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Cegah Penularan Covid-19

DENGAN PENERAPAN 3M

PALEMBANG, BP - 
Puluhan orang Atlet Pelatda 
PON Sumatera Selatan 
(Sumsel) melakukan aksi 
penggalangan dana bantuan 
dengan meminta sumba-
ngan kepada masyarakat di 
lampu merah Simpang 
Lima DPRD Sumatera Se-
latan, Jumat sore (13/8/21).

Aksi tersebut dipicu ka-
rena belum te-realisasinya 

bantuan alat pertandingan 
PON yang dijanjikan oleh 
KONI Provinsi Sumsel. 
Para atlet khawatir, mereka 
tidak bisa bertanding di 
PON nanti mengingat wak-
tu pelaksanaan PON di Pa-
pua yang tersisa kurang dari 
dua bulan lagi.

"Waktu sudah sangat 
mepet, sementara alat per-
tandingan itu harus segera 

dipenuhi. Ini modal kami 
untuk bertanding. Kalau 
bertanding tidak ada perala-
tan yang malu itu nama 
Sumsel," ujar atlet gulat, 
Ronald Lumban Toruan.

Ronald bersama atlet 
Pelatda dari berbagai ca-
bang olahraga lainnya saat ini 
resah karena belum jelasnya 

Puluhan Atlet PON Sumsel 
Minta Sumbangan di Lampu Merah
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BUKAN hanya Indone-
sia, hampir di seluruh dunia 
saat ini tengah menghadapi 
wabah covid-19. Maka itu 
perayaan HUT Kemerde-
kaan RI ke 76 tahun 2021 
saat ini terbilang istimewa 
karena harus dirayakan se-
derhana namun tetap de-
ngan khidmad.

Bahkan pemerintah sen-
diri telah melarang semua 
kegiatan lomba yang dapat 
menimbulkan kerumunan. 
Dianjurkan lomba yang 
biasanya marak diseleng-
garakan berbagai komuni-
tas dilaksanakan meman-

faatkan teknologi virtual. 
Acara seremonial dapat di-
laksanakan dengan mak-
simal yang hadir 30 orang 
saja.

“Semangat kita tak bo-
leh kendor, jiwa patriotisme 
harus kian kokoh. Pandemi 
sekarang membutuhkan ke-
bersamaan untuk mengha-
dapinya,” ujar Nandriani 
Octarina, Ketua DPD Per-
wira Sumsel kepada Berita 
Pagi, Minggu (15/8) siang.

Menurut dara cantik ke-
lahiran Palembang 20 
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SEJUMLAH atlet PON Sumsel saat melakukan aksi
penggalangan dana  bantuan untuk PON XX Papua, di kawasan 
Simpang Lima DPRD Sumsel, Jumat (13/8/21) 

Foto : Ist

JAKARTA – BP, Ma-
sih ingat video yang viral 
tahun 2018? Saat itu se-
orang bocah bernama Joni 
dengan aksi heroiknya me-
manjat tiang bendera lanta-
ran tali pengikat bendera 
terlepas. Ketika itu Joni 
mengikuti upacara HUT 
Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke 73 di Atem-
bua Nusa Tenggara Timur.

Kejadian berawal saat 
Paskibraka  menaikan 

bendera Merah Putih yang 
talinya terlepas dan ter-
sangkut di ujung tiang. 
Spontan bocah pemberani 
ini memanjat tiang dan 
memperbaiki talinya. Be-
lakangan baru diketahui 
jika waktu memanjat tiang, 
Joni tengah sakit perut. Ka-
rena viral, Joni pun sempat 
dipanggil bertemu Presi-
den Joko Widodo di Istana 
Negara.

Atas aksi luar biasanya 
tadi, tak perlu waktu lama 
rumah yang ditempati Joni 
di Atembua pada akhir 
Agustus 2018 itu juga lang-
sung direnovasi Pemerin-
tah. Sekarang rumah ter-
sebut berdiri kokoh, walau 
berukuran tipe 45 tetapi 
terbilang jauh lebih baik 
dari sebelumnya.

Tiga tahun berlalu, Joni 
yang bernama lengkap Yo-
hanes Ande Kala Marcal 
ini sudah tumbuh ibarat 

Sosok Joni yang Pernah Viral 
Karena Memanjat Tiang Bendera

J A K A R T A  – B P , 
Menko Perekonomian Air-
langga Hartanto harapkan 
habaib, ulama dan kiyai un-
tuk turut mendoakan serta 
mendukung langka pe-
merintah dalam penanga-
nan covid-19 sehingga da-
pat berjalan dengan baik. 
Menurutnya pemerintah 
selalu berusaha untuk me-
ngendalikan pandemi se-

cara terintegrasi. Hal ini di-
yakini mampu mengurangi 
kasus aktif ke tingkat yang 
bisa ditolerir dan membe-
rikan ruang pelonggaran te-
kanan pada fasilitas keseha-
tan, oksigen dan obat-oba-
tan.

“Pemerintah juga terus 
menggenjot program 

Airlangga Harapkan Dukungan Habaib 
dan Ulama Atasi Covid-19

Hadiri Indonesia Bersholawat

PALEMBANG –BP, 
Telok Abang, tentu sudah 
tak asing lagi bagi masya-
rakat Palembang dan seki-
tarnya. Biasanya sejak awal 
Agustus para pedagang 
akan ramai menawarkan 
terutama di beberapa ruas 
jalan, seperti Jalan Mer-
deka.

Menurut budayawan 
Kemas Anwar Beck, telok 
abang sudah ada sejak za-
man sebelum Indonesia 
Merdeka. Awalnya ini di-
anggap sebagai simbol per-
lawanan terhadap penja-
jahan Belanda saat itu. Ka-

rena tidak berani secara te-
rang-terangan maka ung-
kapan perlawanan dila-
kukan melalui tradisi telok 
abang.

“Sebenarnya ada dua je-
nis, yaitu telok abang dan 
telok ukan. Jika telok abang 
berwarna merah maka telok 
ukan berwarna putih. Hal 
ini dijadikan simbol per-
juangan para pendahulu 
kita dulu. Kan tidak mu-
ngkin dilakukan secara 
terang-terangan, sehingga 
telok abang dan telok ukan 
ini dijadikan simbol,” ujar 
Yai Beck, panggilan akrab 

Kemas Anwar Beck kepada 
Berita Pagi, Minggu (15/8) 
sore.

Ditambahkan, memang 
sejak awal telok abang di-
variasikan dengan mainan 
anak bermotifkan kapal laut 
serta pesawat terbang. Baru 
di atasnya ditancapkan ben-
dera merah putih yang ada 
telor yang sudah berwarna 
merah.

“Bendera kertas merah 
putih itu baru berani ditam-
pilkan setelah proklamasi 
kemerdekaan. 

Tradisi Setiap Manyambut 17-an, 
Jalanan di 26 Ilir Palembang Dipadati Pedagang Telok Abang
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MUARA RUPIT –BP, 
Bupati Musi Rawas Utara 
Devi Suhartoni menegas-
kan akan mencopot pejabat 
ASN dalam wilayahnya 
yang tidak menetap dan 
bertempat tinggal di Mura-
tara. Hal ini dimaksudkan 
untuk menumbuhkan pe-
rekonomian Muratara itu 
sendiri. 

“Sekarang memang sa-
ya longgarkan karena ke-
manusiaan. Sebab banyak 
yang beralasan keluarga 
mereka tengah isolasi 
mandiri atau terkena covid-
19. Namun ke depan semua 

harus berkomitmen untuk 
menetap di sini (Muratara, 
red). Jika tidak mau, maka 
mereka harus rela kehila-
ngan jabatan,” ujar Devi 
Suhartoni kepada Berita 
Pagi, Minggu (15/8). 

Diakui, saat ini banyak 
aparatur sipil negera dan 
pejabat dalam lingkup 
Pemerintah Kabupaten Mu-
ratara yang setiap hari p-
lang ke Lubuklinggau atau 
wilayah lainnya. Nantinya, 
diharapkan para ASN dan 
pejabat dapat hanya diizin-
kan ke luar Muratara saat 
akhir pekan dan kembali di 

hari Senin untuk melaksa-
nakan tugas di instansi 
masing-masing.

“Kalau mereka menetap 
di sini, pasti kondisi Mura-
tara akan lebih ramai dari 
sekarang. Ini kan bisa me-
numbuhkan ekonomi dan 
masyarakat akan lebih se-
jahtera,” tambah suami dari Hj 
Rita Suryani yang merupakan 
anggota DPRD Sumsel ini.

Di samping itu, menurut 
Devi terkadang pihaknya 
membutuhkan koordinasi 
terhadap hal yang harus 

Devi Akan Copot Pejabat yang Tidak Menetap di Muratara

Nandriani OctarinaNandriani OctarinaNandriani Octarina

Semoga Pandemi Semoga Pandemi 
Segera BerakhirSegera Berakhir

Semoga Pandemi 
Segera Berakhir
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Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni 

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto saat menghadiri 
Indonesia Bersholawat 

Para penjual telok abang hias yang masih bertahan 
di kawasan jalan merdeka Palembang
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Peringatan HUT Kemerdekaan, 

Telok Abang dan Covid
SATU generasi yang 

sangat besar jasanya di Re-
publik Indonesia, sebagai 
Pelaku Sejarah yang Pen-
ting di Indonesia, hanya ti-
nggal beberapa orang saja 
tidak sampai 100 orang lagi 
di Sumatera Selatan, yang 
tentunya mereka sudah Pi-
ni Sepuh berumur di atas 90 
tahunan. 

Itulah Para Veteran Pe-
juang Kemerdekaan kita, 
yang dengan teriakannya, 
dalam merebut dan mem-
pertahankan kemerdekaan, 
penuh kobaran semangat 
“Merdeka atau Mati”, di-
mana mereka sekarang ini 
masih menyaksikan dan 
merasakan hasil dari per-
juangan para Pahlawan Ba-
ngsa.  

Entah apa yang ada di 
benak mereka, apakah cita-
cita luhur kemerdekaan ya-
ng bersimbah darah dan 
korban para pahlawan kita 
sudah sesuai dengan ke-
hendak UUD 1945 dan 
Pancasila, atau sudah terge-
rus oleh kemajuan tekno-
logi di Era Gadget ini dan 
pola hidup hedonisme yang 
bergelimang dengan keme-
wahan.  

Banyak para siswa, 
bahkan sudah duduk di ba-
ngku kuliah, kemungkinan 
tdak tahu tentang tokoh-to-
koh nasional atau para pah-
lawan yang berjasa dalam 
merebut kemerdekaan; Ada 
juga yang kemungkinan 
tidak hafal isi dari Panca-
sila dan Pembukaan UUD 

1945.  
Sungguh memprihati-

kan jika kondisi ini terus 
berlanjut tentunya akan 
berdampak kepada terjadi-
nya degradasi semangat ke-
bangsaan atau nasionalis-
me untuk mencintai 
bangsa dan negara sen-
diri yang usianya, se-
jak kemerdekaan te-
lah mencapai 76 tahun 
pada Tanggal 17 Agus-
tus 2021.

Generasi tahun 60-
an hingga tahun 80-an, 
yang ketika itu berse-
kolah di tingkat SD, 
SLTP hingga SLTA 
masih merasakan nu-
ansa kemerdekaan ya-
ng penuh heroik diser-
tai dengan selalu melestari-
kan semangat nasionalisme 
dalam meperjuangkan ke-
merdekaan. 

Dimana setiap mempe-
ringati Hari Proklamasi 
Kemerdekaan selalu ada 
pertunjukan semacam dra-
ma bagaimana para pahla-
wan kita memperagkan ca-
ra melawan dan mengusir 
penjajah serta merebut dan 
mempertahankan kemer-
dekaan dengan hanya ber-
modalkan bambu runcing 
dan ikat kepala dari rajutan 
kain merah dan putih;  Sis-
wa sekolah diharuskan un-
tuk mengikuti kegiatan 
aubade atau paduan suara 
berisikan lagu-lagu per-
juangan yang berthema pa-
triotism dan nasionalisme, 
yang memberikan pujian 

kepada para pahlawan, 
yang merupakan bagian 
dari upacara perayaan pe-
ringatan hari kemerde-
kaan.

Di Kota Palembang pa-
da setiap Peringatan Mo-

men 17 Agustus-an setiap 
tahunnya ada Tradisi Tahu-
nan yang tak kalah meria-
nya dari daerah lain dengan 
symbol perayaan “Telok 
Abang”, yang merupakan 
permainan tradisional ber-
bentuk kapal, perahu atau 
pesawat terbang yang ter-
buat dari gabus dengan hias-
an telur ayam atau telur itik 
yang diberi pewarna merah.  

Pada masanya Telok 
Abang merupakan souve-
nir jika anak-anak sehabis 
menyaksikan perayaan ke-
merdekaan selalu mem-
bawa Telok Abang, yang 
juga sekaligus menyantap 
telurnya.  

Rasanya kurang afdol 
ada sesuatu yang tertinggal 
jika tidak membawa Telok 
Abang sehabis menyaksi-

kan perayaan kemerde-
kaan.  Telok Abang ini 
memberikan banyak ber-
kah kepada para pedagang 
kecil dan pedagang musi-
man karena sebagai sumber 
pendapatan tahunan yang 

cukup berarti.  
Sekarang ini kebe-

radaan Souvenir Telok 
Abang, bagi anak-
anak, peminatnya ma-
kin berkurang bahkan 
tinggal menunggu wak-
tunya saja akan sirna 
sama sekali, sejalan 
dengan munculnya ra-
gam permainan yang 
canggih dan game di 
era gadget atau an-
droid ini.

Rasa kebangsaan, 
nasionalisme dan jiwa 
hroik dan Telok Abang bagi 
generasi muda, terutama 
anak-anak dan para pelajar, 
di era Pandemi Covid ini 
jika terus berlanjut dalam 
beberapa tahun ke depan 
bisa saja hilang.  Di masa 
pandemic covid, PPKM 
yang tengah berlangsung, 
di berbagai kota di Indo-
nesia dilarang dilakukan 
berbagai perayaan untuk 
memperingati Hari Pro-
glamasi karena menim-
bulkan kerumunan apalagi 
ada kecenderung angka pe-
nurunan yang terkena 
covid belum turun secara 
sig-nifikan dan program 
vak-sinasi belum mencapai 
target.  

Para pedagang Telok 
Abang kehilangan kesem-

patan untuk mencari naf-
kah tahunan selain karena 
peminatnya makin berku-
rang juga karena daya beli 
masyarakat makin menu-
run sebagai dampak dari 
Pandemi Covid.  Pandemi 
Covid dapat menjadi pela-
jaran bagi kita semua, di 
masa yang sulit ini Sema-
ngat Proklamasi selalu 
dikobarkan, untuk menjadi 
pelajaran yang berharga 
bagaimana semangat para 
pahlawan kita berjuang dan 
merebut dan memperta-
hankan kemerdekaan.

Ke depan, dalam meles-
tarikan Semangat Prokla-
masi, membangkit sema-
ngat cinta tanah air, seja-
tinya Pemerintah memba-
ngun Diorama seperti Mu-
seum Panorama 1453 yang 
ada di Istanbul Turki, yang 
menggambarkan secara he-
roik perjuangan Muham-
mad Al Fatih atau Sultan 
Mehmed II dalam menum-
bangkan Konstantinopel 
yang didirikan Kekaisaran 
Bizantium pada Tahun 660.  

Pelestarian tradisi Te-
lok Abang dilakukan de-
ngan inisiatif Festival Ta-
hunan Telok Abang yang 
mengkompetisikan de-
ngan peserta yang tetap 
mempertahan bentuk ori-
sinilnya dan juga untuk 
peserta dengan berbagai 
inovasi sesuai dengan ke-
majuan teknologi dan ju-
ga ada. 

       (***)
   

Dr. Najib Asmani

Dosen Fak. Pertanian Unsri/Tenaga Ahli DPR RI

Salam 
Redaksi

KORAN BERITAPAGI 
di tangan pembaca kali ini 
hadir dalam wajah yang ber-
beda karena ada perubahan 
secara signifikan pada vi-
sualisasi konten dan pe-lay 
out-an secara keseluruhan .

Sebelumnya BERITA-
PAGI hadir menemui pem-
baca  setiap hari: tujuh hari 
dalam seminggu, 30 hari 
dalam sebulan,  tanpa putus 
selama 15 tahun  –kecuali 
pada hari libur tanggal me-
rah. 

Layaknya harian umum, 
BERITAPAGI  tampil pa-
dat dengan jumlah halaman 
maksimal untuk kebutuhan 
informasi khalayak dan me-
luas ke semua segmen pem-
baca.

Kini BERITAPAGI le-
bih memuai dari segi isi. 
Jumlah halamannya jauh 
lebih ringkas. Rubrikasi 
yang ditawarkan pun lebih 
sederhana dan mengikuti 
trend penerbitan media ce-
tak saat ini. Di tengah pe-
rubahan tren pola konsumsi 
media di Indonesia yang 
cenderung mulai bergeser 
ke medium digital, media 
cetak memang dituntut le-
bih kreatif mengemas kon-
ten, salah satunya melalui 
tampilan cover yang mena-
rik.

Media cetak ada di pang-
gung kompetisi sebagai wa-
hana mengukur pencapaian 
karya jurnalistik media ce-
tak melalui kerja-kerja yang 
inovatif dan menginspirasi.

Setelah mengalami va-
kum penerbitan, dua tahun 
leboh, BERITAPAGI hadir 
kembali. Walaupun terlam-
bat. Ketika rata-rata media 
cetak bergegas menata kem-
bali hidupnya setelah dike-
jutkan oleh ekses pandemi 
Covid-19.  

Better late than never. 
Untuk cover pertama ini 

kami membingkai tema ke-
merdekaan. Cerita-cerita 

kemerdekaan yang ber-
fokus pada sejarah perjua-
ngan dan tradisi pemeri-
ngatan. 

Kami berupaya me-
nyajikan tulisan bertutur 
yang singkat, namun tidak 
mengurangi esensi pesan 
yang ingin disampaikan. 
Kendati demikian, pada 
fokus utama dan liputan 
khusus, kami tetap mem-
pertahankan gaya penulisan 
faktual dan mendalam. Se-
suatu yang mejadi prioritas 
liputan BERITAPAGI pada 
kurun 10-15 tahun lalu.

Aneka informasi sepu-
tar dinamika politik, ekono-
mi, sosial, dan budaya di su-
ngkup daerah Provinsi Su-
matera Selatan dan 17 ka-
bupaten kota di Sumsel  se-
cara lebih dominan kami 
tampilkan. Juga beragam 
kisah tentang sosok dan pe-
ristiwa di balik isu dan topik 
yang tengah menjadi per-
bincangan  dan perdebatan 
orang ramai.

Semua dihidangkan da-
lam langgam berita, yang 
diperkaya variasi gambar 
dan foto.

Untuk menjawab kebu-
tuhan pembaca yang me-
merlukan sesuatu yang le-
bih rekreatif dan inspiratif, 
kami hadirkan pula berita da-
ri jagat hiburan dan olah-
raga serta kesehatan. 

Sebagai catatan akhir, 
kami suguhkan pula biang-
lala, pelangi warna-warni 
yang mengantar pembaca 
ke alam refleksi.

Kami yakin, penerbitan 
kali ini masih jauh dari sem-
purna. Perbaikan dan peru-
bahan masih sangat diperlu-
kan. Kami yakin, waktu 
akan menyempurnakan me-
dia kita ini. Semoga BERI-
TAPAGI  edisi reborn ini 
mendapat respon positif 
dan memberikan manfaat 
bagi kita. 

      (#red)

Reborn

PALEMBANG, BP- 
Belakangan ini masyarakat 
dihebohkan oleh sebuah mural 
bergambar Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) bertuliskan 404: Not 
Found.

Mural dengan tampilan sketsa 
wajah Presiden Jokowi 
bertuliskan '404: Not Found' di 
bagian mata, dibuat di Batuceper, 
Kota Tangerang, Banten.

Pakar Telematika, Roy Suryo 
pun memberikan penjelasannya 
terkait sejarah dari istilah 404: 
Not Found.

Hal tersebut disampaikan Roy 
Suryo melalui akun Twitter 
pribadinya, @KRMTRoySuryo2, 
Sabtu (14/08).

Roy Suryo menjelaskan 
istilah 404: Not Found ini 
berawal dari Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire 
(CERN).

Diketahui CERN adalah 
sebuah organisasi Eropa yang 
digunakan untuk melakukan riset 
nuklir.

"Lagi trending "404: Not 
Found. Sejarahnya CERN 
(Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire) konon ada 
Ruang "404". Namun sebenarnya 
Ruang ini Tdk pernah Ada, 
bahkan dikait2kan dgn Pesawat," 
ujarnya.

Ia mengungkapkan hal itu 
kemudian membuat munculnya 

sebuah mitos, jika sebuah file 
tidak ditemukan setelah dicari-
cari terus menerus, maka akan 
ditulis menjadi 404: File Not 
Found.

"Jadilah mitos kalau File 
dicari2 tdk ketemu, maka ditulis 
"404: File Not Found. 
AMBYAR!" ungkapnya.

Sementara itu, Kasubbag 
Humas Polres Tangerang Kota, 
Kompol Abdul Rachim 
menuturkan jika pihaknya sedang 
melakukan penyelidikan terkait 
mural tersebut.

"Tetap diselidiki itu perbuatan 
siapa. Karena bagaimanapun itu 
kan lambang negara, harus 
dihormati," katanya, Jumat 

(13/08).
Rachim menambahkan, 

tindakan pembuatan mural itu 
dianggap melecehkan Presiden 
Jokowi.

Untuk itu, Rachim 
mengatakan pihaknya akan terus 
bergerak dalam mengungkap 
pelaku.

"Banyak yang tanya tindakan 
aparat apa? Presiden itu 
Panglima Tertinggi TNI-Polri, itu 
lambang negara. Kalau kita 
sebagai orang Indonesia mau 
pimpinan negara digituin? 
Jangan dari sisi yang lain kalau 
orang punya jiwa nasionalis," 
pungkasnya. 

   (#ric)

Penjelasan Pakar Telematika Terkait Mural Presiden Jokowi 404: Not Found
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PARLEMENTARIA

BANYUASIN –BP, 
Hari Ulang Tahun Kemer-
dekaan RI ke 76 tahun saat 
ini masih dalam suasana 
dunia menghadapi pan-
demi Covid-19 yang be-
lum berakhir. Maka itu se-
mangat patriotisme harus 
tetap ditegakkan. Malah 
jika mungkin harus di-
tingkatkan, sehingga se-
mangat kebersamaan ele-
men bangsa semakin ko-
koh.

Menurut Ketua DPRD 
Banyuasin, Irian Setiawan 
jika merefleksi masa me-
rebut kemerdekaan, maka 
kondisi yang dihadapi pa-
ra pejuang dan pahlawan 
bangsa saat itu sangat 
pelik. Bukan hanya harta 
namun j iwa raga di -
korbankan untuk nusa dan 
bangsa.

“Suasana pandemi se-

karang harus kita jadikan 
momen tum memper-
kokoh semangat kebang-
saan. Semua harus bersatu 
padu, sehingga bangsa ki-
ta bisa segera terbebas dari 
wabah ini. Bukan saatnya 
kita mencari kesalahan sa-
tu sama lain,” ujarnya ke-
pada Berita Pagi, Minggu 
(15/8) sore.

Diakuinya, Pemerin-
tah sekarang tengah be-
kerja keras untuk meng-
hentikan penyebaran Covid-
19. 

Tentu hal ini akan mem-
bawa hasil jika didukung 
semua stakeholder dan se-
luruh elemen masyarakat.

“Kita harus mendu-
kung sesuai kapasitas ma-
sing-masing, sehingga upa-
ya ini dapat membuahkan 
hasil dan kita terbebas dari 
pandemi,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa 
Iwan ini juga mengimbau 
masyarakat agar selalu 
mematuhi protokol kese-
hatan. Menurut suami dari 
Sri Hernani ini, salah satu 
kunci pokok menghadapi 
wabah saat ini adalah 
kedisiplinan masyarakat 
itu sendiri. (muk)

Irian Setiawan:

Semangat Patriotisme 
Harus Tetap Tegak

PALEMBANG, BP- 
Pemerintah Provinsi Suma-
tera Selatan (Sumsel) te-
ngah melakukan renovasi 
Kantor Gubernur yang ada 
di Jalan Kapten A Rivai, Pa-
lembang.

Rencananya, Kantor Gu-
bernur akan dipercantik de-
ngan diberikan sentuhan  
ornamen Tanjak di atap ge-
dung. 

Wakil Ketua Komisi IV 
DPRD Sumsel Hasbi Asa-
diki sepakat dalam perma-
salahan ini Pemprov Sum-
sel bersikap ambigu satu 
sisi ingin membangun kan-
tor Gubernur Sumsel baru 
di Keramasan namun disisi 
lain tetap merenovasi kan-
tor Gubernur Sumsel yang 

lama.
“Kita sudah pernah sa-

rankan , waktu penimbunan 
Keramasan, kenapa tidak 
diperbaiki  saja kantor Gu-
bernur Sumsel sekarang, 
kenapa mau di bangun kan-
tor Gubernur yang baru 
nian, tapi Pemprov Sumsel 
waktu itu ngotot nian mau 
membangun di Keramasan, 
silahkan , kita tidak setuju saat 
itu ” kata Hasbi, Kamis (12/8).

Apalagi menurut politi-
si Partai Golkar ini, Komisi 
IV DPRD Sumsel hingga 
kini belum menerima usu-
lan renovasi kantor Guber-
nur Sumsel yang lama dari 
Pemprov Sumsel.

“ Akan pertanyakan de-
ngan Pemprov Sumsel 

waktu pembahasan APBD 
perubahan  nanti dalam 
waktu dekat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala 
Biro Umum dan Perlengka-
pan Pemprov Sumsel, San-
di Fahlevi mengatakan, per-
baikan gedung utama dan be-
berapa areal di Kantor Guber-
nur Sumsel sudah direnca-
nakan sejak 2019 lalu.

“Proses pembangunan-
nya seharusnya dilaksana-
kan 2020. Namun, karena 
adanya refocussing dan 
realokasi anggaran untuk 
penanganan Covid-19, ke-
giatannya menjadi tertun-
da,” kata Sandi, Rabu (11/8).

Lebih lanjut ia menga-
takan, harusnya tahun lalu 
bisa dilaksanakan. Tapi 

karena ada refocussing dan 
realokasi terpaksa ditunda. 
Baru tahun ini dilaksa-
nakan.

“Untuk rehab gedung 
utama, anggaran yang di-
keluarkan mencapai Rp 10 
miliar. Sementara rehabi-
litasi atau perbaikan di areal 
belakang gedung utama se-
kitar Rp 2 miliar,” katanya.

Menurutnya, rehabilita-
si perlu dilakukan lantaran 
usia gedung yang sudah cu-
kup tua. Diresmikan sejak 
1960 lalu untuk gedung 
utamanya. Makanya perlu 
diperkuat strukturnya. Tan-
pa mengubah struktur ba-
ngunannya.

Usia gedung yang su-
dah cukup tua memang 

mengharuskan gedung per-
lu dilakukan rehabilitasi. 
Sehingga, usia konstruk-
sinya bisa diperpanjang. 
Selain itu, estetikanya juga 
dipercantik. Sehingga tam-
pilan gedungnya lebih 
bagus.

“Nanti juga akan di pa-
sang ornamen tanjak di atap 
bangunan Kantor Gubernur 
Sumsel. Target kita penye-
lesaiannya hingga akhir 
2021 nanti sudah selesai,” 
katanya.

Selain perbaikan ge-
dung utama, perbaikan juga 
menyasar beberapa bagian 
bangunan. Seperti kantin 
dan musholla yang berada 
di belakang gedung. 

      (#osk)

Kantor Gubernur Sumsel Direvonasi, 
DPRD Sumsel : “Sudah Pernah Disarankan”

PALEMBANG, BP- 
Pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PP-
KM) level 4 di Palembang 
akhirnya  diperpanjang hi-
ngga 23 Agustus menda-
tang.

Anggota Komisi V DP-
RD Provinsi Sumatera Se-
latan (Sumsel) Rizal Ke-
nedi menekankan dalam 
perpanjangan PPKM ini pe-
merintah daerah jangan me-
lupakan sektor ekonomi.

“ Pendekatan kesehatan 
itu penting, prokes penting, 
vaksinasi penting tapi pen-
dekatan ekonomi juga pen-
ting, kita harapkan agar se-
tiap OPD agar  seluruh ang-
garan yang sudah disahkan 
sudah jalan sehingga  ada 
geliat perekonomian , kalau 
stagnan ya ekonomi  juga 
stagnan,” katanya, Selasa 
(10/8).

Menurutnya jika sektor 
ekonomi tidak berjalan 
akan berdampak ke sektor 
sosial, dan akan terjadi 
PHK massal.

“ Orang kalau sudah ti-
dak makan , tidak ada peng-
hasilan, akhirnya  berdam-

pak ke sosial  dan ini dam-
pak sosialnya banyak salah 
satunya  bisa ke kriminal,” 
kata politisi PPP ini.

Selain itu beberapa 
waktu lalu Komisi V DPRD 
Sumsel menurutnya sudah 
melakukan  kunjungan ke-
sejumlah puskesmas yang 
ada di Sumsel seperti di 
wilayah OKU Timur, Ba-
nyuasin.

“ Target mereka 100 an 
sehari vaksin , mudah-mu-
dahan kalau seluruh pus-
kesmas jalan target peme-
rintah untuk vaksin bisa 
terpenuhi,” katanya. 

      (#osk)

DPRD  Sumsel Ingatkan 
Pendekatan Ekonomi Penting 
Walau PPKM Di Perpanjang

Rizal Kenedi

PALEMBANG, BP- 
Pembebasan lahan proyek 
pembangunan Fly Over 
(FO) di Simpang Sekip Pa-
lembang hingga kini masih 
belum clear.

Pihak Pemerintah Kota 
(Pemkot) Palembang masih 
harus membebaskan 10 per-
sil lagi lahan masyara-kat. 
Sebelumnya Pemkot Pa-
lembang telah membebas-
kan  7 persil lahan masyara-
kat dari total 17 persil lahan 
masyarakat yang harus di-
tuntaskan.

Menanggapi hal terse-
but Ketua Komisi IV DPRD 
Provinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel) MF Ridho meng-
aku terkait  teknis pembe-
basan dan pembayaran itu 
ada pada dinasnya.

“Kalau porsi Pemkot Pa-
lembang, saya belum bisa 
berkomentar karena bukan 
kewenangan DPRD Sum-
sel,” kata Ridho,  Kamis (5/8).

Pastinya menurut politi-
si Partai Demokrat ini, un-
tuk target pembangunan Fly 
Over Simpang Sekip semu-
la dilakukan tahun 2021 ini.

“Jika lahannya sudah 
diselesaikan semua, mu-

dah-mudahan saja masih 
dalam tahun 2021 sudah 
bisa mulai bergerak pihak 
Balai Besar,” katanya.

Adapun mengenai ang-
garan pembebasan lahan 
akibat pembangunan Fly 
Over Simpang Sekip menu-
rutnya dana dari APBD 
Sumsel  dengan ketentuan 
sharing dimana porsi Pem-
prov Sumsel sudah tersedia 
sebesar 56 Miliar yang ada  
pada Dinas PU Bina Marga 
Sumsel  pada APBD Sum-
sel tahun 2021.

Sedangkan Walikota 
Palembang H Harnojoyo 
mengatakan, untuk pembe-
basan  lahan Fly Over Sim-
pang Sekip pihaknya mem-
butuhkan  anggaran sebesar 
Rp80 Miliar dimana sekitar 
56 Miliar  berasal dari Pem-
prov Sumsel sisanya dari  
dari Pemkot Palembang se-
besar Rp 24 Miliar.

“ Kalau sudah dibebas-
kan  pembangunannya tak 
akan terkendala lagi. Lahan 
clear baru kita  bisa  melaku-
kan pembangunan fisik, ke-
mungkinan tahun depan baru 
pembangunan fisik,” katanya, 
Rabu (4/8). (#osk)

Fisik Fly Over Simpang Sekip 

Diharapkan Mulai 
Dilakukan Tahun 2021

Dampak dari pandemi 
Covid-19 ini salah satunya 
muncul warga miskin baru 
(misbar) di kota Palembang  
yang jumlahnya sebanyak 
85.252 KK sesuai data 
tahun 2020.

 “Berdasarkan rapat kita 
kemarin pada periode ke-
marin ada 49 ribu orang 
yang sesuai data BPS pusat, 
data masyarakat miskin 
yang menerima bantuan , 
nah itu sudah sesuai data 
BPS karena kemarin ba-
nyak sanggahan dari ma-
syarakat bahwa yang me-
nerima tidak sesuai, ma-

kanya kita  tanya Dinsos 
untuk mengklarifikasi data 
tersebut,” kata Wakil Ketua 
Komisi IV DPRD Kota Pa-
lembang, Sutami Ismail, 
Minggu (8/8).

Karena itu menurut po-
litisi PKB ini timbul masya-
rakat miskin baru (Misbar) 
di kota Palembang yang di-
data oleh Dinas Sosial itu.

 “ Untuk tahun lalu refo-
kusing sudah dilakukan  
yang baru ini belum di 
APBD perubahan dan be-
lum dibahas terkait refoku-
sing,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat 

dengan mitra kerja kemarin 
menurutnya  banyak angga-
ran sudah di refokusing un-tuk 
penanganan Covid-19 maka-
nya pihaknya apresiasi.

“Kami mengusulkan 
saat memberikan bantuan 
kepada masyarakat tepat 
sasaran dan berhak meneri-
ma termasuk masyarakat 
miskin baru di kota Palem-
bang,” katanya.

Apalagi menurutnya se-
suai dengan tupoksinya 
DPRD Kota Palembang 
mengawasi kinerja pihak 
eksekutif terkait tehnis  
bantuan sosial (Bansos) ada 

di dinas sosial.
Sebelumnya Pemkot 

Palembang dibantu berba-
gai pihak berupaya membe-
rikan bantuan agar misbar 
mampu bertahan.

“Kita dapat bantuan 
beras dari Yayasan Buddha 
Tzu Chi untuk warga mis-
kin yang terdampak pan-
demi Covid-19. Beras ini 
akan kita salurkan kepada 
warga miskin baru yakni 
sebanyak 85.252 KK sesuai 
data tahun 2020. Kita harap 
tepat sasaran karena kita 
punya by name dan by 
address,” ujar Wali Kota 

Palembang, Harnojoyo, 
Kamis (5/8).

Tak hanya dari Yayasan 
Buddha Tzu Chi, Pemkot 
Palembang juga menerima 
bantuan paket sembako dari 
waralaba Alfamart.

Harnojoyo menyambut 
baik bantuan baik dari indi-
vidu maupun kelompok 
masyarakat.

“Kita berharap akan ada 
bantuan dari yayasan atau 
perusahaan lainnya untuk 
membantu masyarakat 
terutama warga miskin baru 
yang terdampak pandemi 
Covid-19,” katanya. (#osk)

DPRD Palembang Minta Pemkot 
Palembang Bantu Masyarakat Miskin 
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Kantor Gubernur yang terletak di Jalan Kapten A Rivai, Palembang.
rencananya akan direnovasi dan dipercantik dengan diberikan sentuhan  ornamen Tanjak di atap gedung
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NUSANTARA

JAKARTA- BP,  Men-
han Prabowo Subianto DI 
tengah strategi politik 
pencitraan tengah digalang 
sejumlah pihak untuk kon-
testasi politik 2024, Ketua 
Umum Partai Gerindra Pra-
bowo Subianto memilih fo-
kus membantu Presiden Jo-
ko Widodo. 

Menteri Pertahanan ini 
mengaku risih dengan sur-
vei elektabilitas pencalonan 
presiden. "Saya ingat kata 
Pak Prabowo bilang 'saya 
tuh risih kalau disebut men-
teri paling baik'," ujar Politisi 
Gerindra Habiburokhman 
pada diskusi virtual bertajuk 
Pandemi dan Konstelasi Po-
litik 2024, Sabtu (14/8). 

Hadir pada kesempatan 
itu Politisi Golkar Melki 
Laka Lena, Politisi PKB Ja-
zilul Fawaid, Politisi De-
mokrat Syarief Hasan, 
Politisi PAN Viva Yoga 
Muladi dan Direktur Ek-
sekutif Indonesia Political 
Opinion (IPO) Dedi Kurnia 
Syah. Menurut dia pandemi 
covid-19 harus menjadi 
ajang semua pihak untuk 
mengabdikan diri kepada 
negara. 

Bangsa tengah terhim-
pit dampak panjang penye-
baran virus ini sehingga 
Prabowo mengeyamping-
kan kepentingan politik dan 
fokus membantu Presiden 
Jokowi. 

Ia juga mengatakan ti-
dak perlu adanya penilaian 
menteri terbaik berikut ca-
tatan elektabilitas. Pasalnya 
para pembantu presiden 
saling berkaitan jadi tidak 
tepat ketika salah satunya 
ditonjolkan. 

"Dalam kondisi saat ini 
semua menteri bekerja ke-
ras. Kita ingin membangun 
kerja sama maka jangan 
mengedepankan ego diri," 
pungkasnya. Pada kesem-
patan sama Direktur Ekse-
kutif IPO Dedi Kurnia Syah 
mengatakan pencitraan 
politik melalui baliho tidak 
menggenjot elektabilitas. 

Hal itu seperti terung-
kap dari hasil survei IPO to-
koh yang tidak memasang 
gambar wajah di pinggir 
jalan naik elektabilitasnya 
seperti Prabowo Subianto 
dan Menteri BUMN Erick 

Thohir. 
“Ini bisa jadi menanda-

kan pemasangan baliho be-
lum efektif atau belum di-
kenali publik sebagai upaya 
mempromosikan diri. Pro-
gram populis, tanpa harus 
pasang baliho mampu me-
naikan elektabilitas yang 
progresif,” kata dia. 

Menurut Dedi hasil sur-
vei itu menandakan bahwa 
pemasangan baliho di tem-
pat umum tidak lagi efektif 
mengerek keterpilihan poli-
tikus. Dia menengarai hasil 
itu menandai perubahan 
tren publik yang lebih 
memperhatikan aktivitas 
politikus yang berdampak 
langsung ke masyarakat, 
bukan sekedar promosi. 

"Mungkin itu akibat 
perubahan tren publik yang 
lebih memperhatikan akti-
vitas-aktivitas yang ber-
dampak langsung ke pu-
blik,” jelasnya. 

Survei IPO terhadap 
1.200 responden pada 2-10 
Agustus 2021 menunjukan 
bukti tersebut. Pemilihan 
responden menggunakan 
teknik multistage random 
sampling. Tingkat akurasi 
survei mencapai 97%. Se-
dangkan pengukuran kesa-
lahan atau sampling error 
sekitar 2,5 %. Menurut ter-
dapat 10 besar tokoh poten-
sial di 2024. 

Mayoritas yang tidak 
memasang bali-ho di te-
ngah pandemi covid-19 me-
miliki elektabilitas tinggi. 
Urutan pertama tokoh yang 
memiliki elektabilitas ting-
gi ditempati Gubernur Ja-
karta Anies Baswedan de-
ngan 18,7%, Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Prano-
wo 16,5%, Menteri Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Salahuddin Uno 
13,5 %, Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono 9,9%, Ketua 
Umum Partai Gerindra Pra-
bowo Subianto 7,8 %, Gu-
bernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil 6,2%, Erick Thohir 
4 ,7%,  Menter i  Dalam 
Negeri Tito Karnavian 
3,6%, Ketua Umum Partai 
Golkar Airlangga Hartarto 
2,5% dan Ketua Umum 
PAN Zulkifli Hasan 1,9%. 
(*MI)

Fokus Kerja, Prabowo 
Tak Ingin Terganggu 
Survei Elektabilitas

Foto : net

Yenny Wahid Mundur 
dari Jabatan Komisaris

PA L E M B A N G ,  B P -  
Salah satu maskapai kebang-
gan Indonesia yakni PT. Garu-
da Indonesia sedang mengha-
dapi masalah sulit akibat 
dampak dari Pandemi Covid-
19.

Tak hanya itu, akibat per-
masalahan situasional yang 
sulit itu membuat putri Almar-
hum Gus Dur, Yenny Wahid 
menyerahkan kembali mandat 
pada bos BUMN setelah PT 
Garuda Indonesia.

Pengunduran diri Yenny 
Wahid dari jabatan jabatan Ko-

misaris PT Garuda Indonesia 
diumumkan langsung Yenny 
Wahid melalui akun Twitter 
pribadinya, @yennywahid 
yang diunggah pada Jumat 
(13/08).

"Hari ini saya datang ke ke-
menterian BUMN untuk resmi 
menyampaikan surat pengun-
duran diri saya dari Garuda 
Indonesia, maskapai kebang-
gan kita semua,” ujarnya 
melalui video yang diunggah-
nya.

Tak hanya itu, Yenny pun 
memperlihatkan penyerahan 
surat pengunduran dirinya dari 
Garuda Indonesia.

Dalam pemaparannya, 

Yenny Wahid seolah tak bisa 
menutup mata jika pandemi 
Covid-19 membuat penda-
patan maskapai kebanggaan 
Indonesia itu menurun drastis.

"Akibat pandemi, maska-
pai kebanggaan kita, @Indone-
siaGaruda mengalami penu-
runan pendapatan drastis," je-
lasnya.

Dengan niat mengurangi 
beban negara, Yenny Wahid 
menyatakan diri mundur jadi 
posisi komisaris independen.

"Untuk penghematan bia-
ya, saya memutuskan me-
ngundurkan diri dari posisi ko-
misaris independen," katanya.

Dia pun sangat berharap 

keputusannya bisa membantu 
meringankan beban keuangan 
Garuda Indonesia.

Memang sedih sekali, tapi 
ini adalah upaya kecil saya 
untuk bantu Garuda agar bisa 
melakukan  efis iens i  dan 
menekan biaya-biaya yang 
mungkin selama ini terus mem-
bebaninya, sehingga Garuda ke 
depannya bisa terus diselamat-
kan dan bisa mengudara de-
ngan perkasa, mohon doanya 
yah," tandasnya.

Sekadar informasi, Yenny 
Wahid sudah menjabat sebagai 
Komisaris Independen Garuda 
Indonesia Sejak 22 Januari 
2020. (#ric)

Garuda Indonesia 
’Sekarat’

PALEMBANG, BP- 
Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) ingin Indonesia 
terus meningkatkan ekspor 
buah nusantara. 

Jokowi menyebutkan, 
potensi pasar ekspor masih 
terbuka lebar. Peluangnya 
pun sangat menjanjikan.

Hal itu disampaikan 
Jokowi saat membuka aca-
ra Gelar Buah Nusantara 
melalui tayangan YouTube 
Sekretariat Presiden, Senin 
(09/08).

"Kita ingin buah Nusan-
tara makin disukai, makin 
digemari, bukan hanya oleh 
masyarakat di dalam nege-
ri, tapi juga mulia masuk ke 
pasar internasional," kata 
Jokowi.

Jokowi mengatakan Un-
tuk  b isa  masuk pasar internasional, kuncinya ha-

nya satu, buah Nusantara 
harus makin berdaya saing, 
baik dari sisi harga maupun 
kualitas.

Kemudian, harga buah 
harus kompetitif, cita ra-
sanya terjaga, pasokannya 
berlanjut, produksinya 
t i d a k  p e r n a h  p u t u s , 

Presiden Jokowi Genjot Ekspor Buah 
Nusantara Agar Mendunia

kemasannya juga menarik.
"Karena itu ekosistem 

usaha buah nusantara harus 
terus ditata, mulai dari hulu 
sampai hilir," ucapnya.

Selain itu, Jokowi juga 
ingin petani buah dibantu 
dengan informasi dan sains 
terbaru agar produktivitas-
nya makin meningkat.

Akses pada permodalan 
juga perlu diperkuat. Tek-
nologi penyimpanan harus 
semakin baik, rantai pasok 
(supply chains) harus se-
makin efisien, konektivitas 
antardaerah juga harus 
makin lancar.

"Promosi buah nusan-
tara di dalam negeri mau-
pun di luar negeri juga ha-
rus terus ditingkatkan de-
ngan menghadirkan strate-
gi marketing yang lebih 
menarik, menggunakan 
cara-cara kekinian dengan 
memanfaatkan kemajuan 
teknologi," kata Jokowi.

Meski Indonesia me-
miliki banyak buah-buahan 
khas nusantara, tingkat kon-
sumsi buah masih rendah 
yakni 88,5 gram per orang 
setiap hari. Angka ini masih 
jauh di bawah rekomendasi 
World Health Organization 
(WHO) sebesar 150 gram 
per orang per hari.

Oleh karenanya, Joko-wi 
mengajak masyarakat lebih 
banyak lagi mengonsumsi 
buah-buahan nusantara. 

Jokowi mengungkap-
kan dengan mengonsumsi 
buah masyarakat bukan 
saja menambah asupan gizi 
di masa pandemi, tapi juga 
membantu petani-petani 
buah agar makin produktif 
dan sejahtera.

"Para pelaku usaha buah 
juga akan semakin berkem-
bang sehingga eko-sistem 
usaha buah nasional bergerak 
semakin maju," tandasnya. 
(#ric)

PALEMBANG, BP- Politisi Partai 
Gerindra Fadli Zon menyoroti sikap 
pihak kepolisian yang tengah memburu 
pembuat mural mirip Pre-
siden Joko Widodo dengan 
tulisan '404: Not Found'.

Menurut Fadli Zon, tin-
dakan polisi yang memburu 
pembuat mural Jokowi itu 
adalah berlebihan.

Hal itu disampaikan 
Fadli Zon melalui cuitan di 
akun Twitter pribadinya 
@fadlizon pada, Sabtu 
(14/08).

"Tak usah berlebihan 
tanggapi mural, lukisan, 
poster, meme n ekspresi 
seni lainnya.Itu bagian dari ekspresi bu-
daya," kata Fadli Zon.

Fadli Zon menambahkan, respons 
yang berlebihan terhadap mural itu 
justru mereduksi hak rakyat untuk me-
nyatakan sikap atau kemerdekaan ber-
ekspresi.

"Justru respons berlebihan mere-
duksi hak rakyat utk menyatakan si-

kap/pendapat atau kemerdekaan ber-
ekspresi," jelasnya.

Lagi pula kata Fadli Zon, Presiden 
bukanlah lambang negara 
seperti yang dinyatakan 
polisi sebelumnya.

"Lagi pula presiden bu-
kan lambang negara. Kata-
nya demokrasi," ujarnya.

Diberitakan sebelum-
nya, mural mirip wajah 
Presiden Jokowi terpam-
pang di kolong jembatan 
layang Jalan Pembangunan 
1, Batujaya, Batuceper, Ko-
ta Tangerang.

Namun, mural mirip wa-
jah Jokowi itu kini telah di-

hapus aparat Kota Tangerang. Pengha-
pusan mural itu menjadi pembicaraan 
hangat di media sosial karena dianggap 
membungkam kritik dalam seni.

Adapun alasan penghapusan mural 
tersebut karena dianggap melanggar ke-
bersihan dan keindahan lingkungan. Mes-
ki begitu, mural lainnya tetap dibiarkan 
dan tak dihapus. (#ric)

Mendagri: Ceremonial HUT RI Tak Boleh Lebih 30 Orang

JAKARTA –BP, Me-
ngingat kondisi pandemi 
covid-19 saat ini maka Men-
teri Dalam Negeri Tito 
Karnavian meminta kegia-
tan ceremonial Hari Ulang 
Tahun Kemerdekaan RI ke 
76 tahun kali ini hanya 
dibatasi 30 orang saja. Ka-
renanya kegiatan ceremo-
nial sebaiknya mengguna-

kan teknologi informatika 
atau melalui media virtual.

Hal ini ditegaskan mela-
lui Surat Edaran Mendagri 
Nomor 0031/4297/SJ ter-
tanggal 10 Agustus 2021. 
Dalam yang ditujukan Gu-
bernur, Bupati dan Waliko-
ta tersebut juga melarang 
mengadakan perlombaan 
yang berpotensi terjadinya 
kerumunan yang dapat me-
n i m b u l k a n  p e n u l a r a n 
covid-19. Menurut Menda-
gri, pelaksanaan lomba 
dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi  
serta secara virtual. Juga di-
harapkan perayaan HUT 
Kemerdekaan RI kali ini 
dilaksanakan secara seder-
hana tanpa mengurangi ke-
khidmatan atas peringatan 
hari bersejarah bagi bangsa 
Indonesia.

Berikut isi lengkap Su-
r a t  E d a r a n  M e n d a g r i 

Nomor: 0031/4297/SJ03.1/ 
4214/SJ Tentang Pedoman 
Teknis Peringatan Hari 
Ulang Tahun Ke-76 Kemer-
dekaan Republik Indonesia 
Tahun 2021

Memperhatikan surat 
Menteri Dalam Negeri No-
mor 003.1/4212/SJ tanggal 
5 Agustus 2021 tentang Pe-
doman Peringatan Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-76 
Kemerdekaan Republik 
Indonesia (RI) Tahun 2021 
dan mengingat kondisi pan-
demi COVID-19, bersama 
ini dengan hormat disam-
pa ikan  ha l -ha l  t ekn is 
pelaksanaan Perayaan HUT 
ke-76 Kemerdekaan RI 
Tahun 2021 sebagai berikut 
:1. Perayaan HUT Kemer-
dekaan RI tanggal 17 Agus-
tus 2021 agar dilaksanakan 
secara sederhana tanpa me-
ngurangi kekhidmatan atas 
peringatan hari bersejarah 

bagi  Negara Republik 
Indonesia.

2. Kegiatan ceremonial 
dilaksanakan maksimal 30 
(tiga puluh) orang dengan 
protokol kesehatan yang 
ketat.

3. Pelaksanaan kegiatan 
ceremonial mengutamakan 
penggunaan teknologi in-
formatika atau melalui 
media virtual.

4. Tidak mengadakan 
perlombaan yang berpo-
tensi terjadinya kerumunan 
yang dapat menimbulkan 
penularan COVID-19.

5. Pelaksanaan perlom-
baan dapat dilakukan de-
ngan menggunakan tekno-
logi informatika atau mela-
lui media virtual.

Demikian disampaikan 
untuk dipedomani dalam 
pelaksanaannya dan atas 
perhatiannya diucapkan 
terimakasih.  (zur)

Tindakan Kepolisian 
Yang Memburu Pembuat Mural 

Fadli Zon
Foto : Net

Foto : Net

Foto : Net

Foto : Net

 Tito Karnavian

Presiden RI Jokowi saat membuka acara Gelar Buah Nusantara 
melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (09/08).

Maskapai penerbangan Indonesia PT. Garuda Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah sulit akibat dampak dari Pandemi Covid-19.
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PALEMBANG, BP- 
Latihan Bersama Garuda 
Shield ke 15 tahun 2021 
antara TNI AD dan US 
Army yang berlangsung se-
lama dua minggu (1 sampai 
dengan 14 Agustus 2021) di 
tiga daerah latihan (Batu-
raja, Amborawang, dan 
Makalisung) secara resmi 
ditutup oleh Wakasad Let-
jen TNI Bakti Agus Fa-
djari, S.I.P., M.Si bersama 
Commander of 25th Inf Div 
US Army Major General 
Joseph A. Ryan selaku In-
spektur Upacara yang dipu-
satkan di lapangan upacara 
Pusla tpur  Kodikla tad, 
Baturaja. Sabtu, (14/8).

Wakasad saat memba-
cakan amanat Kasad, Jen-

deral TNI Andika Perkasa 
mengatakan, bahwa Latma 
Garuda Shield-15/2021 
berbeda dengan yang se-
belumnya karena dilaksa-
nakan di tiga daerah latihan 
secara paralel, dimana lati-
han tersebut  dirasakan 
manfaatnya bagi kedua 
Angkatan Darat dalam me-
ningkatkan kapasitas, kapa-
bilitas dan profesionalisme 
kemampuan militer masing-
masing prajurit.

“Di samping itu, juga 
terjalinnya hubungan per-
son to person yang lebih 
kuat, saling berinteraksi, 
berbagi ilmu dan pengala-
man, ide maupun pendapat 
dalam memecahkan berba-
gai persoalan taktis yang 

dihadapi sekaligus menum-
b u h k a n  s i k a p  s a l i n g 
percaya, saling mengerti, 
dan saling menghargai,” te-
gas Kasad dalam amanat 
tertulisnya.

Latihan terbesar dalam 
sejarah kerjasama militer 
TNI AD dan US Army 
inipun diharapkan dapat 
lebih mempererat kerja 
sama, interoperabilitas dan 
sinergi mulai dari level 
strategis sampai dengan 
tingkat operasional akan se-
makin mudah terbentuk 
melalui komunikasi secara 
langsung di lapangan se-
hingga membawa kontri-
busi nyata bagi terwujud-
nya perdamaian dan stabi-
litas keamanan di kawasan.

Sementara itu, Major 
General Joseph A. Ryan 
dalam sambutannya me-
ngucapkan terima kasihnya 
kepada Kasad beserta para 
pejabat TNI AD yang telah 
menyelenggarakan latihan 
ini dengan luar biasa dari 
mulai tahap perencanaan, 
persiapan, dan pelaksa-
naan, sehingga dapat berja-
lan dengan baik, lancar dan 
aman. Latma Garuda Shield 
yang telah dimulai sejak ta-
hun 2007 ini telah membe-
rikan pelajaran luar biasa 
dan merupakan  fondasi ba-
gi kemitraan TNI AD dan 
US Army yang berkelan-
jutan melalui latihan-lati-
han lainnya di masa akan 
datang.

Upacara penutupan 
yang dipusatkan di Pus-
latpur Kodiklatad Baturaja 
ini, juga dihadiri oleh Dan-
kodiklatad, Aster Kasad, 
Waasintel Kasad Bidang 
Inteltek dan Hublu, Waaslat 
Kasad Bidang Kermamil, 
serta tamu undangan lain-
nya.

Di akhir upacara penu-
tupan itu, para peserta upa-
cara, pejabat TNI AD serta 
US Army membentangkan 
bendera Indonesia dan 
Amerika, sebagai wujud ra-
sa hormat dan bakti terha-
dap negara serta simbol ker-
jasama yang baik antara 
TNI AD dan US Army me-
lalui moto “Together We 
Can”. (#osk)

Resmi Ditutup, Latma Garuda Shield Ke-15 
Diharapkan Berkontribusi Bagi Perdamaian Kawasan

BPBD Ogan Ilir Siapkan 10 Petugas 
Khusus Pemulasaran Jenazah Covid-19

MUARATA -BP, Pe-
merintah Kabupaten Mu-
ratara tak main-main da-
lam menertibkan aktivitas 
penambangan emas liar 
atau dompeng. Usai garap 
penambang emas liar di-
aliran Sungai Tiku, giliran 
penambang liar di Sungai 
Minak, Pusan dan Ulu Ra-
was ditertibkan.

“Saya ucapkan terima-
kasih kepada masyarakat 
Desa Muara Tiku atas di-
alog masalah dompeng. 
Kami tidak melarang, 
silahkan mau cari emas ka-
rena mau makan dan nye-
kolah anak. Dan kesepa-
katan masyarakat Muara 
Tiku berjanji dengan kom-
pak tidak ngotori sungai 
lagi,” kata Bupati Mura-
tara, H Devi Suhartoni, 
Jumat (13/8).

Dia menegaskan, siapa 
diantara warga yang masih 
mengotori aliran sungai di 
Muara Tiku, maka warga 
sendiri yang harus me-
negur dan menangkapnya.

“Saat ini sudah terlihat 
air mulai bening, kecuali 
dikotori dari sungai Pusan 
dan Minak. Kami akan ke-
lapangan karena banyak 
laporan masih banyak 
(Dompeng,red) di Pusan 
dan Minak,” bebenya.

ia juga menyampaikan, 
sebagian laporan juga ma-
suk mengenai keruhnya 
aliran Sungai Rawas dari 
wilayah Ulu Rawas. Hal 
tersebut karena adanya 
aktivitas dompeng yang 
dilakukan oknum warga 
dari Desa Pangkalan, Lu-
buk Emas, Desa Jangkat 
dan Pulau Kidak.

Devi mengungkapkan, 
warga dipersilakan men-
cari nafkah dan kekayaan 
tapi jangan membuat su-
ngai Rupit-Rawas menjadi 
kotor.

“Kami pemerintah ber-
sama DPRD selalu terbuka 
dalam dialog, kami men-
dengar jeritan untuk hidup 
masyarakat Kami namun 
mari kita jaga kekangsu-
ngan hidup kita dan anak 
cucu kita kedepan, jangan 
kotori sungai,” ucapnya.

Sementara itu, Yunus 
salah satu pendompeng 
emas di aliran Sungai Mi-
nak, mengaku hanya ada 
sekitar 10 dompeng yang 
ada di sungai itu, dan ja-
raknya tiga jam perjalanan 
dari wilayah permukiman. 
Mereka mengaku sangat 
memahami jika aktivitas 
itu bisa berdampak negatif 
terhadap warga. 

Penertiban Tambang Emas 
Dilakukan di Muratara

Wabup OKI Kukuhkan 
35 Anggota Paskibraka

INDRALAYA - BP, 
Badan Penanggulangan Be-
cana Daerah (BPBD) Ogan 
Ilir saat ini punya tugas 
ganda. 

Sama seperti institusi 
lainnya yakni TNI dan Pol-
ri,   BPBD Ogan Ilir juga di-
hadapkan pada penanggu-
langan bencana alam beru-
pa kabut asap akibat keba-
karan lahan dan bencana non 
alam pandemi Covid-19. 

Kalaksa BPBD Ogan 
Ilir, Ardha Munir mengata-
kan, ada 10 orang anggota 
baru yang direkrut khsusus 
untuk pemulasaran jenazah 
pasien Covid-19. 

"Sebanyak 10 anggota 
BPBD yang baru direkrut 
ini bertugas 24 jam dan siap 
membantu pemulasaran je-
nazah Covid-19," kata 
Ardha kepada wartawan di 
Indralaya, Sabtu (14/8). 

Setelah ditunjuk, ke-10 
petugas BPBD ini dilatih 
tata cara pemulasaran hi-
ngga proses pemakaman 
dengan dipandu perwakilan 
dari Dewan Masjid Indo-
nesia (DMI) setempat. 

Ardha pun menekankan 
kepada para petugas BPBD 
yang baru ditunjuk agar me-
miliki etos kerja yang ting-
gi. 

"Harus disiplin karena 
ini tugas 24 jam. Hand-
phone selalu aktif karena 
panggilan pemulasaran 
jenazah Covid-19 ini bisa 
datang sewaktu-waktu," 
jelas Ardha. 

Saat simulasi pemu-
lasaran, Ardha bahkan sem-
pat menekankan mengenai 
hal teknis yakni saat prosesi 
pemakaman. 

"Begitu jenazah hendak 
dimasukkan ke liang kubur, 
di sini petugas harus ekstra 
hati-hati dan konsentrasi 
saat proses pemakaman. Ja-
n g a n  s a m p a i  l e n g a h , 
makanya teknis seperti ini 

kita dalami betul saat simu-
lasi," terang Ardha. 

Dia juga menekankan, 
jenazah pasien Covid-19 
harus dimakamkan mak-
simal empat jam setelah 
dinyatakan meninggal. 

Harus cepat tanggap. 
Petugas di lapangan harus 
bekerja cepat dan cermat," 
kata Ardha. 

Di luar hal teknis, Ardha 
mengungkapkan bahwa pe-
rekrutan 10 orang petugas 
ini agar tidak mengganggu 
kinerja petugas BPBD lain-
nya yang memiliki tugas 
pokok dan fungsi masing-
masing. 

"Jadi ketika petugas ka-
mi misalnya sedang me-
madamkan  kebaka ran 
lahan, tiba-tiba ada jenazah 
pasien Covid-19 yang harus 
dimakamkan," ujar Ardha. 

"Maka agar tidak me-
ngganggu petugas yang  
memadamkan api, kami 
rekrut 10 orang anggota 
BPBD khusus pemulasaran 
jenazah Covid-19," jelas-
nya. 

BPBD Ogan Ilir meng-
gelar simulasi pemulasaran 
jenazah Covid-19 bagi 10 
orang petugas yang baru 
ditunjuk, Sabtu (14/8). 
(Nov)

KAYUAGUNG-BP, 
Guna memperingati hari 
Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia ke-76 atau jatuh 
pada tanggal 17 Agustus 
2021 mendatang, Wakil Bu-
pati Ogan Komering Ilir 
HM Djakfar Shodiq me-
ngukuhkan sebanyak 35 
orang anggota paskibra.

Dimana kegiatan pe-
ngukuhan terhadap pasukan 
yang akan mengibarkan du-
plikat bendera pusaka di ha-
laman pendopoan Bupati 
Bumi Bende Seguguk.

Dalam sambutannya, 
Wakil Bupati Ogan Kome-
r ing I l i r,  HM Djakfar 
Shodiq mengatakan, bahwa 
tugas yang diemban oleh 
para anggota paskibraka 
Ogan Komering Ilir ini ada-
lah tugas yang mulia.

"Meski dengan jumlah 
pasukan pengibar bendera 
yang terbatas, karena kon-
disi pandemi ini. Tapi pe-
ngibaran duplikat bendera 
pusaka di wilayah Kabupa-
ten Ogan Komering Ilir te-
tap terlaksana," ujarnya se-
telah acara pengukuhan, 
Jum'at (13/8) sore.

Ditambahkannya, juga 
dengan terpilihnya sebagai 
Pasukan Pengibar Bendera 

Pusaka Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, menunjukan 
bahwa mereka memiliki 
kemampuan. Serta memi-
liki postur tubuh dan mental 
yang baik, lalu kedisiplinan 
yang tinggi.

"Kita juga berharap, 
anggota paskibraka Ogan 
Komering Ilir mampu ber-
kembang hingga ke tingkat 
Provinsi. Seperti tahun ini, 
ada salah satu paskibraka 
dari Ogan Komering Ilir 
yang menaikan bendera pu-
saka di tingkat provinsi 
yakni Marselo Agustinus 
dari SMAN 1 Kayuagung," 
tuturnya.

Oleh karena itu katanya, 
mudah-mudahan kedepan-
nya banyak siswa dari Ka-
bupaten Ogan Komering 
Ilir yang akan menaikan 
bendera pusaka ke tingkat 
provinsi.

Dalam kesempatan ter-
sebut juga, Djakfar Shodiq 
menerangkan, Pemerintah 
Kabupaten Ogan Komering 
Ilir tidak henti-hentinya 
mengingatkan kepada ma-
syarakat untuk terus waspa-
da terhadap covid-19 de-
ngan terus mematuhi proto-
kol kesehatan. 

      (#rid)

PALEMBANG, BP – 
Peringatan 17 Agustus 
1945 merupakan salah satu 
momentum bagi rakyat In-
donesia untuk kembali me-
ngingat jasa para pahlawan 
yang sudah berjuang dalam 
memerdekakan bangsa ini.

Terutama bagi masyara-
kat Sumatera Selatan (Sum-
sel) nama pahlawan A.K. 
Gani sudah tidak asing lagi 
ditelinga karena merupakan 
salah satu pahlawan yang 
namanya diabadikan men-
jadi salah satu nama jalan 
dan rumah sakit di Kota 
Palembang.

Namun, siapakah A.K. 
Gani? dan bagaimana kisah 
kepahlawannya dalam 
memperjuangkan kemerde-
kaan Indonesia terutama di 

daerah Sumatera Selatan?.
A.K. Gani memiliki 

nama lengkap Adenan Ka-
pau Gani merupakan pria 
yang lahir pada 16 Septem-
ber 1905 di Desa Palemba-
yan, Kecamatan Palemba-
yan, kabupaten Agam, Bu-
kit Tinggi, Sumatera Sela-
tan.A.K. Gani dilahirkan 
dari pasangan Abdul Gani 
Sutan Mangkuto dan ibu-
nya yang asli Palembang 
bernama Siti Rabayah.A.K. 
Gani meninggal di Palem-
bang, Sumatera Selatan pa-
da 23 Desember 1968 di 
usia 63 tahun. 

Ia merupakan seorang per-
wira militer yang berpang-
kat Mayor Jenderal (May-
jen). Namun, A.K Gani ti-
dak hanya dikenal sebagai 

seorang militer. Kepala Mu-
seum Perjuangan Mayjen 
(Purn) TNI Dr. A.K. Gani 
sekaligus putri Pahlawan 
nasional ini, Priyanti A.K. 
Gani menyebut sosok A.K. 
Gani sebagai seorang mul-
titalenta yang serba bisa.

“Dia kalau di Sumatera 
perjuang griliya yang ma-
suk hutan keluar hutan. Ka-
lau di Jawa Jendral Sudir-
man kalau di Sumatera A.K. 
Gani,” ujarnya, Rabu (11/08).

Perjuangan A.K. Gani 
di Sumatera Selatan sendiri 
sudah dimulai sebelum 
kemerdekaan hingga pada 
masa Kemerdekaan Indo-
nesia. 

A.K. Gani aktif di ba-
nyak organisasi pergerakan 
nasional seperti Jong Su-

maternan Bond, PPI, Par-
tindo, Gerindo, hingga 
GAPI.Tak hanya itu, A.K. 
Gani juga ikut terlibat dan 
berperan aktif terseleng-
garanya Sumpah Pemuda 
pada tahun 1928.

Pada masa pendudukan 
jepang A.K. Gani beserta 
para pejuang kemerdekaan 
dari Parindra lah yang mem-
bawa Soekarno kepada Pa-
lembang pada tanggal 2 Ju-
ni 1942 untuk melakukan 
pertemuan dengan tokoh-
tokoh pergerakan nasional 
dalam menyusun strategi 
untuk mencapai Indonesia 
merdeka.A.K Gani juga di-
libatkan oleh pihak Jepang 
untuk menjadi ketua Organi-
sasi Palembang Hokokai 
pada Maret 1994 uang ak-

hirnya dimanfaatkannya un-
tuk memberikan pemaha-
man kepada rakyat untuk 
bersatu dan mempersiap-
kan diri menuju kemerde-
kaan.

Dengan keahlian dan ja-
sanya tidak heran jika baik 
sebelum dan setelah masa 
kemerdekaan Indonesia di-
rinya beberapat kali diang-
kat menduduki sejumlah 
jabatan strategis diantara-
nya Wakil Perdana Menteri 
pada Kabinet Amir Sjari-
fuddin I dan Kabinet Amir 
Sjarifuddin II, Kepala Pe-
merintahan Daerah Ke-
residenan Palembang, Gu-
bernur Muda Sumatera Se-
latan, Wakil Menteri Perta-
hanan Wilayah Sumatera, 
dan Panglima Sub-koss.

Prinyanti A.K Gani me-
nuturkan bahwa sang ayah 
merupakan sosok pemimpin 
yang patut dicontoh oleh 
pemimpin zaman sekarang.

“Dia sangat mengayomi 
anak buahnya, dia seorang 
militer, ekonomi, budaya-
wan, diplomat, cendekia-
wan, politikus dan negara-
wan ahli strategi,” tandas-
nya.Atas semua jasa yang 
diberikannya untuk terca-
painya kemerdekaan Indo-
nesia, A.K. Gani diberikan 
penghargaan Bintang Emas 
24 karat disertai dengan gelar 
“Pemimpin Gerilya Agung”. 

Penghargaan tersebut 
dituangkan dalam sebuah 
piagam DPR Sumatera Se-
latan pada tanggal 17 Fe-
bruari 1950.

Kemudian, Untuk me-
ngenang jasa-jasanya, pada 
tanggal 9 November 2007 
Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono memberikan ge-
lar Pahlawan Nasional Indo-
nesia kepada A.K. Gani.

Gelar ini diterimanya 
bersama dengan Slamet Ri-
jadi, Ida Anak Agung Gde 
Agung, dan Moestopo ber-
dasarkan Keputusan Pre-
siden Nomor 66/2007 TK. 

Selain itu namanya juga 
diabadikan sebagai nama ru-
mah sakit di Palembang, Ru-
mah Sakit AK Gani dan nama 
ruas jalan beberapa kota di In-
donesia. Terdapat juga Mu-
seum Dr. A.K. Gani yang terle-
tak di Kota Palembang. (#ric)

A.K. Gani Memerdekakan Indonesia di Sumatera Selatan  

Upacara penutupan Latihan Bersama Garuda Shield ke 15 tahun 2021 antara TNI AD dan US Army yang berlangsung selama dua minggu 
(1 sampai dengan 14 Agustus 2021) di tiga daerah latihan (Baturaja, Amborawang, dan Makalisung)

Foto : net
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Suasa pengukuhan anggota Paskibraka OKI oleh Wabub OKI
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PALEMBANG, BP - 
Secara khusus, varian 
Delta telah menarik per-
hatian selama sebulan 
terakhir karena pe-
ningkatan pesat dalam 
kasus COVID-19 di be-
berapa negara, terma-
suk AS.

Melansir  Web-
MD, varian Delta, 
juga dikenal sebagai 
B.1.617.2, bisa me-
nyebar lebih mudah, 
menurut CDC. Strain 
memi l ik i  mutas i 
pada protein lonja-
kan yang membuat-
nya lebih mudah 

men
g i n -

feksi  se l 
manusia. 

Itu berarti, orang 
mungkin lebih menular jika 
mereka tertular virus varian 
Delta dan lebih mudah 
menyebarkannya ke orang 
lain. Sekarang, varian 
Delta, yang pertama kali 
diidentifikasi di India, 
menjadi yang dominan di 
AS.

Apa saja gejala varian 
Delta?

Faktanya, para peneliti 
mengatakan, varian Delta 
sekitar 50% lebih menular 
dibanding arian Alpha, 
yang pertama kali di-
identifikasi di Inggris, la-
poran The Washington Post 
menyebutkan. 

Alpha, juga dikenal 
sebagai B.1.1.7, sudah 50% 
lebih menular dari virus 
corona asli yang pertama 
kali diidentifikasi di China 
pada 2019.

Pakar kesehatan ma-
syarakat memperkirakan, 
rata-rata orang yang ter-
infeksi varia Delta menye-
barkannya ke tiga atau em-
pat orang lain, diban-

dingkan dengan satu atau 
dua orang lain melalui jenis 
virus corona asli, menurut 
Yale Medicine. 

Gejala varian Delta 
mirip dengan yang terlihat 
pada jenis virus corona asli 
dan varian lainnya, terma-
suk: batuk terus-menerus, 
sakit kepala, demam dan 
sakit tenggorokan

Pada saat yang sama, 
pasien COVID-19 di Ing-
gris menunjukkan bebe-
rapa gejala sedikit berbeda 
untuk varian Delta, me-
nurut data dari Studi Gejala 
COVID ZOE. 
Gelaja umum: Sakit kepa-
la,  sakit tenggorokan, pi-
lek, demam, batuk dan ke-
hilangan penciuman

Saat ini, para ilmuwan 
masih melacak data untuk 
menentukan seberapa me-
matikan varian Delta. 

Berdasarkan rawat inap 
di Inggris, varian Delta 
tampaknya lebih cende-
rung menyebabkan rawat 
inap dan kematian, ter-
utama di antara orang yang 
tidak divaksinasi, menurut 
sebuah penelitian baru-
baru ini yang diterbitkan di 
jurnal The Lancet.

Bagi masyarakat yang 

merasa mengalami gejala 
Covid-19 harus menjalani 
isolasi mandiri di rumah. 
Jangan melakukan kegia-
tan di luar rumah kecuali 
untuk kegiatan yang pen-
ting atau mendesak.

Jika gejala Covid-19 se-
makin parah, maka segera 
lakukan tes swab di fasi-
litas kesehatan daerah seki-
tar tempat tinggal.

Bagaimana jika hasil 
tes swab positif Covid-
19?
1.Apabila Anda tidak me-

ngalami gejala atau 
bergejala ringan, maka 
bisa melakukan isolasi 
mandiri di rumah atau di 
fasilitas isolasi yang di-
sediakan pemerintah se-
kitar tempat anda ting-
gal.

2. Apabila bergejala sedang 
hingga berat, maka se-
baiknya bersedia untuk 
dirujuk tim kesehatan ke 
rumah saki t  khusus 
Covid-19.

Patuhi terus protokol 
kesehatan, Menjaga jarak, 
mencuci tangan dan me-
makai masker. 

      (#rid)

Kenali Gejala Umum Terpapar 
Virus Corona dan Cara Mengatasinya

PALEMBANG, BP - 
Memiliki tubuh yang sehat 
adalah keinginan seluruh 
orang, bahkan nabi Mu-
h a m m a d  S AW s a n g a t 
menganjurkan para umat-
nya untuk memiliki tubuh 
yang sehat, hal ini dapat di-
dapatkan dengan pola hidup 
yang sehat. Bagaimana sih 
tips hidup sehat cara Nabi?

Ada banyak cara agar 
tubuh tetap sehat. Bahkan, 
kita bisa meniru gaya hidup 
Nabi Muhammad SAW, 
yang ternyata terbukti 
secara medis.

Dikutip dari halaman Is-
lam Pos yang berikut be-
berapa tips hidup sehat se-
suai tuntunan Nabi Mu-
hammad SAW.

1. Tidak Makan Berlebihan
Nabi Muhammad SAW 

mengajarkan hal tersebut. 
Apabila makan dengan ber-
lebihan, dikhawatirkan 
akan menimbulkan berba-
gai kerugian, seperti maka-
nan yang justru tidak habis 
hingga mengalami mual 
dan muntah karena keke-
nyangan.

Dari Aisyah RA, “Da-
hulu Rasulullah tidak per-
nah mengenyangkan perut-
nya dengan dua jenis ma-
kanan. Ketika sudah ke-
nyang dengan roti, beliau ti-
dak akan makan kurma, dan 
ketika sudah kenyang de-
ngan kurma, beliau tidak 
akan makan roti.”
2. Berhenti Makan Sebelum 
Kenyang

Dilihat dari sisi medis, 
berhenti makan sebelum 
kenyang dapat mencegah 
berbagai masalah pencer-
naan yang bisa sangat 
merugikan tubuh tentunya.

Menurut hadist riwayat 
Bukhari Muslim dijelaskan 
bahwa, “Kami adalah kaum 
yang tidak makan sebelum 
lapar dan bila kami makan 
tidak pernah kekenya-
ngan.” Hadits tersebut 
dhaif, namun maknanya 
benar.
3. Atur Porsi Makan

Umat muslim disaran-
kan untuk menjaga maka-
nan yang masuk dengan 

mengatur porsi makanan, 
minuman, dan udara agar 
seimbang. Sebab, kondisi 
perut yang terlalu penuh de-
ngan makanan dan minu-
man akan membuat tidak 
adanya ruang bernafas atau 
ruang udara dalam perut dan 
akan membuat sesak nafas.

Ada hadist yang menje-
laskan mengenai hal terse-
but yang berbunyi, “Anak 
Adam tidak memenuhkan 
suatu tempat yang lebih 
jelek dari perutnya. Cukup-
lah bagi mereka beberapa 

suap yang dapat memfung-
sikan tubuhnya. Kalau tidak 
ditemukan jalan lain, maka 
(ia dapat mengisi perutnya) 
dengan sepertiga untuk ma-
kanan, sepertiga untuk mi-
numan, dan sepertiganya 
lagi untuk pernafasan.” 
(HR Ibnu Majah dan Ibnu 
Hibban).
4. Hindari Makanan Haram

hal tersebut dijelaskan 
pada surat Al Maidah ayat 3 

yang memiliki arti, “Diha-
ramkan bagimu (memakan) 
bangkai, darah, daging ba-
bi, (daging hewan) yang di-
sembelih atas nama selain 
Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang 
ditanduk, dan diterkam 
binatang buas, kecuali yang 
sempat kamu menyembe-
lihnya, dan (diharamkan 
bagimu) yang disembelih 
untuk berhala.”
5. Tidak Minum Khamr

Menganai minuman be-
rupa khamr sudah dijelas-

kan pada salah satu ayat Al-
Quran yaitu pada surat Al 
Maidah ayat 90-91 yang 
artinya, “Hai orang-orang 
yang beriman, sesung-
guhnya (meminum) khamr, 
berjudi, (berkorban untuk) 
berhala, mengundi nasib 
dengan panah, yang adalah 
perbuatan keji ter-masuk 
perbuatan syaithan.
6. Puasa

Diriwayatkan pada ha-

dist Bukhari yang berbunyi, 
“Berpuasalah kamu supaya 
sehat tubuhmu.” Hal terse-
but memberi sebuah arti 
jika puasa akan memberi 
manfaat yang baik dan se-
hat bagi tubuh. Puasa juga 
menjadi sebuah cara detoks 
tubuh untuk mengeluarkan 
berbagai racun dalam tu-buh, 
timbunan lemak, dan berba-
gai zat merugikan lainnya.
7. Menjaga Kebersihan 
Lingkungan dan Tubuh

Hal yang membahas 
tentang kebersihan tersebut 

telah dijelaskan oleh Nabi 
Muhammad SAW yang 
mengatakan, “Sesungguh-
nya Allah SWT itu suci 
yang menyukai hal-hal 
yang suci, Dia Maha Bersih 
yang menyukai kebersihan, 
Dia Maha Mulia yang me-
nyukai kemuliaan, Dia 
Maha Indah yang menyukai 
keindahan, karena itu ber-
sihkanlah tempat-tempat-
mu.” (HR Tirmidzi).

Berdasar Hadist riwayat 
Muslim dan Tirmidzi yang 
mengatakan, “Waktu untuk 
memotong kumis, memo-
tong kuku, mencabut bulu 
ketiak dan mencukur bulu 
kemaluan hendaknya tidak 
melebihi 40 hari".
8. Tidur Menghadap Miring 
Ke Kanan

Nabi Muhammad SAW 
sangat menyarankan untuk 
tidur dalm posisi miring ke 
kanan karena dapat mem-
perlancar kerja jantung dan 
hati. Selain itu, proses me-
tabolisme tubuh serta de-
toksifikasi saat tidur akan 
lebih lancar saat tidur mi-
ring ke sisi kanan badan.

Seperti sabda dari Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sal-
lam yang berbunyi, “Jika 
kamu mendatangi tempat ti-
durmu maka wudhulah se-
perti wudhu untuk shalat, 
lalu berbaringlah pada sisi 
kanan badanmu.” (HR Buk-
hari dan Muslim).

Dan akhirnya, sebagai 
umat muslim tentu wajib 
untuk mengikuti berbagai 
sunnah dan tuntunan salah 
satunya cara menjaga kese-
hatan sesuai tuntunan Nabi 
Muhammad SAW tersebut, 
agar tidak mendapat ke-
rugian di masa yang akan 
datang. (#rid)

8 Tips Hidup Sehat Cara Nabi

PALEMBANG, BP - 
Insomnia merupakan gangguan 
tidur yang membuat seseorag 
kesulitan tidur di malam hari.

Kondisi ini jelas sangat 
mengganggu karena seseorang 
jadi sulit beristirahat di malam 
hari. Akibatnya, pagi harinya 
menjadi tidak semangat dan 
mempengaruhi 

produktivitasnya.
Ternyata, insomnia juga bisa diatasi dengan 

mengkonsumsi minuman dari bahan herbal. Selain bisa 
membuat tidur nyenyak, minuman ini juga tidak 
berbahaya dan sehat karena dari bahan herbal.

Resep minuman herbal untuk insomnia tersebut 
dibagikan dr. Zaidul Akbar.

Resep herbal untuk mengatasi insomnia ternyata 
bisa didapatkan dari bahan sederhana yang banyak 
dijumpai.

Bahan-bahan minuman herbal tersebut adalah jahe 
dan daun pandan. Cara membuatnya adalah ambil jahe, 
lalu geprek. Bisa juga jahe tersebut diiris-iris.

Setelah itu, jahe yang digeprek atau sudah diiris-iris 
diberi air panas. Tambahkan daun pandan secukupnya, 
lalu minuman herbal tersebut sudah siap dikonsumsi.

Dengan minum minuman herbal tersebut, insya Allah 
bisa tidur dengan nyenyak. Selain bahan-bahan di atas, 
bisa juga dengan menggunakan chamomile tea.

Chamomile tea merupakan sejenis teh yang terbuat 
dari sejenis bunga. Biasanya disajikan dalam keadaan 
hangat dan menjadi salah satu minuman kesehatan.

Agar bisa lebih nyenyak lagi tidurnya, maka bisa 
ditambah dengan baca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an 
bukan menyebabkan ngantuk, tetapi dapat membuat 
badan rileks.

Jika sudah rileks dan mengkonsumsi minuman 
herbal di atas, maka tidur akan menjadi lebih mudah. 
(#rid)

Solusi Insomnia dari dr Zaidul Akbar, 

Tidur Nyenyak 
Dengan Ramuan Jahe 
dan Daun Pandan

PALEMBANG, BP - Orang yang terkonfirmasi 
positif Covid-19 (tidak bergejala atau bergejala sangat 
ringan) tidak harus dirawat di rumah sakit. Mereka bisa 
memulihkan diri engan melakukan isolasi mandiri 
(isoman). Tentu saja, ada sejumlah aturan yang 
membuat penderita Covid boleh melakukan isoman.

Melansir situs WHO, seseorang yang positif Covid 
bisa melakukan isoman selama tidak memiliki gejala 
apa pun atau gejala sangat ringan. Syarat lainnya yaitu, 
mereka tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbid)-
-seperti penyakit kardiovaskular, kanker, ginjal, penyakit 
paru-paru kronis, dan sebagainya--serta bukan golongan 
usia tua.

Kendati demikian, saat melakukan isoman tetap 
harus menghubungi penyedia layanan kesehatan yang 
menangani Covid 19 untuk memperoleh penanganan. 
Pasien isoman perlu dipantau tenaga kesehatan dalam 
pemulihannya.

Tidak kalah pentingnya saat isoman yaitu, 
memastikan orang yang negatif Covid tidak sampai 
tertular. Kadang saat isoman, seseorang masih tinggal 
satu rumah dengan anggota keluarga lain yang negatif 
Covid, bahkan ikut melakukan perawatan. Oleh sebab 
itu, diperlukan pemahaman terkait langkah merawat 
pasien Covid-19 dengan aman dan benar.

TIPS WHO UNTUK RAWAT PASIEN 
COVID-19

WHO memberikan berbagai petunjuk untuk orang 
yang sehat tetapi harus merawat pasien Covid 19 di 
dalam satu rumah:
1.   Orang yang sehat mesti tinggal dengan kamar 

terpisah. Jika kondisi kurang memungkinkan maka 
sediakan jarak minimal 1 meter dari pasien. Apabila 
harus berada di satu ruangan maka wajib memakai 
masker medis.

2.   Pastikan kamar yang dipakai isoman memiliki 
ventilasi yang baik, termasuk ruangan untuk 
bersama. Jendela dibuka sehingga cahaya dan udara 
bisa masuk.

3.   Bagi pasien wajib memakai masker medis lebih 
sering saat sendirian dalam ruangan, dan ketika 
tidak memungkinkan memberi jarak 1 meter dari 
orang lain.

4.   Selama isoman tidak diperbolehkan menerima tamu 
dari luar untuk masuk ke rumah.

5.   Jumlah orang yang merawat batasi hanya satu orang 
dan pastikan kondisinya sehat jika memungkinkan.

6.    Saat pasien bersama perawat dan anggota keluarga 
lain, maka semuanya mesti memakai masker. Tidak 
diperbolehkan menyentuh masker atau wajah saat 
memakainya, lalu buang masker usai meninggalkan 
ruangan. Akhiri dengan mencuci tangan agar 
higienis.

7.   Peralatan dan perlengkapan rumah yang dipakai 
pasien dipisahkan dengan orang yang sehat seperti 
piring, cangkir, peralatan makan, handuk, dan seprai 
khusus. Termasuk, pencuciannya juga dipisahkan 
dan menggunakan sabun untuk membersihkannya.

8.   Sediakan disinfektan untuk membersihkan 
permukaan yang kerap disentuh pasien setiap hari.

9.   Segera lakukan cuci tangan setiap kali mengalami 
hal berikut ini: batuk atau bersin, sebelum dan 
sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, 
setelah memakai toilet, sebelum dan sesudah 
merawat pasien dan ketika tangan tampak kotor.

10. Sewaktu batuk atau bersin harus ditutup dengan siku 
tertekuk, atau memakai tisu sekali pakai yang 
langsung dibuang.

11. Semua limbah yang berasal dari pasien wajib 
dikemas daam kantong tertutup kuat sebelum 
dibuang. (#rid)

Untuk Orang Yang 
Rawat Pasien Isoman 

COVID-19

Tips dari WHO 

Foto : net



SENIN, 16 AGUSTUS 2021 7www.beritapagi.co.id 

OLAHRAGA

peralatan pertandingan.
Sementara itu Aji Ma-

said, atlet pencak silat me-
ngaku, peralatan pertandi-
ngan adalah hal yang pen-
ting bagi atlet dalam mem-
persiapkan diri sebelum 
bertanding.

"Peralatan itu butuh pe-
nyesuaian untuk dipakai, 
baik sepatu, peralatan per-
tandingan itu tidak bisa se-
hari beli besok langsung pa-
kai. Bagaimana kami mau 
berprestasi kalau kondisi-
nya begini," ucap Aji.

Tidak hanya atlet, aksi 
penggalangan dana juga 
diikuti oleh para pelatih ca-
bang olahraga. Salah satu-
nya yakni pelatih anggar, 
Rully Mauliadhani.

Menurutnya, atlet dan 
pelatih saat ini dalam kon-
disi dilema. Di satu sisi me-
reka dituntut untuk berpres-
tasi sementara kebutuhan 
mereka tidak dipenuhi.

"Selain alat pertandi-ngan, 
atlet dan pelatih juga belum 
menerima uang pembinaan 
yang sudah menunggak sela-
ma enam bulan," jelas Rully.

Diakui Rully, para pela-
tih telah beberapa kali mem-
bicarakan masalah ini ke 
KONI Sumsel. Bahkan, 
permasalahan ini sudah per-
nah disampaikan ke Guber-
nur Sumsel Herman Deru. 
Namun, hingga saat ini atlet 
dan pelatih resah karena be-

lum juga ada kepastian.
"Penggalangan dana ini 

akan terus kami lakukan. 
Para atlet sangat bersema-
ngat untuk tampil di PON 
nanti. Sungguh sayang ka-
lau mereka tidak bisa tampil 
karena tidak punya alat 
bertanding," pungkasnya.

Sebelumnya sekretaris 
Umum KONI Sumsel Su-
parman Romans sudah me-
lakukan dialog secara keke-
luargaan dari hati kehati 
untuk menyerap aspirasi 
atlet dan pelatih yang akan 
berlaga di PON ke-20. Se-
lasa, (3/8/21).

“Kami ingin menyama-
kan persepsi agar jangan 
sampai ada informasi-infor-
masi yang tidak nyambung 
baik itu antara KONI, pa-
nitia Platda dengan para pe-
latih dan wasit. Alhamdu-
lillah dialog berjalan kon-
dusif dan sama-sama saling 
memahami,” katanya.

Selain itu, Suparman me-
ngungkapkan ada kese-
pakatan yang dicapai dari 
dialog tersebut yang intinya 
kita akan sama-sama me-
ningkatkan koordinasi kita 
apabila ada permasalahan 
di lapangan.

“Secara realitas angga-
ran KONI memang sangat 
minim, apalagi anggaran 
untuk PON,” ungkapnya.

Terkait anggaran terse-
but, Suparman menuturkan 

pihaknya akan mencoba 
meminta deskresi dari Gu-
bernur Sumsel untuk bisa 
mempertimbangkan me-
nambah anggaran untuk ke-
butuhan PON ke-20 ini.

Saat itu, salah satu pela-
tih dari perwakilan atlet 
PON kontingen Sumsel 
Abbas saat ditemui usai me-
lakukan dialog bersama de-
ngan pengurus KONI Sum-
sel meminta ketegasan ke-
tegasan KONI Sumsel  dan 
Pemprov Sumsel dengan 
keberangkatan kami ke 
PON Ke-20 di Papua.

“Kami minta ketegasan 
KONI Sumsel dan Pemprov 
Sumsel dengan keberang-
katan kami, seperti status 
gaji kami terhitung 6 bulan 
belum terealisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan yang 
terpenting yakni belum 
adanya kepastian yakni pe-
ralatan para atlet yang akan 
bertanding.

“Udah tanggal 3 Agus-
tus, sudah mendekati pe-
rang. Gimana perang ga pu-
nya alat, kata sekum biro-
krasi berbelit-belit,” ujar-nya.

Oleh karenanya, Abbas 
meminta bantuan Gubernur 
Sumsel untuk dapat mem-
berikan kepastian apakah 
jadi berangkat PON atau 
tidak agar dirinya bisa me-
nyampaikan ke para atlet 
untuk siap perang.

“Kami siap perang tapi 

periodisasinya, harusnya pra-
kompetisi dulu tadi udah 
dibatesin KONI itu sampai 
tanggal 15 Agustus, tapi 
dananya belum cair. Gima-
na berangkat kalo belum 
ada peralatan, beli peralatan 
pertandingan bukan seperti 
beli kacang, harus dipesan 
dulu,” tandasnya.

Sementara itu terkait hal 
ini Ketua Umum Koni Su-
matera Selatan, H. Hendri 
Zainuddin dalam video 
unggahan di akun Insta-
gramnya, Jumat (13/8/21) 
sore. Mengatakan bahwa 
apa yang dilakukan oleh be-
berapa oknum tersebut ti-
dak mencerminkan sebagai 
patriot olahraga. Semua su-
dah terjadwal dengan baik. 
Ada proses dalam hal pe-
ngadaan alat pertandingan 
tersebut.

"Semua sudah tersche-
dul, dana pembiayaan atlet 
sudah dibayar, dana selama 
pelatda dibayar, makan 
minum selama pelatda di-
tanggung. jelasnya.

Lanjutnya "Tuntutan 
cuma 1, alat pertandingan 
bulan 10 nanti, sekarang 
proses pengadaan, kenapa 
itu yang diributkan, kecuali 
besok mau bertanding dan 
belum ada alatnya, gak apa 
tapi kan tidak mesti harus 
kejalan. Ini memalukan na-
ma daerah sendiri" pungkas 
Hendri. (#rid)

Puluhan Atlet PON Sumsel ...

Telok Abang...

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

Oktober 1995 ini, perjua-
ngan para pahlawan dan 
pejuang bangsa merebut 
kemerdekaan masih jauh 
lebih berat dari yang diha-
dapi sekarang. Pengorba-
nan bukan hanya tenaga 
dan harga, malah jiwa raga 
juga diberikan untuk ba-
ngsa dan negara.

Ditambahkan Iik, pa-
nggilan akrabnya, masyara-
kat sekarang hanya diminta 
untuk mematuhi protokol 
kesehatan dengan selalu 
menggunakan masker, 
menjaga jarak dan tidak 

berkerumun. Diyakininya, 
pandemi lebih cepat berak-
hir jika kesadaran ini se-
makin tinggi.

Penggemar olahraga 
bersepeda ini mengungkap-
kan harapannya Indonesia 
agar segera dapat terbebas 
dari wabah covid-19 se-
hingga ekonomi kembali 
bangkit. Menurutnya, ma-
syarakat kecil banyak yang 
menjadi korban yang harus 
kena PHK dan menggulung 
tikar usahanya.

“Kita miris dengan kon-
disi sekarang ini, perusa-

haan terpaksa harus mengu-
rangi pekerja yang beraki-
bat PHK. Belum lagi usaha 
kecil mesti tutup karena pem-
batasan yang ada. Tapi me-
mang ini dampak yang tak bisa 
dihindari. Semoga saja cepat 
pulih kembali,” tambahnya.

Nandriani juga meng-
imbau masyarakat agar 
mengikuti program vaksi-
nasi yang tengah digencar-
kan pemerintah. Menurut-
nya target tiap harinya 2 
juta masyarakat dapat terla-
yani vaksin dapat terpenu-
hi. (muk)

Nandriani...

Sambungan dari hal. 1Sosok Joni...

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

Hadiri Indonesia...

Devi Akan Copot...

PALEMBANG, BP - 
Pasangan ganda putri Indo-
nesia peraih medali emas 
Greysia Polii/Apriyani Ra-
hayu merasa bersyukur dan 
bangga diundang ke Istana 
Bogor oleh Presiden RI Jo-
ko Widodo (Jokowi), Ju-
mat, (13/8/21).

Apalagi, Greysia Polii/ 
Apriyani Rahayu sempat 
diajak masuk ke dalam 
ruang kerja Jokowi untuk 
sekadar berbincang ringan.

Pasangan ganda putri 
Indonesia peraih medali 
emas Greysia Polii/ Apri-
yani Rahayu merasa ber-

syukur dan bangga di-
undang ke Istana Bogor 
oleh Presiden RI Joko 
Widodo (Jokowi).

"Kami merasa bersyu-
kur dan bangga bisa diteri-
ma Pak Presiden dan kami 
tadi sempat diajak ke ru-
angannya, ngobrol bareng 
berempat bareng Pak Men-
pora juga," kata Greysia di-
lansir dari Badminton Indo-
nesia.

"Lumayan lama ada 30 
menit sebelum acara di-
mulai. Jadi, itu sebuah mo-
men yang tidak bisa ter-
lupakan sebagai bentuk 

apresiasi untuk kami dan 
kami sangat terharu," ucap 
Greysia.

"Banyak hal tapi ngo-
brolnya santai. Hal-hal ri-
ngan selayaknya bapak dan 
anak. Silaturahmi saja. Be-
liau berkeinginan untuk be-
nar-benar memajukan olah-
raga di Indonesia. Secara 
perlahan-lahan kita pasti 
bisa," tutur Greysia.

"Pak Presiden juga men-
ceritakan momen-momen 
saat menonton kami, sem-
pat deg-degan juga katanya 
dan beliau bilang sempat 
tidak berani nonton. Grege-

Berbincang di Istana dengan Jokowi
tan," kata Apriyani.

Greysia/Apriyani me-
ngucapkan syukur yang tak 
terhingga atas apresiasi 
yang diberikan semua pi-
hak, terutama pemerintah.

"Kami sangat berterima 
kasih kepada pemerintah 
atas komitmennya untuk 
mengapresiasi kami para 
atlet yang berprestasi," 
ucap Greysia.

"Kami hanya bisa ber-
syukur dan ya memang se-
bagai atlet tugas kami harus 
menjadi juara di event-
event internasional dan 
mengharumkan nama Indo-
nesia. Apresiasi lalu akan 
datang dengan sendirinya 
tanpa kita minta. "

"Jadi, ini suatu sema-
ngat untuk atlet Indonesia 
yang lainnya mungkin di 
kemudian hari  bisa 
mencetak prestasi-
prestasi yang maksi-
mal untuk Indone-
sia," tutur Greysia.

Saat  d i tanya 
akan digunakan 
untuk apa bonus 
yang diberikan, 
Greysia memilih 
menabung lebih 
dulu,

"Yang pasti di-
tabung dulu ya buat 
nanti hari tua. Kami 
tidak sela-manya di 
bulu tangkis jadi harus 
pintar mengelolanya. 
Mau dipakai buat in-
vestasi juga," ucap Apriyani.

Usai pulang dari Olim-
piade Tokyo 2020 dan men-
jalani karantina mandiri 
selama delapan hari, tim 
Olimpiade Indonesia akhir-

nya di-
t e r i m a 
Presiden 
Joko Wi-
dodo di Is-
tana Bogor.

H a d i r 
dalam acara 
tersebut Men-
teri Pemuda dan 
Olahraga Zainu-
din Amali, Chef de 
M i s s i o n  R o s a n 
Roes l an i ,  Ke tua 
U m u m  P P  P B S I 
Agung Firman Sam-
purna, Greysia 
Pol i i ,  Apri-
y a n i 
R a h a

yu, 
Anthon
y  S i n i s u k a 
Ginting, Eng Hian, Hendry 

Saputra  Ho dan 
lainnya.

Presiden Jokowi 
dalam sambutannya 
mengucapkan sela-
mat dan trima ka-sih 
kepada para atlet 
yang sudah berjuang 
di Olimpiade Tokyo 
2 0 2 0 .  I a  j u g a 
bersyukur karena se-
mua anggota tim pu-
lang dengan kea-

daan sehat.
"Alhamdulil

lah kita patut 
bersyukur 

sauda

ra-
sau-dara 

sudah tiba kembali di Tanah 
Air dalam keadaan sehat. 

Saya berser ta  se luruh 
rakyat sangat bangga atas 
perjuangan, atas kerja keras 
yang telah saudara-saudara 
lakukan di Tokyo. Saya sa-
ngat mengapresiasi hasil 
medali yang telah diraih," 
ucap Jokowi.

"Dan atas prestasi yang 
telah saudara-saudara raih, 
pemerintah memberikan 
penghargaan berupa bonus 
untuk peraih medali emas 
sebesar 5,5 miliar rupiah, 
peraih medali perak sebesar 
2,5 milyar rupiah, kemudian 
peraih medali perunggu 1,5 
milyar rupiah." ujar Jokowi.

Sambung Jokowi, "Bo-
nus juga diberikan ke-pada 

pelatih dan atlet non 
peraih medali. Semoga 

prestasi yang sudah 
saudara-saudara 

raih saat ini dapat 
m e n j a d i  i n -
spirasi, dapat 
men jad i  t e -
ladan, dapat 
m e n j a d i 
dorongan dan 
motivasi bagi 
para atlet dan 
kita semua-
nya agar terus 
beker ja  ke-
ras, terus ber-
pres tas i  dan 

m e m b e r i k a n 
y a n g  t e r b a i k 

bagi bangsa dan 
nega ra , "  pung-

kasnya. 
      (#rid)

DAFTAR BESARAN 
BONUS OLIMPIADE 

ATLET 
Medali emas          : Rp 5,5 miliar
Medali perak         : Rp 2,5 miliar
Medali perunggu  : Rp 1,5 miliar
Non medali            : Rp 100 juta

PELATIH
Medali emas          : Rp 2,5 milyar
Medali perak         : Rp 1 milyar
Medali perunggu   : Rp 600 juta
Non medali             : Rp 100 juta

UNTUK PEMAIN DAN PELATIH

Greysia/Aprilia Terima Bonus Olimpiade

Presiden RI Joko Widodo bersama pasangan ganda putri Indonesia peraih medali emas 
Greysia Polii/Apriyani Rahayu di Istana Bogor, Jumat (13/8/21) 

Foto : net

kebanyak remaja saat ini. 
Beberapa kali dia mempos-
ting foto melalui akun ins-
tagram pribadinya @yaha-
nes_ande_kala yang baru 
memiliki 1.400an follower 
ini.

B a h k a n  p o s t i n g a n 
terakhir Joni pada Sabtu 
(14/8) kembali memperton-

tonkan videonya yang sem-
pat viral tersebut. “Momen 
yang Takkan Terlupakan 
Saudara Saudari,” tulisnya. 
Komentar berdatangan dari 
followernya. Akun @arete 
2304 menulis, “Tak semba-
rang anak bisa memanjat 
setinggi itu tanpa peralatan 
apapun, hanya anak2 ter-

tentu yg punya keahlian 
luar biasa spt ini. Bravo.”

“Terharu banget se-
moga kelak kamu akan men-
jadi anak yg sukses bisa mem-
banggakan kedua orang 
tuamu, senantiasa diberi ke-
sehatan dan rejeki amin 
gbu…,”tulis @yohaniitasem 
biring. (zur)

vaksinasi nasional de-
ngan target 2 juta sampai 2,5 
juta perhari sejak Agustus ini 
agar kekebalan komunitas 
segera terwujud,” tutur 
Airlangga, Sabtu (14/8).

Harapan Airlangga yang 
juga Ketua Umum Partai 
Golkar ini disampaikan da-
lam acara bertajuk Indone-
sia Bersholawat yang di-
gelar di kediaman Habib 
Syekh bin Abdul Qodir 
Assegaf di Solo Jawa Te-
ngah. Turut hadir Pimpinan 
Majelis Ahlul Hidayah Nu-
sron Wahid, Wakil Ketua 
Umum Partai Golkar yang 

juga Menteri Perindustrian  
Agus Gumiwang Karta-
sasmita dan Bendahara Umum 
Partai Golkar Dito Ganindito.

Acara yang dilaksana-
kan secara prokes ketat ini 
juga dihadiri Wakil Rois 
PWNU Jawa Timur KH 
Agoes Ali Mashuri sekali-
gus memberikan tausiah-
nya serta Habib Syekh sen-
diri memimpin sholawat.

Sementara itu Nusron 
Wahid menyatakan disam-
ping upaya pendekatan dari 
sisi medis, juga diperlukan 
penguatan spiritual melalui 
doa. Meminta pertolongan 

Allah SWT agar pandemi 
segera berakhir.

"Menko Perekonomian, 
Pak Airlangga yang kini di-
beri amanah Presiden Joko 
Widodo sebagai Ketua Ko-
mite Penanganan Covid-19 
dan Pemulihan Ekonomi Na-
sional (KPC PEN) juga 
meyakini bahwa selain upaya 
dari sisi pendekatan medis me-
lalui vaksinasi dan upaya pe-
mulihan ekonomi, juga diperlu-
kan penguatan dari sisi spiritual 
melalui doa. Meminta pertolo-
ngan kepada Allah SWT," 
ungkap mantan Ketua Umum 
GP Ansor ini. (zur)

Jadi  memang te lok 
abang ini merupakan kha-
sanah budaya masyarakat 
Palembang yang bernuansa 
patriotik,” tambahnya lagi.

Telok Abang merupa-
kan permainan tradisional 
berbentuk kapal atau pera-
hu serta sekarang sudah ada 
juga yang bebentuk pesa-
wat dan permainan tersebut 
terbuat dari gabus. 

Telok Abang secara tu-
run-menurun  men jad i 
aksesori wajib ketika 17 
Agustus-an. Dahulu, Telok 
Abang menjadi souvenir ru-
tin orangtua kepada anak-
nya.

Berdasarkan sejarah, 
Telok Abang populer sejak 
tahun 1960-an ke atas. Na-
mun seiring zaman, lambat 

laun Telok Abang perlahan 
tergerus dan khawatir 
punah.

Salah satu pedagang te-
lok abang di kawasan 26 Ilir 
Palembang menuturkan 
jika telok abang merupakan 
tradisi 17-an.

“Kalo sudah lewat dari 
17-an idk jual lagi, tapi pe-
minatnya udah berkurang. 
Jualan musim-musiman,” 
ujar Fendi.

Ia juga menambahkan 
bahwa harga dari telok 
abang inipun bervariatif na-
mun pendapatannya selaku 
pedagang juga tidak tentu.

“Harganya 25 sampai 
35 ribu, dalam sehari pen-
dapatan tidak tentu. Setiap 
hari pasti ajah pembelinya,” 
katanya.

Pedagang lainnya yang 
juga ditemui, yakni Doni 
menuturkan bahwa dirinya 
berjualan sudah turun temu-
run dari keluarga.

“Kami buat sendiri kalo 
yang dari gabus-gabus, 
memang diajarkan lang-
sung oleh orang tua buat-
nya” Ujar pria yang sudah 
sepuluh tahun berjualan 
Telok Abang.

Dia juga menjelaskan 
apa yang dimaksud telok 
abang itu.

“Telok abang itu maina-
na istilahnya kapalan ini di-
kasih telor warno merah, 
kalo 17 Agustus itu identik 
dengan kapal dan pesawat,” 
jelasnya.

Adapun, ia mengung-
kapkan kenapa mainnya ha-

rus kapal yakni karena dari 
cerita-cerita nenek mo-
yangnya, hal itu dikarena-
kan Palembang itukan Ke-
rajaan Sriwijaya yang kuat 
di Armada Perairan.

“Jadi diidentikan de-
ngan 17 Agustus yaitu Ka-
pal dan Pesawat,” ungkap-
nya.

Sementara itu, ia menu-
turkan bahwa penjualan 
sudah dimulai 1 Agustus hi-
ngga 17 Agustus dan pan-
demi Covid-19 tidak me-
ngurangi pembeli telok 
abang di Palembang.

“Kalo kita lihat dari ta-
hun kemarin sih ga ada, te-
tap pendapatan dan penjua-
lan masih banyak peminat-
nya,” tandasnya. 

              (muk/ric)

segera dituntaskan di luar 
jam kerja. Dalam situasi 
genting harus gerak cepat 
dan tidak dapat menunggu 
bila pejabat berada luar kota.

“Coba bayangkan jika 
pejabat yang dibutuhkan 
tidak berada di Muratara? 
Pasti koordinasi menjadi 
lambat dan langkah yang 

diambil juga menjadi ter-
hambat. Dalam situasi gen-
ting seperti kebakaran, ban-
jir dan bencana lainnya ini 
tidak mengenal waktu dan 
jam kerja,” pungkas Devi 
Suhartoni.

Devi sendiri mengakui, 
dirinya selalu mengelilingi 
desa yang ada mulai siang 

sampai malam hari. Terka-
dang beristirahat di masjid 
atau bahkan rumah warga 
desa yang disinggahi sembari 
berdiskusi dengan ma-
syarakat setempat. Menu-
rutnya banyak masukan yang 
diperoleh baik berupa keluhan 
ataupun usulan program 
pembangunan di desa. (nov)
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SIAPA tak kenal Sisca 
Mellyana? Selegram cantik yang 
memiliki follower instagram 
lebih dari 1,5 juta ini dikenal 
selalu menampilkan photo 
dirinya yang vulgar dan seksi. 
Bahkan Sisca juga dihadiahi 
YouTube Silver Button sebagai 
penghargaan bagi para konten 
kreatif dengan jumlah subscriber 
melebihi seratus ribu.

Teranyar, beberapa hari 
terakhir akun instagram 
@siscamellyana22_official yang 
sudah bercentang biru 
memperlihatkan kemesraan 
dirinya dengan sosok bule yang 

sepertinya pemilik akun 
@alexdron ini.

“I need you like a heart needs 
a beat…” tulis Sisca, Sabtu 
(14/8). Jika diterjemahkan, “Aku 
membutuhkanmu seperti jantung 
membutuhkan detak.” 
Mengenakan lengire berwarna 
merah menyala membuat tubuh 
seksi Sisca benar-benar menggoda. 
Sementara pasangannya 
bertelanjang dada terlihat 
merangkul Sisca yang berada di 
tepi kolam renang tersebut.

Mami Sisca –biasa dirinya 
disapa nitizen, kerap 
membagikan foto-foto 

berenangnya di villa-villa 
ternama di Bali dengan 
menggunakan bikini yang sangat 
kontras dengan badannya. Di 
kolom bio Instagram-nya ini, 
Mami Sisca  mencantumkan 
dirinya sebagai seorang tokoh 
publik, vlogger, model, dan 
influencer.

Tahun  lalu, Sisca juga pernah 
berkolaborasi dengan Andhika 
Mahesa dalam membuat konten 
sehingga banyak menyita 
perhatian. Andhika sampai 
mengaku bahwa ia bukan hanya 
teman Mami Sisca Mellyana, 
melainkan juga saudara lantaran 

saking dekatnya.
Saat ditanya tanggapannya 

terhadap sosok Andhika yang 
sering dipanggil Babang 
Tamvhan ini, Mami Sisca 
berkomentar bahwa dirinya 
merasa memiliki chemistry 
dengan Andhika.

“Dia kharismanya gila, 
ternyata yang dikatakan orang di 
luar sana benar banget. Begitu 
ketemu, waduh, chemistry-nya, 
terus auranya, pantas banyak 
cewek yang kelepk-klepek termasuk 
saya,” ujarnya saat itu sebagaimana 
dikutip dari Insertlive.com , Jumat 
(10/7/20). (net/hus)

Aku Membutuhkanmu 
Seperti Jantung Membutuhkan Detak

USAI membuat hebot 
jagat maya dengan 
berbini di pinggir jalan, 
kini Dinar Candy 
dikabarkan aktif ikut 
pengajian. “Saya stress 
karena PPKM 
diperpanjang,” tulis Dinar 
Candy di atas papan yang 
dibawanya saat berbikini 
di pinggir jalan raya, 

Aksi nekadnya 
tersebut berakhir dengan 
diamankannya Dinar 
Candy oleh aparat 
kepolisian pada Rabu 
(4/8) malam. Dirinya 
digiring ke Mapolres 
Metro Jakarta Selatan 
setelah Polisi mengetahui 
keberadaan Dinar di 
rumah temannya di 
kawasan Jalan Fatmawati. 

“Kita ambil 
keterangan untuk bisa 
mempertanggungjawabka
n tentang video yang viral 
di medsos,” ujar Kabid 
Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Yusri Yunus 
sebagaimana dikutip dari 
liputan6.com, Kamis (5/8) 
lalu.

Teranyar, dari 
postingan instagram 
@jhonss24 beberapa hari 
lalu, terlihat Dinar Candy 
tamping anggung 

menggunakan hijab 
berwarna coklat muda. 
Aura cantiknya masih 
terlihat nyata.

Dalam postingan 
tersebut ditulis pemilik 
akun, “Bosnia di 
Perpanjang, Penutupan 
Jalan berlanjut, bersama 
umi @dinarcandy26 usai 
eskul rohis yang sangat 
tertutup,” Dalam kolom 
komentar Dinar Candy 
membalas, “makasih tin 
udah nemenin pengajian 
(ikon hati).”

Dilahirkan di Jawa 
Barat pada 21 April 199 
lalu, sebenarnya Dinar 
tumbuh dan bergaul di 
tengah keluarga yang 
cukup religius. Ayahnya 
Acep Ginayah Sobiri 
yang merupakan seorang 
guru mengaji. Sehingga 
saat usia sekolah Dinar 
pernah mengenyam 
pendidikan di pesantren.

Memiliki nama asli 
Dinar Miswari, DJ seksi 
ini sebelumnya pernah 
pula bikin heboh dengan 
menjual celana dalamnya 
seharga Rp 50 juta. 
Dalam tempo waktu 24 
jam laku dan dibeli stunt 
rider bernama Bobby Tria 
Sanjaya. (net/hus)

Pasca Diperiksa Polisi,

Dinar Candy 
Ikut Pengajian

NAMA Amel Amilia viral 
karena kemiripan wajahnya 
dengan penyanyi kondang era 90-
an Nike Ardilla. Dalam beberapa 
tayangan youtube terlihat Amel 
juga pernah bersilaturrahmi 
dengan ibu kandung almarhum 
Nike Ardilla.

Selain mirip dengan penyanyi 
meninggal akibat kecelakaan ini, 
Amel juga memiliki suara yang 
menjual. Sehingga pada Kamis 
(29/7) lalu dirinya merilis single 
perdana dengan judul “Serupa” 
melalui akun youtube TA Music 
& Publishing. 

“Merinding banget, karena 
dari awal aku tidak yakin bakal 
bisa nyanyi dan 
mempersembahkan sebuah lagu 
untuk pecinta music terutama 
fans almarhum Nike Ardilla. Aku 

terharu banget dengan hasilnya. 
Aku sudah berusaha 

semaksimal yang aku bisa,” ujar 
Amel sesaat usai nonton bareng 
tayang perdana video klip 
Serupa.Dari pantauan Berita Pagi, 
Minggu (15/8) sore, video klip 
lagu Serupa yang dinyanyikan 
Amel sudah ditonton lebih 2 juta 
kali. Banyak penonton yang 
memberikan semangat untuk 
Amel melalui komentar yang 
ditulis.

“Semangat Amel, kami yg 
kangen Alm. Kak Nike Ardilla 
terhibur dengan pesona suaramu, 
semangat yakkk… Kami 
mendukungmu,” tulis GS To 
Do.Sementara Tika menulis 
komentar, “Merinding gue dengar 
nada lagunya sperti seberkas 
sinar ya allah engkau telah 

menghadirkan sosok legend 
kembali di muka 
bumi.”Sebagaimana diketahui, 
Nike Ardilla atau yang bernama 
lengkap Raden Rara Nike 
Ratnadilla Kusnadi merupakan 
penyanyi kelahiran Bandung, 27 
Desember 1975. 

Hampir semua lagu yang 
dinyanyikannya menjadi hits 
seperti berjudul Seberkas Sinar, 
Bintang Kehidupan, Nyalakan 
Api, Suara Hatiku dan Sandiwara 
Cinta.Sayangnya pada 19 Maret 
1995, Nike Ardilla mengalami 
kecelakaan lalu lintas setelah 
Honda Civic yang dikendarainya 
menghantam beton di Bandung. 
Penyanyi yang tengah berada di 
puncak karir tersebut harus 
menghembuskan nafas terakhir 
dalam usia 19 tahun. (net/hus)

Rilis 2 Minggu 

Lagu Amel Ditonton 2 Juta Kali

Foto : ig

Foto : ig

Foto : ig
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