-pikir
terhadap putuasan Majelis
tersebut,” ungkapnya kepada Radar Sukabumi saat
ditemui diruang kerjanya,
kemarin (6/11).

Sikap pertimbangan yang
diambil JPU, lanjut Adi,
karena majelis hakim memvonis terdakwa dengan ayat
yang berbeda. Namun begitu, Majelis hakim menggunakan pasal yang sama
sesuai tuntutan JPU yakni
masih berada di dalam koridor Pasal 82 Jo Pasal 76E
UU RI nomor 17 tahun 2016
tentang penetapan PERPPU
RI nomor satu tahun 2016
tentang Perubahan Kedua
UURI nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
Jo UURI nomor 11 2012
tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. “Kami meminta waktu untuk pikir-pikir
terhadap putusan selama
tujuh hari, nantinya apakah kita menyatakan sikap
dengan melakukan upaya
hukum atau tidak,” ujarnya.
Sedangkan, masih lanjut
Adi, untuk Yuyu, tersangka
pembunuhan dan pencabulan masih dalam tahap melengkapi berkas dari pihak
kepolisian. “Untuk tersangka
Yuyu berkasnya masih di pihak kepolisian, untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk
kami selaku Jaksa Peneliti,”
pungkasnya. (upi/t)

Fahmi: Hati-Hati Penipuan Modus CPNS
sambungan dari Hal 9

memperhatikan ketentuan
dan syarat penerimaan CPNS.
Ketentuan dan syarat dapat
dilihat di situs web resmi milik
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) atau pemerintah
daerah.
“Masyarakat agar tidak
percaya terhadap siapapun
yang menjanjikan dapat
meloloskan menjadi seseorang menjadi PNS atau
Aparatur Sipil Negara (ASN).
Soalnya, ujian tes CPNS dilakukan secara massal dan
menggunakan computer
assisted test (CAT),” jelasnya,
kemarin (6/11).

Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi

Fahmi juga mengimbau
bagi masyarakat yang berminat dan memenuhi syarat
untuk mengikuti seleksi

CPNS, betul-betul cermat
dalam membaca ketentuan
dan cara mendaftarnya.
“Cara mendaftar, ketentuan

persyaratan susah ada sebenarnya dalam website
pemerintah. Jadi, kepada
calon pendaftar dicermati
baik-baik saja,” ujarnya.
Secara keseluruhan, pada
penerimaan CPNS 2019
ini, Pemerintah membuka
152.286 formasi. Rinciannya, lowongan di Instansi
Pusat di 68 kementerian atau
lembaga sebanyak 37.425
formasi sedangkan lowongan untuk CPNS daerah sebanyak 114.861 formasi yang
tersebar di 462 Pemerintah
Daerah. “Dalam pengumuman CPNS 2019, Kota Sukabumi mendapatkan kuota
114,” singkatnya. (upi/d)

Kampung Aramayah Dibidik Jadi Agrowisata
sambungan dari Hal 9

“BSMSS ini mendorong
gotongroyong dan kemanunggalan dengan warga bisa
tumbuh dan berkembang,
dengan program ini masyarakat bisa maju dan berubah.
Bahkan, BSMSS akan didorong dalam pengembangan
kegiatan wisata di Kampung
Amarayah,” ungkap Andri
saat membuka BSMSS, kemarin (6/11).
Kedepan lanjut Andri, kampung ini akan jadi tujuan
wisata yang bagus. Apalagi
Cikundul, Lembursitu dalam
tata ruang menjadi lokasi
wisata di Kota Sukabumi.
Harapannya pembangunan

jalan setapak akan mempermudah akses warga dan pertanian berkembang sekaligus
agrowisata maju. “BSMSS,
adalah ciri kemanunggalan
antara TNI dan masyarakat
dalam menjaga gotongroyong yang berkembang di
masyarakat yang akan terus
lestari sebagai budaya masyarakat,” terangnya.
Ke depan lanjut Andri, warga dapat menjaga dan memelihara hasil pembangunan
jalan setapak yang dikelola
dengan baik. Sehingga potensi dapat dimaksimalkan menjadi kawasan agrowisata atau
edukasi pertanian. Kondisi ini
didukung lahan yang tersedia serta melibatkan potensi

kuliner dan perajin bambu
untuk saung. “Intinya BSMSS
bukan hanya tugas TNI, tetapi
peran warga sangat dibutuhkan bersama TNI dan
pemda,” tutupnya.
Kepala DP2KBP3PM Kota
Sukabumi, Nuraeni Komarudin menambahkan, maksud
dan tujuan kegiatan ini menumbuhkembangkan gotongroyong yang tumbuh
dan berkembang sebagai
nilai budaya bangsa yang
harus dilestarikan. Selain
itu memperkuat integarasi
sosial dan memperkokoh
negara kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). “Program
ini juga kolaborasi beberapa
satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) dalam membangun
kampung wisata dan ada
konsep yang akan terwujud
dukungan semua pihak. Kegiatan dilakukan pemkot dan
aparat TNI serta warga bahu
membahu. Ke depan semangatnya bukan membangun
saja akan tetapi warga memelihara hasilnya,” tambahnya.
S e m e nt a ra i t u , Ka s dim 0607/Kota Sukabumi,
Mayor (Chb) R Khoirullah menambahkan, tujuan
BSMSS ini membangkitkan
kebersamaan TNI, pemda
dan mayarakat yang ada di
wilayah. “Dengan gotongroyong menciptakan suasana
lebih baik di masyarakat,’’
pungkasnya. (upi/d)

Bagian Hukum ‘Sadarkan’ Masyarakat
sambungan dari Hal 9

Dalam penyuluhan kali ini
kata Lulu, produk hukum yang
sosialisasaikan kepada masyarakat yakni Perda nomor 1
tahun 2018 tentang penyelenggaraan metrologi Legal, Perda
no 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Dalam kegiatan ini
juga pihaknya mengundang
dari BPJS dan dari Polres Sukabumi Kota.”Kita juga undang
dari BPJS Kota Sukabumi terkait kenaikan iuran BPJS, begitu juga dari Polres terkait
radikalisme,”ujarnya.
Lulu juga sangat mengapresiasi masyarakat yang ikut
penyuluhan dan selalu aktif.
Hal itu diperlihatkan dari
warga yang aktif melakukan
dialog. “Saya apresiasi sekali
dengan antusias masyarakat
dalam penyuluhan produk
hukum ini, “akunya.
Di sisi lain pihaknya juga terus memperkenalkan tentang

radarsukabumi

radarsukabumi

‘Sport Center’ Hadir
di Kelurahan
CIKOLE- Janji kampanye
Walikota, Achmad Fahmi
dan Wakil Walikota Sukabumi, Andri Hamami yang
akan menyediakan fasilitas
olahraga ‘Sport center’ di setiap kelurahan akhirnya bisa
dinikmati oleh masyarakat.
Pada tahun 2019 ini akan
ada sebanyak 10 fasilitas
ruang gerak olahraga di 10
kelurahan. “ Saat ini sedang
dikerjakan, kemungkinan
akhir November ini sudah
selesai,” ujar Kepala Bidang
Olahraga, Caesar Anwar,
Rabu (6/11).
Dijelaskannya pembangunan yang dinamakan
‘sport center’ kata Caesar
merupakan fasilitas ruang
gerak masyarakat untuk
melakukan berbagai aktifitas
kegiatan olahraga. Fasiltas-

nya yakni berupa lapangan
yang berukuran besar yang
bisa digunakan untuk olahraga seperti bola voli, bulu
tangkis, bahkan ada pojok
literasi dan Gazebo. “Pasti
orang menilai sport center itu adalah gedung yang
besar dan megah. Ini bukan, hanya lapangan diperuntukan untuk masyarakat
berolahraga,” ungkapnya.
Dibuatkan ‘sport center’
ini agar masyarakat bisa
memanfaatkan ruang yang
dibangun pemerintah
bisa dimanfaatkan untuk
berolahraga. Selama ini
bisa dikatakan, masyarakat
berolahraga itu terfokus di
Lapang Merdeka. “ Nah di
kelurahan nanti pun ada
meskipun kecil tapi serba
guna,” katanya.

Dikatakan Caesar, Walikota
Sukabumi menginginkan
dimasa jabatannya selama 5 tahun itu bisa disediakan ‘sport center’ di 33
kelurahan. Hanya saja tidak
dibangunkan sekaligus, tapi
dilakukan secara bertahap.
“Tahun 2019 ini ada 10 kelurahan, lahannya sendiri
milik pemerintah daerah,”
ungkapnya.
Dirinya berharap di awal
Desember mendatang fasilitas olahraga ini bisa dinikmati
oleh masyarakat. Salah satu
diantaranya yang akan dibangunkan ‘sport center’ yakni
Kelurahan Subang Jaya, Limusnunggal, Gunungpuyuh.
“Ketika fasilitas ini ada, berharap bisa meningkatkan
kesehatan hidup masyarakat,”
pungkasnya. (bal)

Ribuan Pelajar Ikuti Lomba
Permainan Tradisional
sambungan dari Hal 9

Budi mengungkapkan,
dalam lomba ini ada lima
permainan tradisional yang
diper tandingkan yakni
engrang, dagongan, tarik
tambang, sumpit, dan tarumpah. “Kita melibatkan
40 sekolah dasar dan 20
sekolah menengah pertama
dengan jumlah siswa hapir
1.700 orang,” terang Igo sapaan karib Budi Igo Suherlan. “Sebetulnya banyak
permainan tradisional ini,
tetapi kita pilih yang sudah
tersertifikasi dan menjadi
ajang perlombaan ditingkat
provinsi,” sambungnya.
Ia menambahkan, kegiatan yang dilakukan ini pun
mendapatkan dukungan
penuh dari berbagi organisasi seperti Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi) Kota Sukabumi, Ikatan Guru Olahraga
(IGORA) Kota Sukabumi,
Komite Olahraga Tradisional Indonesi (KOTI) Kota
Sukabumi dan STKIP Pasundan. Ia berharap, program
kaulinan barudak ini bisa
menjadi agenda tahunan,
sehingga olahraga tradisonal
atau permainan zaman dulu

ini bisa terus dilestarikan.
“Semoga kegiatan yang
menjadi percontohan ini
mendapatkan apresiasi yang
baik dan menjadi agenda
tahunan,” harapnya.
Sementara itu, hadir dalam
acara ajang panca lomba
kaulinan baheula tingkat SD
dan SMP, Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Kota Sukabumi
Cecep Mansur, Kepala Dinas
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota
Sukabumi, Adang Taufik,
Ketua FORMI Kota Sukabumi, Indra Gunawan, Ketua
IGORA Kota Sukabumi, Fillah Saeful, serta tamu undangan lainnya.
Pada kesempatannya,
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Sukabumi Cecep
Mansur mengapresiasi kegiatan panca lomba kaulinan
b a h e u l a . Me n u r u t n y a ,
anak-anak sekarang ini
dikhawatirkan melupakan
permainan tradisonal yang
sudah jarang dimainkan.
Apalagi perkembangan zaman yang semakin modern
mengharuskan anak melek
teknologi, namun terkadang
mereka berlebihan dalam

memanfaatkan teknologi,
dan melupakan kearifan lokal salah satunya permainan
tradisional. “Padahal keberadaan permainan tradisional memiliki makna yang
dalam dalam pergaulan atau
interaksi sosial anak-anak.
Selain itu mampu mendorong anak-anak untuk hidup
sehat dengan berolahraga,”
ujar Cecep kepada awak
media disela-sela acara.
Cecep mengaku, setelah
menghadiri kegiatan tersebut, dirinya akan memberikan laporan kepada kepala
daerah agar program ini
mendapatkan apresiasi.
Ditempat terpisah, Ketua
Formi Kota Sukabumi Indra
Gunawan menyambut positif adanya kegiatan Panca
lomba kaulinan baheula
tingkat SD dan SMP. ‘’Harapannya kegiatan ini bisa
dilakukan secara rutin setiap
tahunnya,’’ cetus dia.
Indra menuturkan, upaya
mengenalkan permainan
tradisional memang harus
digencarkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi
informasi terutama gim daring. Sehingga anak-anak akan
terus memainkan permainan
tersebut. (why)

LSS Lahirkan Generasi Sehat
sambungan dari Hal 9

Langkah ini kata Fahmi, agar
tercipta sekolah sehat bagi
setiap warganya. Serta dapat
melakukan aktivitas yang
bermanfaat dan melahirkan
generasi sehat serta unggul.
Untuk itu lingkungan sekolah
harus bersih, indah, tertib,
terdapat pohon rindang, dan
memiliki penghijauan yang
memadai. Kriteria lainnya
terdapat ruang kelas yang
memenuhi syarat kesehatan.
Selain itu, menerapkan
kehidupan sekolah yang
menjunjung tinggi nilai-nilai
kekeluargaan, pola hidup
bersih, higienis, dan sehat.
Intinya sekolah sehat fokus
pada usaha bagaimana membuat sekolah tersebut sehat
secara lingkungan dan memperhatikan kesehatan peserta
didik. “Sehingga harapannya
setiap warga sekolah dapat
melakukan aktivitas yang
bermanfaat, memiliki nilai

daya guna, dan akhirnya berhasil dalam mencapai tujuan
pembelajaran,” katanya.
Khusus untuk sekolah yang
mengikuti LSS kata Fahmi,
Pemkot berharap dapat
mempersiapkan diri dengan
baik dalam mengikuti kegiatan tersebut. Targetnya tidak
hanya menjadi juara semata,
melainkan dapat mencetak
generasi muda atau pelajar
yang peduli pada kesehatan
lingkungan. “ Sehingga kelak
ketika dewasa nanti akan
menjadi generasi yang selalu
memperhatikan kesehatan
dan kebersihan lingkungan.
Sebabnya, ketika sekolah sudah dibiasakan melakukannya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua TP
UKS/M Kota Sukabumi, Dida
Sembada mengatakan empat
jenjang sekolah yang akan
dinilai oleh tim LSS tingkat
Provinsi sudah siap. Artinya,
pada saat penilaian besok
(hari ini.red) semua sudah

sesuai dengan standar penilaian. “ Mudah- mudahan
bisa mendapatkan nilai yang
maksimal. Kita targetkan ada
sekolah yang bisa meraih
terbaik di tingkat provinsi
dan bisa melaju ke Nasional,”
ungkapnya.
Apalagi dikatakan Sekda
Kota Sukabumi ini bahwa
LSS ini sudah menjadi tradisi
di Kota Sukabumi. Hampir
sebanyak 17 kali dari semua
jenjang pernah menjadi juara
di tingkat nasional. “ Semoga
tradisi ini bisa terus berlanjut.
Kota Sukabumi berkancah di
nasional,” katanya.
Sementara itu sekolah yang
ditunjuk mengikuti lomba
LSS tingkat Jabar ini merupakan hasil seleksi atau kompetisi lokal ditingkat Kota
Sukabumi. “ Setelah kami
nilai, jadi mereka ( sekolah)
itu merupakan juara terbaik
LSS tingkat Kota Sukabumi.
Makanya kita ikuti di tingkat
provinsi,” pungkasnya. (bal)

Sempat Molor, Pembahasan
R-APBD Dimulai
sambungan dari Hal 9
FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

SOSIALISASI: Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi saat melakukan sosialisasi di Ruang Pertemuan Setda Kota
Sukabumi, kemarin.

web Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH).
Web itu lanjut Lulu, untuk
memberikan kemudahan
bagi masyarakat, sebab nantinya masyarakat bisa langsung
mencari produk hukum yang
diperlukan. Apakah itu, Perda, Perwal ataupun peraturan

radarsukabumi

Radar Sukabumi

Perundang-undangan pusat
semuanya tinggal di klik saja
di web JDIH. “Tadi juga ada
masyarakat yang mencoba
melakukan akses web JDIH.
Yang penting ada keinginan
semuanya mudah,” jelasnya.
Dalam penyuluhan kali ini
merupakan ke 32 penyulu-

han yang dilakukan ke tingkat
Kelurahan. Sehingga menyisakan satu kelurahan lagi untuk dilakukan penyuluhan
hukum.”Dari 33 keluarahan
yang ada di Kota Sukabumi,
tinggal satu Kelurahan lagi yang
belum dilakukan penyuluhan
hukum,”pungkas (bal)

Namun tentunya terlebih
dahulu DPRD akan melakukan
penjadwalan kegiatan oleh
Badan Musyawarah. Kemungkinan untuk Banmus akan
dilakukan besok ( hariini,red).
“Banmus besok, kita akan jadwalkan untuk paripurna 3 Raperda, Tatib dan Kode etik DPRD
lalu APBD 2020,” katanya.
Dalam pembahasan Raperda APBD ini memang
diakhir waktu, namun Kamal

Kamal Suherman
Ketua DPRD Kota Sukabumi

sudah memperhitungkan
bahwa APBD akan selesai
dibahas sebelum akhir jadwal. Bahkan dirinya mengaku
akan melakukan pembahasan APBD secara maraton.
“ Ya kita nanti akan maraton,
untuk penjelasan sampai
pandangan fraksi selama dua
hari, “akunya. Intinya tidak
ada permasalahan di DPRD
Kota Sukabumi dan eksekutif.
“Kita sudah sepakat akan
dilaksanakan paripurna,”
pungkasnya. (bal)
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Kemendikbud Dapat
Anggaran Rp508 Triliun

PPG

DIT PAI

SERIUS: Guru-guru PAI fokus mengisi jawaban dalam pretest
calon peserta PPG.

15.273 Guru PAI
Ikut Pretest
JAKARTA - Kemenag menggelar pretest
calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG)
untuk Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) seIndonesia. Pretest berlangsung enam hari, 4-9
November 2019, di tiga zona wilayah.
Zona I untuk GPAI di Sumatera, DKI Jakarta
dan Jawa Barat dilaksanakan 4-5 November
2019. Zona II untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa
Timur dan Kalimantan, 6-7 November 2019.
Zona III untuk Sulawesi, Maluku, Papua dan
NTB, dilaksanakan 8-9 November 2019.
Leading Sector Sertifikasi Guru PAI Nurul
Huda mengatakan, dua hari penyelenggaraan
pretest Zona I, total lebih 15 ribu GPAI yang
ikut berpartisipasi. “Total ada 15.273 GPAI yang
berada di Pulau Sumatera, DKI Jakarta dan Jawa
Barat mengikuti pretest tanpa hambatan yang
berarti,” kata Nurul di Jakarta.
Menurutnya, sistem pretest dibuat sedemikian mudah (user friendly), termasuk kemungkinan adanya penambahan waktu jika terjadi
gangguan seperti mati listrik atau lainnya.
Sehingga, GPAI yang belum terbiasa dengan
teknologi tidak akan menemukan kesulitan
yang berarti.
“Kita semua berharap, jumlah guru yang lulus
seleksi ini di atas 40 persen,” harapnya.
Pengawas pretest di SMA Pancabudi Medan
dan SMAN 2 Deliserdang, Sumut, Anis Masykhur menilai penyelenggaraan pretest berjalan lancar. Guru mengikutinya dengan antusias,
dan dapat mengerjakan soal-soal lebih cepat
dari waktu yang disediakan.
“Terlepas dari sebagian guru yang gaptek,
t a m p a k m e re k a b e g i t u c o n f i d e n t d a l a m
mengerjakan soal demi soal,” ujarnya.
Pretest PPG Guru PAI ini dilakukan dengan
aplikasi CBT yang terintegrasi dengan database
SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi
Guru Agama) yang dikembangkan Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam. “Jadi seluruh
GPAI yang mengikuti seleksi sudah dipastikan
memenuhi syarat, dan valid dengan statusnya,” tutupnya sembari menambahkan bahwa
pelaksanaan pretest dibagi dalam tiga sesi per
harinya dan selesai pukul 15.00. (n15)

CPNS
Lulusan SMA Bisa Jadi
Penjaga Tahanan
JAKARTA – Perekrutan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) dimulai 11 November mendatang.
Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
sudah memasukkan data kebutuhan pegawai
ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Di antaranya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkum
HAM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes),
serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kemenkum HAM mengumumkan formasi
CPNS berdasar surat nomor SEK.KP.02.01-745
yang bertanggal 1 November 2019. Total lowongan mencapai 4.598 formasi. Terdiri atas
formasi khusus dan umum. ”Formasi khusus,
yakni cumlaude, disabilitas, serta putra/putri
Papua dan Papua Barat,” ucap
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemenkum HAM Bambang Wiyono.
Dari jumlah tersebut, 3.532 lowongan diperuntukkan lulusan SMA. Perinciannya, untuk
formasi penjaga tahanan, dibutuhkan 2.875
orang. Sisanya, 657 lowongan, dibuka untuk
posisi pemeriksa keimigrasian pelaksana/
pemula. ”Penjaga tahanan akan tersebar di 33
kantor wilayah,” imbuh Bambang.
Pendaftar berijazah SMA diminta untuk menyiapkan dokumen yang tertera dalam surat
pengumuman. Ada surat lamaran yang bisa
diunduh di sscasn.bkn.go.id. Lalu, pendaftar
mengisi surat pernyataan yang bisa diunduh di
cpns.kemenkumham.go.id. Setelah itu, ketik,
cetak, dan tempeli meterai
Rp 6.000 surat tersebut. Pendaftar diminta
untuk menyertakan KTP atau e-KTP asli plus
dokumen pelengkap seperti ijazah atau surat
keterangan lulus dan transkrip nilai dalam
format PDF.
Sementara itu, Kemenkes awal bulan ini telah
mengumumkan pembukaan seleksi CPNS.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati mengatakan,
pengumuman pembukaan seleksi CPNS berdasar surat nomor KP.01.02/IV/1065/2019.
Ada 2.205 formasi jabatan yang dibutuhkan.
Menurut Widyawati, yang lolos seleksi CPNS
akan ditempatkan di kantor pusat dan unit
pelaksana teksis (UPT) milik Kemenkes.
Jadwal seleksi masih disusun. Meski demikian, dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi itu
disebutkan, pada Februari 2020 dilaksanakan
seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan CAT. Sedangkan Seleksi Kompetensi
Bidang (SKB) dilaksanakan sebulan setelah
itu. (han/lyn/c11/oni)

Jokowi: Harus
Efektif
JA K A R TA - P r e s i d e n
Jokowi meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
untuk menggunakan anggaran pendidikan dalam APBN
2020 sebesar Rp508 triliun
secara hati-hati dan efektif.
“Ini adalah duit semua,
duit semua, hati-hati dengan
angka-angka sebesar ini, belum bidang-bidang lainnya,
dengan anggaran sebesar ini
tantangannya adalah alokasi
yang efektif,” kata Presiden
dalam Rakornas Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
2019 di Jakarta, Rabu (6/11).
Tidak hanya pendidikan,
Presiden juga berharap be-

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA/HP.

TEGAS: Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka
Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu (6/11).

lanja infrastruktur sebesar
Rp423 triliun pada 2020
juga harus digunakan secara
efektif. Menurutnya, pemerintah masih tetap fokus terhadap infrastruktur hingga
lima tahun ke depan.
“Infrastruktur akan berlanjut jadi prioritas, tapi paling

utama adalah kita ingin di
wilayah pembangunan sumber daya manusia. Ini menjadi fokus dan konsentrasi
kita dan alokasi harus efektif,
walau kebijakan alokasi anggaran dalam kewenangan
kementerian dan lembaga
namun LKPP dapat proaktif

mempercepat belanja anggaran agar segera mempercepat perekonomian.
Jangan cara-cara yang lalu
digunakan,” jelas Presiden.
Presiden mengakui hingga
saat ini peran swasta sangat
dominan di bidang ekonomi, tapi peran APBN pun
masih tetap sangat penting.
“O l e h s e b a b i t u p e n gadaan barang dan jasa
m e r u p a k a n p e n g g e ra k
penting yang memacu
per tumbuhan ekonomi
baik nasional dan daerah.
Apalagi di daerah-daerah
yang swastanya belum
kuat, APBD akan memacu
perputaran uang di daerah
dan tentu memacu pertumbuhan ekonomi di daerah
tersebut,” kata Presiden.
Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Roni
Dwi Susanto mengatakan,
sampai November 2019,
masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun
yang masih berproses pada
sistem e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi
senilai Rp31,7 triliun yang
akan mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran. Pengadaan barang/jasa
pemerintah sendiri secara
langsung telah mendorong
berputarnya roda ekonomi
nasional. Total belanja barang/jasa pemerintah pada
periode 2015–2019 adalah
sebesar Rp5.335 triliun.
Dengan nilai penghematan
sebesar Rp177,93 triliun dari
proses pengadaan melalui etendering dan e-purchasing.
(ant/ring)

ANTARA FOTO/UMARUL FARUQ/AWW.

BERBAHAYA: Anggota tim labfor Polda Jatim melakukan olah TKP kelas yang ambruk di Sekolah Dasar (SD) Negeri Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (5/11/).

DPR Desak Investigasi Atap Sekolah Ambruk
JAKARTA - Wakil Ketua
Komisi X DPR RI Hetifah
Sjaifudian meminta adanya penyelidikan terhadap
peristiwa ambruknya atap
SDN Gentong I, Pasuruan,
Jawa Timur, Selasa (5/11) .
“Harus kita selidiki, di
mana akar miss-nya? Apakah pihak sekolah yang tidak
melaporkan kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak, ataukah dari dinas
pendidikan kota yang belum
menindaklanjuti laporan?,”
ujar Hetifah, Rabu (6/11).
Memang, kata Hetifah SD
merupakan tanggung jawab
pemerintah kota. Namun,
seharusnya program bantuan pemerintah pusat, seperti dana alokasi khusus bisa

dimanfaatkan bila memang
kondisi sekolah sudah tidak
layak untuk kegiatan belajar
mengajar.
Menurut Hetifah, semua
pemangku kepentingan
pendidikan harus proaktif dalam mengajukan
dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang
kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak
sekolah, maupun orang tua
murid.
“Pada 2016 kami dari DPR
sudah membuat panja sarana prasarana pendidikan
dasar. Pada saat itu kami
mengevaluasi rencana perbaikan sarpras yang masih
jauh dari kebutuhan, dan
meminta pemerintah mem-

percepat proses pembangunan sekolah rusak dengan
dana dari sumber-sumber
lain seperti DBH dan PAD,”
kata Hetifah.
Setelah itu di 2018, DPR
juga sudah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp1.7 triliun untuk rehabilitasi ruang
kelas, dan Rp765 miliar untuk renovasi sekolah. Jumlah
tersebut ditargetkan menjangkau 22.446 ruang kelas
dan 1.179 sekolah.
Hetifah mengatakan, ia
mendapatkan laporan bila
sekolah tersebut masih berumur dua tahun. Ia pun
heran bila atap sekolah
tersebut ambruk. Padahal
seharusnya standar kekuatan bangunan adalah 20

Pengawas Sekolah Bikin Mutu
Pendidikan Jeblok, Layak Dihapus!
JAKARTA - Pengamat dan
Praktisi Pendidikan Indra
Charismiadji mengatakan,
sudah selayaknya jabatan
pengawas sekolah dihapus.
Selain, fungsinya hanya sebatas formalitas, keberadaan
pengawas justru membuat
mutu pendidikan turun.
“Enggak ada gunanya
pengawas sekolah itu. Mereka hanya melakukan hal-hal
yang bersifat administratif
dan bukan meningkatkan
mutu. Justru yang saya lihat, adanya pengawas malah
bikin mutu pendidikan jeblok,” kata Indra, Rabu (6/11).
Dia pun berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bisa segera
melakukan perombakan
pada organisasi sekolah.
Kepala sekolah harus jelas

tupoksinya, guru-guru tidak dibebankan dengan
pekerjaan administrasi. Sedangkan pengawas ditiadakan karena fungsinya tidak
menonjol.
“Pengawas hanya mengawasi hal-hal yang tidak substansial. Padahal tugasnya
sebenarnya bagaimana membenahi mutu pendidikan di
sekolah. Ini malah sekolah
yang ada pengawasnya mutunya jeblok,” kritiknya.
Dalam pertemuan dengan
Mendikbud Nadiem, Ketum Ikatan Guru Indonesia
(IGI) M Ramli Rahim sempat
mengusulkan agar jabatan
pengawas sekolah dihapuskan hingga jumlah guru yang
dibutuhkan mencukupi.
Jabatan pengawas sekolah
boleh diadakan kembali
jika jumlah kebutuhan guru

sudah terpenuhi. Tidak ada
lagi guru honorer dan semua
guru sudah berstatus PNS
atau Guru Tenaga Kontrak
Profesional dalam status
PPPK (pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja)
dengan pendapatan minimal setara upah minimum.
Hilangnya tanggung jawab
mengajar kepada kepala
sekolah seharusnya dimaksimalkan fungsinya sehingga keberadaan pengawas
sekolah untuk sementara
bisa diabaikan.“Tidak ada
pengaruhnya penghapusan
pengawas sekolah terhadap
pembelajaran malah akan
mendukung karena tidak
lagi mengurangi guru yang
seharusnya masih mengajar malah jadi pengawas,”
terang Ramli yang dihubungi terpisah. (esy/jpnn)

tahun.
“Gedung ini masih berusia
dua tahun, seharusnya jika
dibangun dengan baik, gedung ini masih memenuhi
standar kelayakan. Perlu
dilakukan investigasi lebih
lanjut mengenai penyebab
ambruknya bangunan sekolah tersebut,” ucapnya.
“Perlu diselidiki, apakah
memang ada terjadi gagal
konstruksi sejak awal. Pihakpihak terkait harus bertanggung jawab,” imbuhnya.
Atap gedung SDN Gentong di Pasuruan, Jawa
Timur, ambruk saat proses
belajar mengajar, Selasa
(5/11) pukul 08:30 WIB.
Seorang guru pengganti
dan seorang siswa me-

ninggal akibat tertimpa
reruntuhan bangunan. Berdasarkan informasi yang
dihimpun, korban meninggal yakni Sefina Arsi Wijaya
(19)dan Irza Amira (8).
Dua korban meninggal dan
sejumlah siswa yang terluka dibawa ke RSUD Dr R
Soedarsono Kota Pasuruan.
Akibat peristiwa ini, tidak
ada kegiatan belajar mengajar selama satu pekan
di sekolah ini. Garis polisi
masih terpasang di luar gedung sekolah yang ambruk.
Sejumlah karangan bunga
juga berjejer di depan sekolah, mulai dari Gubernur
Jawa Timur hingga Menteri
Pendidikan Nadiem Makarim. (bay)

Siswa Korban
Bullying Pingsan
Enam Kali
BLITAR - Kasus bullying pelajar kembali terjadi di mana
seorang siswa kelas satu SMP berinisial TYA di Kabupaten
Blitar, Jatim menjadi korban disiksa oleh teman-temanya.
TYA korban bullying ditendang dan dipukul hingga pingsan sebanyak enam kali. Kini dia takut masuk ke sekolah
lantaran trauma akibat aksi kekerasan dan bully oleh
teman-temannya.Korban mengaku sudah enam kali pingsan usai ditendang dadanya, dipukul kepalanya, hingga
dibenturkan ke meja.
Senin lalu bocah berusia 12 tahun tersebut kembali pingsan karena kepalanya dipukul oleh teman sekelasnya. Saat
pingsan, beberapa temannya mengaku mempermainkan
alat kelaminnya.
Subandi, Kepala Sekolah SMP tersebut mengatakan,
pihaknya bersama kepolisian, pihak sekolah dan keluarga
berusaha memediasi korban dan pihak terkait.
“Pihak sekolah mengaku sudah menyerahkan kasus
bullying ini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar,”
kata Subandi.
SYT orang tua korban mengatakan akibat kekerasan di
sekolah, kini anakya merasa takut untuk pergi ke sekolah.
“Agar mau kembali masuk sekolah, keluarga terpaksa
mencari sekolah baru,” tutur SYT. (yos/pojokpitu/jpnn)
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GANTI OUTFIT 5 KALI
Selain BTS (dan Billie Eilish), Halsey termasuk jadi
pemenang besar malam itu. Dia membawa pulang
dua penghargaan, yakni Best Pop dan Best
Look. Pemilik single Without Me tersebut
berganti outfit lima kali dalam satu malam. Dia
muncul di karpet merah dengan floral mini
dress berpotongan asimetris koleksi Peter
Pilotto, dipadukan dengan sepasang strappy
heels koleksi Jimmy Choo.
Halsey juga berganti pakaian dengan dress
putih panjang transparan saat menampilkan
lagu Graveyard. ’’Terima kasih EMAs atas
dua penghargaan malam ini dan
kesempatan untuk mewujudkan
Graveyard menjadi nyata. Untuk
setiap orang yang telah memilihku
dan semua orang di MTV. Dengan
cinta, Ashley,’’ tulisnya pada Instagram
story kemarin (4/11).
RAUL CARO CARDENAS/EPA-EFE

YOUTUBE THE VOICE OF GERMANY OFFIZIELL

CIUMAN PIPI PERTEGAS RUMOR

MENGHAYATI: Claudia Emmanuela Santoso tampil
di babak semifinal The Voice of Germany 2019.

Dua Lipa, 24, mencuri perhatian sejak berjalan di red carpet. Lalu, dia juga
membuka acara dengan menampilkan lagu terbarunya, Don’t Start Now. Lipa
memanaskan panggung dengan 40 penari latar yang memakai leotard kuning.
Namun, yang paling disorot adalah saat Lipa duduk di kursi penonton bersama
Anwar Hadid. Meski sempat canggung, adik Bella dan Gigi Hadid itu mencium pipi
Lipa. Anwar seolah membenarkan rumor bahwa dirinya dan Lipa tengah berpacaran.
Rumor itu kali pertama muncul pada awal Juli lalu ketika mereka jalan bareng di
festival musik British Summer Time Hyde Park di London.

Audi Melaju ke Final
The Voice of Germany
Peserta Indonesia Asal Cirebon
BERLIN, Jawa Pos – Ada peserta dari
Indonesia di ajang The Voice of Germany
2019. Dia adalah Claudia Emmanuela
Santoso. Tak hanya memukau para juri,
Audi –sapaan akrabnya– juga berhasil
mendulang voters untuk mendukungnya di
babak semifinal pada Minggu waktu
setempat (3/11) di Studio Adlershof.
Alhasil, cewek asal Cirebon, Jawa Barat, itu
lolos ke babak final.
Saat semifinal, Audi membawakan lagu
Listen dari Beyonce. Ketika dia menyanyi,
terlebih di nada-nada tinggi, para juri
sekaligus coach langsung kagum. Penonton
pun ikut bersorak. Bahkan, keluarga Audi
ikut menyaksikan dan memberikan
dukungan saat acara berlangsung.
Pada babak semifinal, para peserta yang
dibagi dalam lima grup dengan mentor
berbeda harus mendapat vote tinggi agar
bisa melenggang ke babak final. Tiap
mentor punya dua kontestan pada babak
semifinal. Audi berada di grup Alice Merton
bersama Mariel Kirschall.
Merton selaku mentor mengakui bahwa
kontestan 19 tahun itu punya banyak
potensi. Selain teknik menyanyinya yang
memukau, Audi dan Kirschall punya
kemampuan performing yang bagus.
’’Mereka selalu bisa memberikan
penampilan terbaik. Meskipun sedang
nervous, mereka bisa menyanyi dengan
baik pada akhirnya,’’ ujar Merton seperti
dikutip Augsburger Allgemeine.
Merton kembali terkagum-kagum kepada
Audi saat penampilannya di babak semifinal.
Dia memuji penampilan Audi. ’’Claudia,
kamu benar-benar luar biasa. Aku sampai
speechless lho,’’ kata Merton. Para voters
sepakat dengan Merton. Di akhir acara, nama
Audi diumumkan sebagai finalis.
Dia terpilih sebagai kontestan dari tim
Alice yang mendapat vote tertinggi. Yakni,
73,5 persen. Unggul atas Kirschall, rekan
setimnya yang hanya mendapat suara 26,5
persen, sehingga harus tereliminasi.
Perjuangan Audi belum selesai. Dia dan
para finalis lain masih harus berjuang di
babak final. Rencananya, babak final
berlangsung pada 10 November waktu
setempat. Good luck, Audi! (len/c19/jan)

Lima Momen
MTV EMAs 2019
SEVILLA, Jawa Pos – ’’Malam ini kami ingin
memastikan show ini benar-benar berada
dalam suasana Spanyol. Karena itulah, EMAs
membawa translator untuk memastikan semua
hal dalam show ini Spanyol banget,’’ kata host
Becky G dalam pembukaan MTV Europe Music
Awards (EMAs) 2019 pada Minggu malam
(3/11) waktu setempat.
Kalau tahun lalu dihelat di Bilbao, kali ini MTV
EMAs berlangsung di FIBES Conference and
Exhibition Centre di Sevilla, Spanyol. Siapa saja
yang berhasil membawa pulang piala dan tampil
paling bold malam itu? Berikut rangkumannya.
(Billboard/MTV/adn/c14/jan)

RAUL CARO CADENAS/EPA-EFE

GREEN DAY MENANG BEST ROCK
Sekitar 10 ribu penonton memadati area outdoor Plaza de
España pada Sabtu (2/11) waktu setempat untuk menyaksikan
penampilan band rock Green Day dalam preshow MTV EMAs
2019. Dua lagu dalam konser tersebut, Father of All... dan Basket
Case, disiarkan dalam acara puncak esoknya.
Band berumur 33 tahun itu turut hadir di FIBES Conference and
Exhibition Centre. Drumer Tre Cool malah sempat terjatuh saat
keluar dari mobil menuju karpet merah. Meski menjadi tontonan,
Cool tetap stay cool. Malam itu Green Day mendapat
penghargaan Best Rock. (*)

IM P. WHITBY/GETTY IMAGES EUROPE

Rock Icon
Untuk kali pertama, MTV EMAs
memberikan penghargaan Rock Icon
Award. Penghargaan itu diberikan
kepada Liam Gallagher, mantan pentolan
band Oasis. ’’Aku ingin memberikan
selamat kepada MTV karena telah
menyadari kecerdasanku. Terima kasih
atas penghargaannya. Aku akan
menggunakannya dengan baik,’’ ucap
Gallagher yang malam itu tampil kasual
dengan memakai parka yang menjadi
signature look-nya.
Gallagher lantas menutup show dengan
Once, salah satu lagu dari album solo
keduanya, Why Me? Why Not. Lalu,
dilanjutkan dengan salah satu single
andalan Oasis, yakni Wonderwall.

NCT 127

RAUL CARO CADENAS/EPA-EFE

Tetap Ada K-Pop
Suasana boleh Spanyol banget. Namun, K-pop tetap menjadi
bagian penting dari acara ini. Ada penampilan NCT 127 yang menjadi
boyband Korea Selatan pertama yang tampil MTV EMAs. Johnny,
Haechan, Mark, Jaehyun, Taeyong, Yuta, Taeil, dan Doyoung tampil
all-out dengan mengenakan jaket colorful dan celana hitam. Mereka
energik membawakan Highway to Heaven, salah satu lagu dalam
EP We are Superhuman yang dirilis pada 24 Mei lalu.

Sementara itu, boyband BTS meraih kemenangan besar dengan
memenangkan tiga penghargaan; Best Group, Best Live, dan
Biggest Fans. Untuk kategori Best Group, boyband bentukan
Big Hit Entertainment itu mengalahkan BLACKPINK, Little Mix,
CNCO, Monsta X, 5 Seconds of Summer, Jonas Brothers, dan
The 1975. Sayangnya, para member BTS tidak dapat hadir karena
masih menjalani masa rehat.

Bagi Inspirasi lewat Belahan Jantungku
JAKARTA, Jawa Pos – Pada usianya
yang kini menginjak 34 tahun, Andien
telah melewati berbagai fase kehidupan.
Baik itu sebagai penyanyi, perempuan,
istri, maupun ibu Anaku Askara Biru
atau Kawa. Dia masih terus melahirkan
karya lagu. Kini Andien menambah
karya lainnya, yakni buku.
Belahan Jantungku, sebuah buku
yang ditulis Andien bersama R
Kenyasentana sebagai teman
tandem menulisnya, dirilis
4FOJO (4/11). Ditemui di M

AKHIRNYA
RILIS JUGA:
Andien
memegang
buku Belahan
Jantungku yang
ditulis bersama
R. Kenyasentana.

Bloc Space, Jakarta Selatan, Andien
menjelaskan, dalam buku tersebut,
dirinya menceritakan pengalamannya
ketika mengambil keputusan-keputusan
untuk keluarganya. Belahan Jantungku
bukan tentang parenting.
’’Kalau aku bisa mengklasifikasikan,
ini lebih seperti buku inspirasi.
Memang banyak pengalamanku
sebelum dan sesudah jadi ibu yang
ditulis di sini,’’ ujarnya.
Ide dan konsep pembuatan buku

dimulai saat anaknya, Kawa, berusia 6
bulan. Di beberapa bab, istri Irfan
Wahyudi itu juga menyelipkan bagaimana
menjadi seorang perempuan. ’’Aku ingin
menyampaikan spirit seorang perempuan
yang kuat. Misalnya, ada kesamaan
masalah antara aku dan pembaca. ’Lo
gak sendiri kok. Masalah yang gue
hadapin sama kayak lo’,’’ ungkapnya.
Judul buku tersebut sebenarnya sama
dengan lagunya yang diciptakan Tulus
untuk album Metamorfosa. Lagu itu dibuat

ketika Kawa berusia 8 bulan di kandungan.
Meski begitu, Andien menyatakan bahwa
tidak ada niatan untuk membuat buku
sejak lagu tersebut kali pertama dibuat.
Banyak impian yang belum terealisasikan oleh Andien. Dia mengungkapkan, setelah ini, dirinya ingin menulis
buku tentang dongeng anak hingga
biografi perjalanan karir bermusiknya.
’’Aku juga ingin sekali membuat podcast
dongeng anak. Semoga disegerakan
ya,’’ tuturnya. (sam/c14/jan)

IMAM HUSEIN/JAWA POS

JOKO ANWAR

HITO CAESAR-FELICYA ANGELISTA

Hunting Bioskop Tua buat Nobar PTJ

Lamar Feli di Singapura

PEKAN lalu sutradara Joko Anwar
menyatakan akan menggelar nonton
bareng film terbarunya, Perempuan
Tanah Jahanam (PTJ), di bioskop tua
yang sudah reyot, berdebu, dan
(katanya) banyak penampakan
makhluk halus. Lokasinya berada di
Bioskop Atoom, Citeureup, Bogor.
Sayang, kondisi fisik bioskop itu
tak memungkinkan. Hal tersebut
bukan karena masalah gaib, tetapi
keamanan. ’’Pas dua kali survei, kami
lihat atapnya rusak banget. Pas kami
masuk, ada atap yang jatuh. Kalau

RENCANA pasangan Caesar Hito
dan Felicya Angelista untuk menikah
semakin mendekati kenyataan. Minggu
malam (3/11), Hito mengunggah
fotonya di Instagram bersama Feli
(sapaan Felicya) di Garden by the
Bay, Singapura. Rupanya, Hito telah
melamar sang kekasih.
Di bawah temaram lampu supertree,
Hito berlutut dan menyampaikan
pertanyaan ”super” untuk bintang
sinetron Dunia Terbalik itu. ”Will you
marry me?” tanya Hito. Dengan senang,
Feli langsung setuju. ”Sampai sekarang

mau dibenerin, banyak banget yang
harus dibenerin,’’ ujar Joko
Anwar saat ditemui CFMVN MBNB
JOJ di kawasan Kuningan, Jakarta.
Bioskop lain pun dipilih. Yakni,
bioskop tua yang juga angker di Jakarta.
’’Sekarang lagi tahap survei,’’ tuturnya.
Namun, sutradara Pengabdi Setan
itu belum mau mengumumkan nama
bioskopnya. Detail tanggal dan lokasi
akan diumumkan di media sosial.
’’Kalau jadi, dua hari sebelumnya
akan diumumkan. Rencananya minggu
ini,’’ jelasnya. (len/c20/jan)

GLANDY BURNAMA/JAWA POS

aku masih speechless dan terharu,
masih nggak percaya,” tulis Feli.
Di bawah foto dia dan Feli di
Instagram, aktor sinetron Anak
Jalanan tersebut mengungkapkan
bahwa dirinya butuh waktu 6 tahun
7 bulan 21 hari untuk berani melamar. ”Akhirnya gue memberanikan
diri untuk mengambil langkah yang
lebih besar untuk hubungan gue
dan @felicyaangelista_,” tulis Hito.
Hingga berita ini ditulis, Hito maupun Feli belum merespons saat
dihubungi. (len/c25/jan)

INSTAGRAM HITOCAESAR
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KONAMI

HUNGRY BEAST: Jagoan berwujud panda ini mengeluarkan
teknik serangan andalannya.

KONAMI

BEBERAPA bulan sebelum rilis Contra: Rogue Corps, Konami
menyuguhkan Contra: Anniversary Collection. Isinya, sepuluh
game klasik. Namun, pada dasarnya cuma ada lima game.
Yakni, Contra seri pertama, Super Contra, Contra Spirits,
Contra: Hard Corps, dan Contra versi GameBoy (Amerika:
Operation C) yang mirip Super Contra.
Paket kompilasi itu bisa jadi penghibur bagi yang kangen serial
Contra, tapi tak berminat dengan Rogue Corps. (c14/ray)

Contra: Rogue Corps
Genre: Action 3D
Mesin: PS4, Xbox One,
Switch, dan Steam
Produksi: Konami
Rilis: 24 September 2019

KONAM

I

MULTIPLAYER:
Kerja sama
dibutuhkan untuk
merobohkan
boss yang pola
serangannya
menyusahkan.
KONAMI

SNK

SUDAH satu dekade sejak SNK terakhir merilis seri utama
Metal Slug. Pesaing utama serial Contra itu sedang menantikan
kebangkitannya, yaitu seri baru yang berteknologi Unreal
Engine 4. Artinya, kualitas grafisnya bakal sekaliber
Bloodstained: Ritual of the Night.
Belum ada info lain dari SNK tentang seri baru tersebut, termasuk
tentang mesin game yang digunakan dan jadwal rilisnya. Jika
Konami tak kunjung menyiapkan seri baru yang bergrafis 2D, bisa
dipastikan serial Contra akan dikubur Metal Slug. (c14/ray)

SINGKAT
kata, Contra: Rogue
Corps adalah game
terburuk bagi serial
Contra. Ini sebenarnya
ironis.
Serial Contra dikenal
sebagai
pelopor subgenre run
and gun
dalam genre action 2D
yang menginspirasi game lain seperti Midnight
Resistance, Metal Slug, dan Gunstar Heroes.
Dua tahun belakangan ini, genre action 2D
kembali naik daun. Masalahnya, Konami tak
membuat Rogue Corps sebagai game action 2D.
Game itu mengikuti jalur seri Contra: Legacy of
War hingga Neo Contra yang bergenre action
3D. Seharusnya Konami belajar dari sejarah serial
Contra yang seri-seri 2D-nya selalu lebih bagus
dan laris ketimbang seri-seri 3D-nya. Padahal,
biaya pembuatan game 3D lebih mahal.
Dari segi cerita, Rogue Corps berlatar setelah seri
Contra Spirits (Amerika: Contra III: the Alien Wars).
Setelah perang besar, di bekas lokasi pertempuran
terakhirnya, muncul makhluk-makhluk berbahaya.
Lima protagonis terjun ke medan tempur baru
tersebut. Tujuan mereka sebenarnya mencari barangbarang berharga di sana. Namun, pertempuran
mereka menghentikan penyebaran para musuh.
Pemain memilih empat protagonis. Satu karakter
lagi yang disebut Aero Captain berperan sebagai
pendukung tempur. Keempat jagoan punya
kemampuan bervariasi. Makin bervariasi lagi setelah
pemain mengumpulkan berbagai bahan di medan
tempur, lalu meningkatkan aneka senjata masingmasing. Pengembangan karakter tersebut adalah

satu-satunya keunggulan Rogue Corps.
Sayangnya, aspek lainnya tak mendukung. Setiap
karakter membawa dua macam senjata yang bisa
kepanasan jika terus digunakan. Pemain pun dipaksa
sering mengganti senjata, bukan karena
menyesuaikan diri dengan para musuh. Ini sudah
melanggar pakem serial Contra yang biasa
menembak terus-terusan, kecuali segelintir senjata
sekunder yang amunisinya terbatas.
Para musuh yang ditampilkan dan adegan
pertempurannya tak cukup kreatif, terutama karena
genre action 3D sering dieksplorasi dalam dua
dekade terakhir. Kualitas grafisnya pun tak bisa
dibilang istimewa. Muncul kesan bahwa sutradara
Nobuya Nakazato tak diberi anggaran mencukupi
oleh Konami. Padahal, dia yang dulu melahirkan
seri Contra Spirits dan Contra: Hard Corps.
Hadir untuk mesin PlayStation4, Xbox One,
Switch, dan Steam, seri Rogue Corps
mendayagunakan dua analog stick pada
controller. Namun, pergerakan dan pembidikannya
kurang mulus sehingga bakal mengurangi
daya tarik mode multiplayer-nya yang bisa
dimainkan hingga empat orang.
Dengan anjloknya kualitas Rogue Corps tersebut,
nasib serial Contra makin tak menentu. Praktis,
serial andalan Konami tinggal Winning Eleven
(Amerika: Pro Evolution Soccer). Mereka lebih
sibuk menggarap game untuk iOS dan Android,
serta permainan pachinko. Mungkin Nakazatosensei akan menyusul Hideo Kojima, pencipta
serial Metal Gear, dan Koji Igarashi, serial Akumajo
Dracula, yang hengkang dari Konami, lalu membuat
game impiannya secara independen. (c14/ray)

KONAMI

KONAMI pernah menyerahkan penggarapan dua seri Contra
versi 2D kepada perusahaan lain. Yang pertama adalah Contra
Dual Spirits (Amerika: Contra 4) untuk mesin portabel Nintendo
DS yang ditangani WayForward. Mereka adalah pembuat Shantae,
serial indie yang ikut memopulerkan lagi game 2D.
Satunya adalah Hard Corps: Uprising untuk mesin PlayStation3
dan Xbox 360 yang dikerjakan Arc System Works. Perusahaan
itu dikenal lewat serial Guilty Gear dan BlazBlue. Meski sudah
delapan tahun, game tersebut masih bisa dibeli secara digital
lewat PlayStation Store dan Xbox Marketplace. (c14/ray)

JOYMASHER

POPULARITAS serial Contra masih cukup ampuh untuk
memunculkan epigon alias pengekor. Salah satunya adalah
Blazing Chrome buatan perusahaan baru JoyMasher yang dirilis
beberapa bulan silam. Meski ada unsur dari game klasik Cyber
Police ESWAT dan serial Rockman (Amerika: Mega Man), tak
salah lagi Contra adalah pengaruh utama bagi game tersebut.
Hadir untuk PlayStation4, Xbox One, Switch, dan Steam,
Blazing Chrome adalah pilihan terbaik bagi yang ingin game
baru dengan sensasi Contra. (c14/ray)
LAYOUT: ARIF/ZETIZEN TEAM
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Perang Dagang Tekan Pertumbuhan
Ekonomi
Tumbuh 5,02
Persen pada
Triwulan III
JAKARTA – Ketidakpastian global memukul perekonomian negara-negara
di dunia. Tidak terkecuali
Indonesia. Hal itu tecermin
dari capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada triwulan III yang hanya
5,02 persen secara tahunan,
sedangkan secara kuartal
tumbuh 3,06 persen dan
secara kumulatif tumbuh
5,04 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menuturkan, perlambatan
tersebut tidak terlepas dari
kondisi ekonomi global.
’’Saya kira pertumbuhan
5,02 persen ini, meskipun
memang melambat, tidak
terlalu curam dibandingkan negara-negara lainnya,’’ ujarnya di kantor BPS,
Jakarta.
Dia lantas membandingkan kondisi perekonomian
RI dengan negara-negara
mitra dagang. Pertumbuhan
Tiongkok melambat dari
6,5 persen pada triwulan III
2018 menjadi 6 persen pada
triwulan III 2019. Amerika
Serikat (AS) yang merupakan mitra ekspor Indonesia
juga mencatat perlambatan,

PUSPA PERWITASARI/ANTARA

TELITI: Seorang pengunjung memotret layar pergerakan IHSK di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu.

yakni dari 3,1 persen pada
triwulan III 2018 menjadi
2,0 persen pada triwulan III
tahun ini.
Singapura malah lebih ekstrem. Perekonomian negara
tersebut melambat dari 2,6
persen pada triwulan III
2018 menjadi 0,1 persen
saja pada triwulan III 2019.
’’Ini menunjukkan bahwa

ketidakpastian ekonomi
global membawa dampak
pelemahan di negara maju
maupun negara berkembang,’’ ungkap Suhariyanto.
Beberapa peristiwa juga
terus menjadi pemicu perlambatan ekonomi global.
Selain perang dagang antara
AS dan Tiongkok, harga komoditas masih fluktuatif

dengan tren penurunan secara quarter-to-quarter (Qto-Q) maupun year-on-year
(YoY). Misalnya, Indonesia
crude price (ICP) pada kuartal III 2018 di level USD 71,64
per barel menjadi USD 59,81
per barel pada triwulan III
2019. ’’Artinya, rata-rata harga minyak ICP turun 16,5
persen secara year-on-year,’’

papar Suhariyanto.
Penurunan realisasi belanja pemerintah pusat juga
menjadi catatan. Pada triwulan III tahun ini, realisasi belanja pemerintah mencapai
22,75 persen dari pagu anggaran. Turun jika dibandingkan dengan realisasi pada
periode yang sama tahun
lalu, yakni 25,59 persen dari

pagu 2018.
Dilihat lebih dalam, lanjut Suhariyanto, penurunan
realisasi belanja pemerintah tersebut terjadi karena
penurunan realisasi belanja
pemerintah pusat. Di antaranya, penurunan belanja barang dan jasa, belanja modal,
serta belanja bantuan sosial.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung konsumsi rumah tangga (5,01
persen); konsumsi lembaga
nonprofit rumah tangga/
LNPRT (7,44 persen); dan
pembentukan modal tetap
bruto/PMTB (4,21 persen).
Selain itu, konsumsi pemerintah yang tumbuh 0,98
persen; ekspor (0,02 persen);
dan impor yang terkontraksi
8,61 persen ikut memberikan kontribusi terhadap
perekonomian pada triwulan III 2019.
Kinerja PMTB sedikit
menurun atau tumbuh
paling buruk sejak 2016
karena pelaku usaha sedang menunggu kepastian
adanya pemerintahan baru.
Konsumsi pemerintah juga
memperlihatkan kinerja
menurun jika dibandingkan
dengan empat tahun terakhir. Sementara itu, ekspor barang dan jasa belum memperlihatkan tanda-tanda
perbaikan karena turunnya
permintaan dari negara tujuan ekspor dan kunjungan
wisatawan mancanegara.
Direktur Riset CORE (Center of Reforms on Econom-

ics) Indonesia Piter Abdullah menuturkan, realisasi
pertumbuhan ekonomi
triwulan III sesuai dengan prediksi. Yakni, akan
mengalami perlambatan.
Perlambatan laju ekonomi
tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. ’’Meskipun perlambatannya masih
lebih baik daripada prediksi
pada umumnya, saya kira
tetap menjadi warning buat
pemerintah,’’ tuturnya.
S ementara itu, Ketua
Umum Kamar Dagang dan
Industri Indonesia Rosan
Perkasa Roeslani menyebutkan, angka pertumbuhan
lebih lambat jika dibandingkan dengan dua kuartal
sebelumnya. ’’Kalau pengusaha sih sudah memperkirakan. As predicted kalau kita bilangnya,’’ ujarnya.
Menurut Rosan, pertumbuhan ekonomi tahun ini
secara keseluruhan diproyeksikan berada pada
level 5,0 persen. Dia juga
mengonfirmasi bahwa lesunya pertumbuhan ekonomi
berdampak pada iklim bisnis dan ekspansi pengusaha.
Menurut dia, dunia usaha
berkorelasi dengan supply and demand. ’’Begitu
demand-nya lemah, kita
akan ekspansi nggak? Pasti
kita akan menahan. Begitu
demand-nya tinggi apakah
kita akan ekspansi? Gampang kok, itu tentang supply
and demand,’’ ujar Rosan.
(dee/agf/ken/c5/hep/fal)

KOMUNITAS

BRI Cabang Cibadak Serahkan Hadiah Utama PHS Semester I/2019
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor
Cabang (Kanca) Cibadak
menyerahkan hadiah grand
prize dari undian Panen
Hadiah Simpedes (PHS)
Periode I/2019 (1 Maret-31
Agustus 2019), berupa satu
unit mobil All New Ertiga
Type GA Suzuki kepada Daman, pemenang yang juga
nasabah setia Tabungan
Simpedes dari BRI Unit Citepus Cibadak.
Penyerahan hadiah senilai ratusan juta rupiah
itu dipusatkan di kantor
BRI Unit Citepus Cibadak,
Rabu (6/11). Hadiah diserahkan langsung Pinca BRI
Cibadak Muhyidin Zainal
kepada pemenang, didampingi Kepala Unit BRI Citepus Cibadak Redy Mulyadi
disaksikan Pincapem BRI
Pelabuhanratu Yanuar Ahmad, sejumlah kepala unit
dan jajaran, pihak kepolisian
dan para nasabah setia BRI.
Pantauan Radar Sukabumi,
sebelumnya, pengundian
PHS Periode I/2019 (1 Maret-31 Agustus 2019) telah
dilaksanakan di Gedung
Widaria Kencana (GWK)
Jalan Lingkar Selatan, Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Selasa
(15/10). Dalam pengundian
kali ini, BRI Kanca Cibadak
juga menyediakan berbagai
hadiah menarik dengan ni-
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ANEKA
C V. ARGO PUTRA, Kontarktor,
Pertambangan,Perdagangan Umum
dan Jual Beli Macam2 Kayu Bayur
JL.Raya Baros Km.4 Sudajaya Kec.
Baros SMI hp. 0858.7115.3111 (RS s/d
30 November)
INDOBATA menyediakan : Genteng
beton multiline/urat batu, batako press,
paving block (Brg2 tsb brsrtifi kat SNI).
Jl. Ry Karang Hilir no.833 Cibadak 43351
Smi. 0266-532888/0818107180.(Rs s/d
30 November)
FLORIS
KAWANUA FLORIST terima pesanan
karangan bunga, jl. Jendral Sudirman.
Tlp (0266) 224361 (Rs s/d 30 November)
CHEN’S FLORIST, Terima pesanan Rangkaian Bunga,Rental Tanaman Hias, Jl
Sriwijaya No.43 Tlp (0266)231058 HP

lai total ratusan juta rupiah
untuk para nasabah setia
Tabungan Simpedes yang
beruntung. Diantaranya
lima unit motor New Fino
Series 125 CC Yamaha, lima
unit motor Mio M3 CW 125
CC Yamaha, enam unit televisi LED TV 43 inch Samsung, sembilan unit lemari
es Panasonic, 23 unit mesin cuci Panasonic, dan 20
unit televisi LED TV 32 inch
Sharp. Tidak hanya itu, para
nasabah yang hadir juga berkesempatan memperoleh
aneka doorprize menarik
yang telah disiapkan oleh
BRI Kanca Cibadak.
Hadiah utama berupa
Mobil All New Ertiga Type
GA Suzuki berhasil dibawa pulang oleh Daman,
warga Kampung Ciranca
Desa Cirendang, Kecamatan
Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Ia merupakan seorang
pengepul hasil pertanian di
daerahnya.
Ia meluapkan kebahagianya usai serah terima
mobil tersebut. “Saya sangat
senang luar biasa, yang pasti
sangat bersyukur kepada
Allah SWT, terimakasih BRI,
hadiahnya bukan hoax tapi
benar dan nyata adanya.
Saya akan tingkatkan lagi
jumlah tabungannya dan
mengajak saudara dan warga lainnya untuk menabung
di BRI,” ujarnya.

Pinca BRI Cibadak yang terkenal ramah dan smart, Muhyidin Zainal (tengah)
didampingi Kepala Unit BRI Citepus Cibadak Redy Mulyadi mengucapkan
selamat kepada nasabah Simpedes BRI Unit Citepus Cibadak, Daman yang
memenangkan grand prize PHS Periode I/2019 satu unit mobil All New Ertiga

Penyerahan hadiah grand prize PHS Periode I/2019 satu unit mobil All New Ertiga meriah di BRI Unit Citepus Cibadak

Pinca BRI Cibadak Muhyidin Zainal mengatakan,
nasabah yang memiliki
tabungan Simpedes dengan jumlah saldo Rp100 ribu
memiliki kesempatan yang
sama untuk mendapatkan
hadiah Simpedes itu. Pola
pengundian Simpedes juga
hanya berlaku dalam satuan
wilayah kerja Cabang BRI,
bukan diundi secara nasional. “Artinya semakin banyak
saldo dari tabungan nasabah tersebut, maka kuponnya akan bertambah dan kesempatan menang tentunya
juga semakin besar. Semoga
hadiah yang diterima makin
berkah dan bermanfaat,” tutup Muhyidin Zainal sembari
mengajak seluruh nasabah
untuk meningkatkan saldo
tabunganya. (*/sri)

Pinca BRI Cibadak Muhyidin Zainal (kiri) dikenal dekat dengan para
nasabah dan seluruh pegawainya seperti Kepala Unit BRI Citepus Cibadak
Redy Mulyadi
Daman diajak mencoba mobil baru oleh Pinca BRI Cibadak Muhyidin
Zainal dan Kepala Unit BRI Citepus Cibadak Redy Mulyadi

Penandatanganan
penyerahan
hadiah mobil
dari BRI Cabang
Cibadak kepada
pemenang
Penyerahan hadiah dihadiri unsur kepolisian, jajaran BRI dan para
nasabah
IS. RP. 15.000
TARIF IKLAN BAR MINI 3 BARIS
MAKS 10 BARIS
(38 KARAKTER)

Solusi Kebutuhan A
Anda !

IKLAN BARIS
081584105896 (Rs s/d 30 November)
HOTEL
RAHARJA HOTEL Jl. Arif Rahman Hakim
No. 59 Sukabumi Tlp ( 0266) (Rs s/d 30
November)
SELABINTANA HOTEL Jl. Selabintana
km. 7 Sukabumi Tlp. (0266) (Rs s/d 30
November)
TAMAN SARI HOTEL J l . Suryakencana
no. 112 Sukabumi Tlp. (0266) 225008 (Rs
s/d 30 November)

PROMO

AUGUSTA HOTEL Jl. Raya Cikukulu No 72
Sukabumi Tlp. (Palabuhanratu (Rs s/d 30
AWAL TAHUN
November)
INA SAMUDRA BEACH HOTEL Jl. raya
Cisolok Km. 7 Palabuhanratu Tlp. (0266)
431200(Rs s/d 30 November)
MUSTIKA HOTEL Jl. Bhayangkara No 101
Sukabumi Tlp ( 0266 ) 222287 (Rs s/d 30

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

MANTORO
HLG STNK F 4003 QD AN AMINAH
KULINER
WARUNG MKN BEBEK JONTOR,
jontornya bikin keSOHOOORR !! Jl. Selabintana Km.3 Smi. 085624101595 (Rs
s/d 30 November)

JUAL
R
MOTO
www.radarsukabumi.com

SOP KIKIL STAMINA & MIE AYAM KAHURUAN Jl. Surya Kencana Dpn Htl Anugrah
Tlp : 085210081914
OTOMOTIF
DEALER LARIS II, Jual Beli Mobil Bekas
(Second), Jl Sekar Wangi Cibadak (Rs s/d
30 November)

Ingin membangun/renovasi rumah dngn
harga relatif terjangkau, hasil maksimal,
arsitektur menarik? kami siap mendesain
HUB : 0852 1083 5225 (Kris)
JUAL RUMAH
DIJUAL Rumah siap huni tipe 72/50 di
Pakuan Residence, warudoyong, kota
sukabumi, Rp 300 juta. SHM. TP Hub
085718269009
KEHILANGAN
HLG STNK F 6842 UAX AN ROBBI KRIS-

BISNIS TI
ER
PROP

JUAL
MOBIL

DISKON

10% S/D 20%

KIKI MOTOR Jual Angkutan Kota APV
dan Daihatsu Grand Max Jl.Arif Rahman
Hakim No.49 Tlp.085723474977 (Rs s/d
30 November)
TOKO KOMPUTER
APOLLO COMPUTER Menjual Hardware,
Note-book, CCTV, Accessories, Printer,

tablet, dll Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp
(0266)222685, HP 08572320 8455 Sukabumi. (Rs s/d 30 November)
RNY COMPUTER , Hardware, Notebook,
CCTV, Camera Digital, GPS, PC, Tablet,
Projector, Jl. A. Yani No 216 /232 Tlp ( 0266
) 221079 Fax. ( 0266) 217890 Sukabumi.
(Rs s/d 30 November)

TERUSAN
150 Warga Terisolir
sambungan dari Hal 16

Saat ini, lanjut Tio, terpaksa warga menggunakan jalan
setapak yang berada di tengah perkebunan, kemudian
warga melewati pematang
sawah. Jalan ini dirasakan
cukup untuk keadaan saat
ini agar anak-anak tetap bisa
pergi ke sekolah dan berpergian keluar kampung. “Mau
gimana lagi kalau kondisinya seperti ini harus berjalan
kaki karena jalan setapak ini
tidak bisa dilalui kendaraan.
Ya, kecuali kalau pengendaranya berani melintasi jalan
setapak,” paparnya.
Sementara itu, Kepala
Desa Karangtengah, Gerry
Imam Sutrisno menuturkan,
longsor ini terjadi setelah
wilayah Cibadak diguyur hujan deras yang mengguyur
wilayah tersebut. “Jalan penghubung ini sangat penting
bagi warga karena tidak ada
akses jalan lain yang bisa
dilalui kendaraan,” tuturnya.
Menuturnya, pemerintah
desa sudah memberikan
imbauan agar warga mewaspadai bencana alam di

musim hujan. Harapannya,
pada saat terjadi hujan deras, maka warga yang tinggal
di daerah rawan bencana
bisa mewaspadai potensi
terjadinya bencana. “Langkah ini untuk menekan
timbulnya korban jiwa dan
kerugian materil. Di sisi lain,
petugas juga siaga dalam
memberikan penanganan
dan bantuan kepada korban
bencana,” imbuhnya.
Di konfirmasi terpisah,
Camat Cibadak, Lesto Rosadi menjelaskan, pihaknya
sudah melakukan peninjauan ke lokasi kejadian dan
akan segera menanggulangi
jalan pernghubung antar
kampung ini dengan cara
bergotongroyong membuat
jalan sementara agar dapat
dilalui oleh warga. “Kami
akan bergotongroyong untuk membuat jalan sementara,” jelasnya.
Lesto meminta, warga
meningkatkan kewaspadaan
terhadap potensi bencana
alam seperti, pergerakan
tanah, longsor dan bencana
lainnya. “Apalagi saat ini
sudah memasuki musim

penghujan. Kami meminta
agar warga selalu waspada,”
ujarnya.
Sementara itu ditempat
terpisah, Koordinator Pusdalops BPBD Kabupaten
Sukabumi, Daeng Sutisna
menambahkan, setelah
mendapatkan informasi
petugas langsung melakukan pengecekan untuk memastikan bencana longsor tersebut. “Sepanjang 30
meter dengan lebar delapan
meter jalan penghubung
dua kampung ini tergerus
longsor hingga jalan pun
terputus,” tambahnya.
BPBD berkoordinasi dengan pemerintah desa serta
instansi terkait lainnya untuk memperbaiki jalan tersebut. Khususnya bantuan
material bangunan dalam
memperbaiki jalan. Menurut Daeng, pada musim
hujan ini Sukabumi termasuk daerah rawan longsor dan pergerakan tanah.
“Karena itu, kami meminta
agar warga meningkatkan
kewaspadaan menghadapi
bencana alam,” pungkasnya.
(bam/d)

JALAN
MERANGKAK:
Muklis Abdul
Kholik (9) bocah
asal Kampung
Cikiwul Tongoh
RT 1/1 Desa
Sekarwangi,
Kecamatan
Cibadak,
saat berjalan
merangkak saat
pulang sekolah,
beberapa waktu
lalu.

(FOTO: IST)

Keluarga Muklis Minta Akses
Jalan Diperbaiki
sambungan dari Hal 16

Bocah berkebutuhan khusus
yang viral hingga sempat
diundang Presiden Joko
Widodo pada 2018 lalu ini,
setiap pulang sekolah masih
harus berjalan merangkak
beberapa puluh meter untuk
menuju rumahnya. Pasalnya, kendaraan roda dua
tidak bisa sampai hingga
kediamannya.
Orang tua Muklis Abdul Kholik, Pipih mengatakan, hingga saat ini
pemerintah masih belum
memperbaiki akses jalan
menuju rumahnya tersebut
sehingga kendaraan yang
biasa untuk mengantar
Abdul tidak dapat di bawa
ke rumah dan disimpan di
lokasi yang jaraknya sekitar
puluhan meter. “Ya, karena akses jalannya belum
ada perbaikan sehingga
anak saya masih berjalan

merangkak setiap pulang
sekolah karena kendaraan tidak bisa sampai ke
rumah,” kata Pipih, kemarin (6/11).
Setiap hari, Adul selalu diantar jemput menuju
sekolah oleh kakaknya sampai Ponpes Al-Bayan. Dari
situ, baru dapat menaiki
kendaran sampai sekolah.
“Dari Al-Bayan Adul harus
jalan lagi sampai rumah.
Kadang kalau lagi hujan saya
menggendongnya karena
pakayannya pasti kotor,”
tandasnya.
Menurut Pipih, pada 2018
lalu pemerintah menjanjikan untuk memperbaiki akses
jalan tersebut. Namun, hingga saat ini belum kunjung terealisasi. “Dulu pemerintah
setempat akan memperbaiki
jalan ini, tapi sampai sekarnag masih seperti dulu.
Kami harap pemerintah bisa
segera memperbaiki akses

jalan ini demi kemanan dan
kenyamanan warga setempat juga,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan,
Muklis Abdul Kholik meminta pemerintah untuk
segera memperbaiki akses
jalan tersebut. “Saya berharap jalan ini bisa diperbaiki supaya kalau hujan
jalan tidak licin dan pakayan
tidak menjadi kotor karena
lumpur,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut,
Camat Cibadak, Lesto Rosadi mengatakan, pemerintah kecamatan bakal terus
mendorong desa setempat
agar segera memperbaiki
akses jalan tersebut. “Sudah lama kami menyampaikan ke desa terkait agar
ada perbaikan jalan ke arah
rumahnya Adul. Saya akan
segera mengeceknya apakah
sudah dimasukan dalam
Musrenbang atau belum,”
singkatnya. (bam/d)
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Sehari, Tiga Rumah Hangus
sambungan dari Hal 16

Meski, tidak ada korban
jiwa, namun dipastikan
kerugian mencapai ratusan
juta.
Berdasarkan data dari Taruna Siaga Bencana (Tagana), kebakaran yang terjadi
di Kampung Neglasari membakar rumah milik Pandi
dan Komar pada pukul 08.30
WIB, sementara untuk kebakaran yang terjadi di Kampung Sukasirna membakar
rumah Sambas terjadi pada
pukul 10.30 WIB.
Seorang anggota Taruna
Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Sukabumi, M Abdul
Awat mengatakan, berdasarkan laporan petugas relawan di lapangan, kebakaran
yang terjadi di wilayah Keca-

matan Nyalindung ini, api
diduga berasal dari tungku
api tempat memasak. “Api
pertama menyala di rumah
milik Pak Pandi. Setelah
itu, api langsung menjalar
ke rumah saudaranya yang
bernama Pak Komar,” jelas
Abdul kepada Radar Sukabumi, kemarin (6/11).
Saat kejadian, sambung
Abdul, keluarga korban
tengah berada di ladang.
Api cepat membakar. Lantaran, bangunan rumah
korban terbuat dari material yang mudah terbakar.
“Akibat peristiwa kebakaran
ini, rumah milik Pak Pandi
berukuran 5 kali 7 hangus
terbakar hingga nyaris rata
dengan tanah. Sementara
rumah milik Pak Komar
hanya mengalami rusak

dibagian dapurnya saja,”
ujarnya.
Sementara itu, Camat
Surade Utang Supratman
mengatakan, kebakaran
rumah yang terjadi di Kecamatan Surade ini, diduga api
berasal dari korek api yang
dijadikan mainan oleh anak
korban,
“Dugaan sementara, api
bermula dari seorang anak
bermain korek api di dalam
rumah. Setelah itu, api kemudian mengenai pakaian
yang tergantung di dalam
rumah dan merembet ke
atap rumah,” jelas Utang.
Saat kebakaran, papar
Utang, Muspika Kecamatan
Surade bersama dengan
Petugas Penanggulangan
Bencana (P2BK) Kecamatan
Surade dan warga sekitar

langsung berupaya memadamka api yang membakar
rumah korban. “Api berhasil
dipadamkan setelah dua
unit mobil pemadam kebakran dari Pos Unit Damkar Surade dan Jampang
Kulon diterjunkan ke lokasi
kejadian,” ujarnya.
Saat ini, seluruh keluarga
korban sudah dievakuasi
oleh Muspika Kecamatan
Surade ke rumah saudara
terdekatnya. “Kami sudah
laporkan mengenai peristiwa ini, kepada pimpinan
dan Dinas Sosial, Baznas
serta BPBD Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan
dalam waktu dekat ini, ada
bantuan dari pemerintah
untuk meringankan beban
keluarga korban kebakaran
itu,” pungkasnya. (den/d)

ESDM Jabar: Izin PT BSR Bermasalah
sambungan dari Hal 16

Lebih lanjut ia menjelaskan, bila PT Bunga Ratu
Selatan secara prosedur Izin
Pertambangan Rakyat (IPR)
sudah keluar, maka harus
ada penetapan dari Kementerian ESDM dengan sebutan Wilayah Pertambangan
Rakyat (WPR).
“Setelah WPR itu, keluar
dari kementerian, maka
kami akan mengeluarkan
IPR yang nantinya boleh
beraktivitas. Untuk pengelolaaanya pun harus dengan
perseorangan atau Koperasi,
tidak boleh memakai PT.
Namun, faktanya perusahaan ini belum menempuh
prosedur seperti ini. Iya,
makanya kami nyatakan
perusahaan itu belum mengantongi izin,” tandasnya.
Ketika disinggung mengenai proses perizinan yang
sudah ditempuh oleh PT
Bunga Ratu Selatan, ia menjawab, bahwa perusahaan
itu tengah mengurus WPR
tambang emas baru memasuki di tingkat Kementrian
ESDM. “Pihak perusahaan
ini, telah mengajukan WPRnya pada Juli 2019 lalu. Bila
perusahaan itu terus melan-

jutkan dan mengurus perizinannya, maka wilayah yang
dikelola untuk pertambangannya pun maksimal 25
hektare,” bebernya.
Seperti diberitakan sebelumnya, aktivitas pengolahan emas hasil tambang
rakyat di Kampung Cisitu,
Desa/Kecamatan Ciemas,
akhirnya ditutup paksa oleh
Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Penutupuan tersebut, diakibatkan oleh protes
dari sejumlah masyarakat.
Pengelolaan emas milik PT
Bunga Ratu Selatan ini selain
belum memiliki izin, dikhawatirkan dapat merusak
lingkungan. Terlebih lagi,
lokasi pabarik berada tidak
jauh dari Sungai Cimarinjung yang masuk dalam
kawasan Geopark CiletuhPalabuhanratu.
Camat Ciemas Ahmad
Gangga Sanjaya mengatakan, warga Desa Cisitu
mempersoalkan kegitan
tambang Asosiasi Petambang Rakyat Indonesia
(APRI). Karena, dalam aktivitasnya dikhawatirkan
dapat mencemari lingkungan. “Karena khawatir, akhirnya warga langsung melaporkan kondisi ini, kepada

pemerintah Kecamatan
Ciemas, DPRD Kabupaten
Sukabumi dan dinas lainnya,” jelas Sanjaya kepada
radar Sukabumi melalui
telepon selulernya.
Menurutnya, kekhawatiran warga Desa Ciemas dinilai wajar terhadap aktivitas
pengolahan emas tersebut.
Karena, mereka khawatir
jika pengolahan emas tidak
sesuai aturan, maka dapat
menyebabkan bencana
alam. Seperti longsor. Untuk
mengantisipasi hal tersebut,
akhirnya DPRD Kabupaten
Sukabumi melakukan sidak
bersama sejumlah pihak ke
lokasi perusahaan pengolahan emas tersebut.
“Tadi sudah ada pertemuan di kantor Desa Ciemas
bersama Komisi I DPRD
Kabupaten Sukabumi yang
dihadiri oleh Satpol PP,
Dinas Lingkungan Hidup,
DPMPTSP, Dinas Pertanian,
DPESDM dan sejumlah pihak lainnya. Saat pertemuan
itu, ternyata diketahui pihak
perusahaan belum mengantongi izin,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua
Komisi 1 DPRD Kabupaten
Sukabumi Paoji Nurzaman
mengatakan, peninjauan

DPRD Kabupaten Sukabumi
ke lokasi perusahaan ini,
berdasarkan surat laporan
dari warga Desa Ciemas.
Setleah itu, DPRD Kabupaten Sukabumi langsung
meninjau ke lokasi perusahaan pengolahan emas
bersama beberapa pihak
lainnya untuk memastikan
kebenaranya.
“Karena perusahaan
belum mengantongi izin,
akhirnya kami sepakat bersama beberapa dinas untuk
memberhentikan sementara
waktu aktivitas perusahaan,
sebelum proses perizinannya selesai,” katanya.
Penutupan sementara
waktu terkait aktivitas pengolahan emas itu, dilakukan karena secara legalitas
perusahaan tersebut belum memiliki izin. Salah
satunya Izin Mendirikan
Bangunan (IMB). Selain itu,
warga juga banyak merasa
khawtir soal pencemaran
terhadap sungai Cimarinjung karena sungai tersebut
digunakan asas mamfaatnya. “Saat kami melakukan
sidak, pihak perusahaan ini
mengaku sudah beraktivitas
sekitar beberapa bulan lalu,”
pungkasnya. (den/t)

Pergerakan Tanah Terjang Purabaya
sambungan dari Hal 16

Saat pihaknya melakukan asessmen ke lapangan,
sambung Eka, BPBD menemukan dua lokasi pergera k a n t a na h d i w i l aya h
Kampung Cikupa. Yakni,
d i w i l ay a h p e r b u k i t a n
dan satu lokasi terjadi di
wilayah pemukiman penduduk. “Hasil peninjauan
dan kajian teknis di lapangan, pergerakan tanah
ini tidak membahayakan.
Makanya, untuk sementara

waktu warga disana tidak
kami evakuasi,” ujarnya.
Berdasarkan kajian teknis dilapangan, ujar Eka,
pergerakan tanah ini diduga
akibat dari dampak musim
kemarau yang berkepanjangan. Sehingga mengakibatkan retakan dibagian
permukaan tanah dengan
dengan panjang sekitar 100
meter, lebar lima centimeter
dan kedalaman retakan sektiar 100 centimeter.
“Pada 20 tahun silam di
wilayah ini sempat terjadi

retakan tanah. Sehingga,
di massa itu terdapat beberapa penduduk yang pindah ke tempat lebih aman.
Untuk mengantisipasi bencana ini, rencananya kita
akan koordinasi dengan
dinas dinas terkait dan
pemerintah setempat untuk membuatkan saluran
air di lokasi pemukiman
penduduk,” bebernya.
Untuk memastikan
secara ilmiah terkait penyebab pergerakan tanah tersebut, rencananya

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) Bandung akan meninjau ke loaksi pergerakan
tanah pada Kamis (7/11).
“Untuk kajian secara teknis, kami pastikan kondisi
pergerakan tanah ini aman
dan tidak akan meluas.
Namun, untuk memastikan perkembangannya
secara ilmiah, nanti kita
menunggu hasil peninjuan
dari BMKG. Insya Allah,
besok mereka akan ke sini,”
pungkasnya. (den/d)

Beragam Jenis Limbah Medis
dan Potensi Bahayanya
sambungan dari Hal 16

Menurut WHO (Pengelolaan Aman Limbah Layanan
Kesehatan,EGC,Jakarta) beberapa jenis limbah rumah
sakit dapat membawa resiko
yang lebih besar terhadap
kesehatan. Seperti diare, infeksi kulit, demam berdarah
sampai hepatitis A,B dan C.
Ada beberapa jenis limbah
yang ada di rumah sakit
yaitu limbah medis dan non
medis. Limbah medis adalah
limbah yang dianggap mengandung bahan patogen
seperti bakteri, virus yang
dapat menimbulkan penyakit yang berasal dari
kegiatan yang berhubungan dengan pasien, baik
yang berobat jalan maupun
yang dirawat inap. Adapun
yang termasuk kedalam
limbah medis adalah kapas,
kassa, verban, sarung tangan, masker, selang infus,
pampers dan semua sampah
yang terkontaminasi darah
dan cairan tubuh pasien.
Sedangkan yang termasuk
limbah benda tajam antara
lain jarum suntik, pisau cukur, silet, pecahan ampul,
sampah yang memiliki per-

mukan/ujung yng tajam.
Tujuan pengelolaan limbah
benda tajam agar benda
tajam yang dihasilkan oleh
rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya dapat
tertangani dengan baik dan
tidak menimbulkan cedera
bagi karyawan, petugas kesehatan, pengunjung dan
masyarakat sekitar. Limbah
non medis adalah limbah
yang dihasilkan kegiatan
RS diluar medis biasanya
berasal dari kegiatan perkantoran, halaman, dapur
dan taman. Adapun yang
termasuk dengan limbah
non medis adalah kertas,
plastik, kaleng, sisa makanan atau sampah yang tidak
terkontaminasi darah dan
cairan tubuh.
Agar kita mudah untuk
melakukan pemilahannya,
sampah di rumah sakit dibedakan dengan menyediakan
wadah yang sesuai dan dilapisi dengan plastik yang
berbeda, antara lain hitam
untuk non medis dan kuning untuk tempah sampah
medis. Hal ini dilakukan
untuk memudahkan petugas, pengunjung rawat inap
ataupun rawat jalan dalam

melakukan pembuangan
limbahnya.
Pengelolaan limbah rumah
sakit adalah bagian dari
kegiatan penyehatan lingkungan di rumah sakit yang
bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya
pencemaran lingkungan
yang bersumber dari limbah
rumah sakit. Unsur-unsur
yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah sakit (termasuk
pengelolaan limbahnya),
yaitu : pemrakarsa dan penanggung jawab rumah sakit,
para ahli, pakar dan lembaga
yang dapat memberikan
saran-saran, para pengusaha dan swasta yang dapat
menyediakan sarana dan
fasilitas yang diperlukan
Pada saat ini RS Betha medika sendiri untuk pengelolaan limbahnya sudah
bekerjasama dengan pihak
ketiga/lembaga yang berizin.
Semoga Bermanfaat, Jangan lupa untuk share informasi ini kepada teman dan
kerabat yaaa
Salam semakin sehat dari
kami keluarga besar RS
Betha Medika.(*)

SOSIALISASI: Sejumlah warga Pemdes Sukamaju, Kecamatan Sukalarang saat mengikuti sosialisasi pembangunan, belum lama ini.

Sukamaju Realisasikan DD Untuk
Pembangunan Fisik
sambungan dari Hal 16

Tak hanya itu, selain pembangunan tersebut juga
merealisasikan bidang pemberdayaan salah satunya,
mengadakan pelatihan budi
daya wawang putih yang
diikuti empat kelompok
tani yakni Kelompok Tani
Murni, Sawargi, Rukun Tani

dan Kelompok Tani Tangsel. “Alhamdulillah semua
program sudah terealisasi
dengan baik dan tanpa ada
kendala yang dapat menghambat proses pengerjaan,”
paparnya.
Disinggung soal transparansi anggaran, Haris mengaku, penggunaan anggaran yang diterapkan un-

tuk seluruh pembangunan
selalu dimusyawarahkan
dengan masyarakat terlebih
dulu. “Ketika pelaksanaan
pembangunan kami juga
memasang papan proyek,
pemasangan prasasti dan
menerapkan sistem Padat
Karya Tunai (PKT),” jelasnya.
Dirinya berharap, hasil

dari pembangunan tersebut dapat berdampak pada
peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan dan
kesehatan. “Kami meminta
masyarakat bisa merawat
hasil dari pembangunan
ini agar manfaatnya bisa
bertahan lebih lama,” pungkasnya. (bam/d)

MI Baitussalam Gondol Juara I LCC
sambungan dari Hal 16

Dalam lomba Gebyar SMK
Sudirman Caringin tersebut,
lanjut Iim, pihaknya menerjunkan tiga pelajar dari
kelas empat dan lima untuk

menampilkan kebolehannya. “Ada tiga pelajar yang
kita ikut sertakan dalam
perlombaan ini,” paparnya.
Sebelum mengikuti perlombaan, dari jauh hari sudah mempersiapkan diri

salah satunya menjaring
bibit berpotensi dan kembali dilakukan pemantapan
menjelang perlombaan.
“Tentunya kami memilih
pelajar yang terbaik untuk
diikut sertakan dalam setiap

perlombaan,” ucapnya.
Guna mempertahankan
dan meningkatkan prestasi
yang sudah diraih, sambung
Iim, MI Baitussalam akan
terus menggencarkan pelatihan secara intensif. (bam/d)

SUKABUMI RAYA
KAMIS, 7 NOVEMBER TAHUN 2019
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POJOK KESEHATAN POPULER

Oleh :
RISKA YULIANA,S.Kep.Ners
Perawat Pencegah Infeksi RS Betha Medika

Beragam Jenis Limbah
Medis dan Potensi
Bahayanya
RUMAH sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang dirancang, dioperasikan dan dipelihara
dengan sangat memperhatikan aspek kebersihan
bangunan dan halaman, baik fisik, sampah, limbah
cair, air bersih dan serangga/binatang pengganggu.
Namun menciptakan kebersihan di rumah sakit
merupakan upaya yang cukup sulit dan bersifat
kompleks, yang salah satunya adalah terkait dengan
limbah rumah sakit.
Limbah (menurut PP No.12,1995) adalah bahan
sisa suatu kegiatan dan atau proses produksi. Sedangkan limbah rumah sakit adalah semua limbah
yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan rumah sakit.
Banyak kuman yang menghantui kita ketika memasuki area rumah sakit, terutama terkait dengan
pembuangan limbah. Baik yang kontak langung
dengan limbah atau yang menghirup udara tercemar. Limbah di rumah sakit merupakan sumber
penularan penyakit, yang dapat mengancam lingkungan sehingga mengganggu nilai estetika dan
menyebabkan infeksi di rumah sakit.
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PERISTIWA

(FT: IST)

MENINJAU: Sejumlah warga Kampung Sindangresmi RT (4/2) Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak pada saat meninjau lokasi longsor .

150 Warga Terisolir
Akibat Jalan Amblas

CIBADAK-- Sebanyak 150
warga dari 52 Kepala Keluarga (KK) Kampung Sindangresmi RT (4/2) Desa
Karangtengah Kecamatan
Cibadak terisolir akibat jalan yang sehari digunakan
tergerus longsor pada Rabu
dini hari kemarin, (6/11).
Dari informasi yang dihimpun koran ini, selain memutuskan jalan penghubung

Kampung Sindangresmi
dengan Kampung Porki,
longsor juga merusakan lahan persawahan warga. “Jalan
ini satu-satunya akses bagi
warga yang mau menuju
Kampung Sindangresmi ke
Kampung Porki begitu juga
sebaliknya,” kata Tio (67),
kemarin (6/11).
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PENINJAUAN : Petugas BPBD Kabupaten Sukabumi, saat
asessmen ke lokasi pergerakan tanah di Kampung Cikupa, RT
22/3, Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, kemarin (6/11).

Pergerakan Tanah
Terjang Purabaya
PURABAYA -- Peristiwa bencana pergerakan
tanah kembali terjadi. Kali ini, sedikitnya empat
rumah warga di Kampung Cikupa, RT 22/3, Desa
Pagelaran, Kecamatan Purabaya, terancam rusak.
Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Sukabumi, Eka Widiawan mengatakan, setelah
mendapatkan laporan, ia bersama anggota lainnya
langsung melakukan peninjauan ke lokasi bencana
untuk memastikan penyebab pergerakan tanah
tersebut. “Dari total 35 rumah di kampung itu,
hanya ada empat rumah yang terancam pergerakan
tanah ini,” jelas Eka kepada Radar Sukabumi melalui telepon selulernya, kemarin (6/11).
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PENDIDIKAN

FOTO: IST

ANTUSIAS: Sejumlah pelajar MI Baitussalam Kampung Cibolang
Girang RT27/6, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, saat mengikuti
LCC di SMK Sudirman Caringin, kemarin (6/11).

MI Baitussalam
Gondol Juara I LCC
CISAAT-- Madrasah Ibtidaiyah (MI) Baitussalam
Kampung Cibolang Girang RT27/6, Desa Cibatu,
Kecamatan Cisaat, kembali menyabet prestasi.
Kali ini, sekolah yang berada dibawah naungan
Yayasan Baitussalam (Yanba) berhasil menoreh
Juara I Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang digelar
di SMK Sudirman Caringin.
Kepala MI Baitussalam, Iim Abdul Karim mengatakan, prestasi yang berhasil ditoreh ini tidak
terlepas kerjasama yang terjalin baik dengan semua
elemen. “Alhamdulillah sekolah kami bisa kembali
meraih prestasi. Tentunya ini menjadi kebanggaan
tersendiri bagi kami,” kata Iim kepada Radar Sukabumi, kemarin (6/11).
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Sehari,
Tiga
Rumah
Hangus
NYALINDUNG-- Dalam
sehari terjadi dua kebarakan di Kabupaten Sukabumi, tak tanggung-tanggung
tiga rumah menjadi korban
keganasan si jago merah
tersebut. Satu rumah di
Kampung Sukasirna, RT
5/10, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade dan dua
rumah di Kampung Baros
2, RT3/5, Desa Neglasari,
Kecamatan Nyalindung.


SEHARI..Baca Hal 15

FOTO: IST FOR RADAR SUKABUMI

PEMADAMAN : Petugas gabungan saat berupaya memadamkan api yang membakar rumah warga di Kampung Baros 2, RT3/5, Desa Neglasari, Kecamatan
Nyalindung, kemarin (6/11).

ESDM Jabar: Izin PT BSR Bermasalah
CIEMAS-- Dinas Ekonomi
dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Provinsi Jawa Barat,
menegaskan keberadaan aktivitas pengolahan tambang
emas milik PT Bunga Ratu Selatan itu, belum mengantongi
izin. “Sampai sekarang, izin
usaha pertambangan milik
PT Bunga Ratu Selatan itu, belum keluar izinnya dari Dinas
ESDM Provinsi Jawa Barat. Ini
karena, proses mekanisme
perizinannya belum keluar
dari Kementrian ESDM mengenai wilayah pertambangan
yang disahkan,” kata Kepala
Bidang Pertambangan Dinas
ESDM Provinsi Jawa Barat
Tubagus Nugraha, kemarin
(6/10).
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AUDENSI : Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi Paoji Nurzaman saat audensi bersama warga dan beberapa
dinas terkait untuk membahas soal aktivitas pengelolaan emas milik PT Bunga Ratu Selatan di kantor Desa
Ciemas, belum lama ini.

Keluarga
Muklis
Minta
Akses Jalan
Diperbaiki
CIBADAK -- Muklis Abdul Kholik (9) bocah anak
Kampung Cikiwul Tongoh
RT 1/1 Desa Sekarwangi,
Kecamatan Cibadak, meminta pemerintah dapat
segera memperbaiki jalan
menuju rumahnya yang saat
ini masih berlapis tanah.
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Sukamaju Realisasikan DD Untuk Pembangunan Fisik
SUKALARANG -- Pemerintah Desa (Pemdes) Sukamaju, Kecamatan Sukalarang, berhasil merealisasikan pembangunan fisik
yang bersumber dari Dana
Desa (DD) tahap tiga. Ketiga pembangunan ini yakni,
rabat beton jalan didelapan

titik, pemasangan pipanisasi
didua titik dan pembangunan Tembok Penahan Tanah
(TPT).
Kepala Desa Sukamaju,
Haris Sugiarto mengatakan,
DD tahap tiga sebesar
Rp279.199.500 dialokasikan
untuk pembangunan fisik

dan pembangunan non fisik.
“Di pembangunan fisik kami
realisasikan untuk tiga kriteria
pembanguan. Sementara itu,
untuk pembangunan non
fisik untuk dibidang pemberdayaan seperti pembagian
insentif lembaga desa, bimbingan teknis dan lainnya,” kata

Haris, kemarin (6/11)
Lanjut Haris, pembangunan tersebut dilakukan
sesuai dengan kesepakatan
warga dalam Musyawarah
Rencana Pembangunan
(Musrenbang) yang dari
jauh hari sudah dilakukan.
“Kami memprioritaskan

pembangunan yang benarbenar dibutuhkan warga.
Atas kesepatakan itu, kami
merealisasikan anggaran
DD tahap tiga ini utnuk rambat beton jalan, pipanisasi
dan TPT,” ungkapnya.
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