
BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

www.beritapagi.co.idSENIN, 23 AGUSTUS 2021 Harga Eceran Rp 1.500

Akurat - Terpercaya - Bermanfaat

K O R A N U M U M

Cegah Penularan Covid-19

DENGAN PENERAPAN 3M

Redaksi 07115739330
E-mail beritapagimedia@gmail.com
Layanan Iklan 081367230027

MEGAWATI Prabowo mem-
buktikan jika usia muda bu-
kan penghalang untuk mengab-
di bagi bangsa dan Negara. 
Dara jelita 26 tahun yang 
merupakan Putri Indonesia 
Favorit Jawa Tengah 2017 
ini tengah menekuni dua pro-
fesi sekaligus sebagai dosen 
dan juga advokad.

Cantik dan smart, mungkin 

ini layak disematkan untuk 
Megawati yang juga pernah 
menjuarai Kontes Kecantikan 
Miss Celebrity Indonesia 2014. 
Kandidat doktor ilmu hukum 
di Universitas Islam Sultan 
Agung Semarang ini baru 
saja menyelesaikan deserta-
sinya yang berjudul 

Mendunia Dengan Gambo
GAMBO Muba lagi-lagi 
mendunia. Kali ini di ajang 
Miss Supranational 2021 
yang digelar di Polandia, 
jumputan Gambo Muba di-
kenakan oleh Jihane Al-
mira Chedid yang merupa-
kan wakil dari Indonesia 
untuk mengikuti ajang ber-
gengsi tersebut. 

Pantauan di akun instra-
gam @officialputeriindo-
nesia, tampak Jihan tampil 
anggun dan maksimal di 
beberapa agenda kegiatan 
di Polandia. Juga di akun 
instagram pribadinya di @
jihanealmira tampak runner 
up 2 Puteri Indonesia tahun 
2020 ini memposting dirinya 
dalam sesi pemotretan me-
makai busana berbahan 
Gambo Muba dan dirancang 
oleh designer nasional ter-
kemuka Defrico Audy.

Putri Indonesia yang 
Kandidat Doktor

puteri memilih GamboM-
uba utk dipamerkan selama 
berlaga di ajang bergengsi 
tersebut.” pungkas Thia.

Menurut Thia yang juga 
Ketua Dekranasda Muba 
dan Ketua TP PKK Muba 
ini balutan busana Gambo 
Muba sangat pas dikenakan 
oleh Jihane yang merupakan 
aktris, model serta ratu ke-
cantikan asal Indonesia. 

“Gambo Muba mem-
bawa filosofi penting yakni 
penggunaan pewarna tekstil.

Ramah lingkungan, pe-
manfaatan limbah alam, dan 
pemberdayaan perempuan. 
Semoga Jihane mendapat-
kan hasil terbaik pada ajang 
Miss Supranational 
2021,” harapnya. 

Jihane Almira Chedid Selfie bersama rekannya pada ajang 
Miss Supranational 2021 di Polandia dengan mengenakan 
busana berbahan Gambo Muba. (BP/IG)

“Ya, kita sangat bangga, 
Gambo Muba menjadi pili-
han Jihane wakil Indonesia 
untuk dikenakan di ajang 
Miss Supranational 2021,” 

ucap Inisiator Gambo Muba, 
Thia Yufada Dodi Reza. 
“Tentu ada pertimbangan 
dan penilaian tersendiri 
mengapa designer dan sang 
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JAKARTA, BP- Syarat men-
jadi pemimpin baik itu Pre-
siden, Gubernur, Bupati dan 
Walikota harus sosok yang 
berilmu. Karena banyak pro-
blematika masyarakat yang 
harus dicarikan solusi oleh 
pemimpin.

“Berilmu itu artinya harus 
memiliki pengetahuan luas 
tentang kewilayahan, rakyat-
nya, masalah yang dihadapi 

rakyat dan terpenting pada 
akhirnya mampu memeca-
hkan solusi,” ujar dosen 
Ilmu Politik Universitas 
Indonesia Chusnul Mariyah 
saat dihubungi Berita 
Pagi, Minggu (22/8) 
siang. Disamping itu 
juga punya leader-
ship,

PALEMBANG, BP- Walau 
masih relatif lama namun 
aura kompetisi memperebut-
kan kursi Walikota Palembang 
yang masih diduduki Harno-
joyo sekarang sudah terasa. 
Sudah banyak yang secara 
terbuka maupun tertutup 
melakukan upaya sosialisasi 
dan komunikasi politik intens.

“Sah-sah saja mereka 
berusaha, apalagi setiap 
warga negara dijamin Undang-
Undang untuk menggunakan 

hak dan kewajiban politiknya,” 
ujar pengamat politik Bagin-
do Togar, Minggu (22/8).

Dijelaskan, sudah men-
jadi kewajiban publik untuk 
mentracking para tokoh ini 
secara kritis, baik dari sisi 
moral, intelektual, spiritual, 
sosial maupun finansial. Hal 
ini menurutnya diharapkan 
lahirnya pasangan calon Wa-
likota dan Wakil Walikota 
yang yang terbaik serta han-
dal merubah performa kota 

Palembang.
“Pilkada Palembang mi-

nus petahana ini menarik. 
Terlihat pula Wakil Walikota 
sekarang ambisius untuk me-
lanjutkan jabatan Walikota 
mendatang. Walau belum 
tentu lolos sebagai paslon, 
tak heran beliau bekerja 
keras dalam tanda kutip 
memasarkan diri dalam bera-
gam event dan pemberitaan,” 
ujar Bagindo lagi.

Terpisah Ketua DPRD 

Calon Pengganti Harnojoyo  
Mulai Tebar Pesona 

PALEMBANG, BP- Salah 
satu nama yang banyak di-
sebut layak menggantikan 
Harnojoyo dalam Pilwako 
2024 mendatang, Ratu Dewa 
yang sekarang menjabat Se-
kretaris Daerah. Pria yang 
aktif di media sosial ini diang-
gap sebagai salah satu kan-
didat yang dipersiapkan 
Harnojoyo.

“Saya ini biar mengalir se-
perti air. Jangan terlalu bernafsu 
mengejar amanah nanti dibe-
bani amanah itu sendiri,” ujar 

Mengalir 
Ibarat Air

Chusnul Mariyah

Ratu Dewa

SEBAGAI kader partai Gol-
kar, Hj RA Anita Noering-
hati siap jika dicalonkan 
partai untuk maju dalam 
Pilkada Palembang 2024 
mendatang. Menurutnya ja-
batan yang diemban sekarang  
sebagai Ketua DPRD Sumsel 
juga merupakan perintah par-
tai yang harus dilaksanakan-
nya sebaik mungkin.

“Soal dicalonkan partai, 
sebagai kader tentu saya ha-
rus siap apapun perintah par-
tai. Saya sebagai ketua DPRD 

Saya Siap 
Dicalonkan

Hj RA Anita Noeringhati

PALEMBANG, BP-  Ter-
kait maraknya penggunaan 
medsos, sekarang juga di-
manfaatkan oleh para kandi-
dat untuk bersosialisasi.  
Banyak keunggulan dengan 
bersosialisasi melalui media 
sosial seperti instagram. Bu-
kan hanya berbiaya relatif 
ringan, tetapi juga jangkauan 
yang luas 

Endors Konten Politik 
di Instagram Meningkat

Sosialisasi politik melalui 
intagram sekarang lumayan 

ada peningkatan. Terkait 
biaya tentu sama saja dengan 

konten lainnya. Melalui 
instagram itu lebih mudah dan 

bisa menjangkau luas,”

Kerrik Herlianto

Walau Masih 
berapa tahun 
lagi pilkada 
kota Palembang 
namun sejumlah 
nama sudah 
tebar pesona. 
(*BP/Nop)

Sumsel pun saat ini adalah 
perintah partai. Saat ini saya 
jalankan amanah rakyat dan 
perintah partai ini sebagai 
media untuk dapat membe-
rikan manfaat bagi masyara-
kat luas,” ujar RA Anita No-
eringhati kepada Berita Pagi, 
Minggu (22/8).

Pemimpin Harus 
Berilmu dan Visioner

Sumsel Anita Noeringhati 
menganggap wajar jika sudah 
ada yang mulai tebar pesona 
dan disebut-sebut akan maju 
pada Pilkada 2024. Menurut 
penilaiannya, selagi gerakan-
nya itu baik dan dapat men-
datangkan manfaat bagi 
warga serta tidak melanggar 
aturan, sah-sah saja.

“Tapi sebenarnya masih 

lama, 3 tahun lagi. Lebih 
penting bagi kita saat ini 
sebagai warga Palembang 
bagaimana mengawal 
pembangunan sesuai dengan 
visi-misi pemerintah kota,” 
tutur Anita yang juga Ke-
tua Harian Partai Golkar 
Sumsel ini.

Ratu Dewa, Minggu (22/8).
Menurut pria kelahiran 

Muara Kuang Ogan Ilir 7 
Juli 1969 ini, dirinya saat 
ini masih fokus menjalankan 
tugas berat sebagai Sekre-
taris Daerah Kota Palembang. 
Yang penting dirinya akan 
terus 

Megawati 
Prabowo

Jihane 
Almira 
Chedid

TOKOH YANG DIPREDIKSI MAJU 
DALAM PILWAKO PALEMBANG 2024

Akbar 
AlfaroAnggota DPRD Palembang

M.Hidayat Ketua Partai Golkar 
Palembang

Mgs Syaiful 
FadliAnggota DPRD Sumsel

Yulian
Gunhar Anggota DPR-RI

Joncik 
MuhammadBupati Empat Lawang

Ahmad 
Zulinto

Kadis Diknas 
Palembang

KH Amiruddin
NahrawiKetua PWNU Sumsel

RM Taufik 
Husni Ketua YLKI Sumsel

Anggota DPRD SUMSEL H Aswari
Rivai

Basyaruddin 
Ahmad

Kadis PU Perkim 
Sumsel

Ahmad 
NajibPlh Sekda Sumsel

Zainal Abidin Ketua DPRD 
Kota Palembang

RA Anita 
NoeringhatiKetua DPRD Prov Sumsel

Fitrianti 
Agustinda Wawako Palembang

Sekda Kota Palembang Ratu Dewa

H Nasrun 
Umar Plt Bupati Muara Enim1
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SUATU ketika Sumatera  
Selatan masuk 10 besar pro-
vinsi dengan kasus Covid-19 
tertinggi. Tetapi beberapa 
orang di sini dengan santainya 
menyebut situasi biasa-biasa 
saja. Ada memang yang terin-
feksi Covid dan meninggal,  
namun kata mereka jumlah-
nya tidak banyak.

Lagi pula katanya positif 
Covid bukan masalah: dalam 
dua tiga minggu juga bakal 
sembuh --dengan atau tanpa 
isolasi. Pasien yang mening-
gal pun lebih karena mengidap 
penyakit dan dari umur dip-
andang sudah waktunya.

Begitulah mindset yang 
masih melekat di benak ma-
syarakat sekarang. Bukan 
hanya di Sumsel, namun di 
hampir seluruh negeri.

Narasi propaganda yang 
dilakukan secara masif mel-
alui berbagai platform komu-
nikasi maupun media sosial 
membuat masyarakat terlena. 
Mereka abai terhadap proto-
kol kesehatan.

Propaganda bahwa yang 
penting gembira, berpikir 
positif, akan sembuh dengan 
sendirinya, malah membuat 
masyarakat seenaknya tak 
menggunakan masker atau 
menjaga jarak.

Masalah pandemi Co-
vid-19 menarik garis bengkok 
dengan program vaksinasi 
yang dicanangkan pemerintah. 
Dari temuan LSI di lapangan, 
93 persen masyarakat tahu 
tentang program vaksinasi. 

Masyarakat yang percaya 
bahwa vaksin bisa menyele-
saikan atau memberikan ke-
kebalan kepada mereka agar 
tidak tertular virus hanya 46 
persen. Sedangkan  42 persen 
menyatakan tidak percaya.

Hasil dari kampanye se-
cara masif selama setahun 
terakhir pun gagal total me-
redam laju penularan Co-
vid-19.  Pemberlakuan pem-
batasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) mulai skala mikro, 
skala darurat, hingga level  
4-3-2 pun seolah tak ada ar-
tinya karena tidak didukung 
oleh penegakan atura n.

Ribuan titik penyekatan 
untuk membatasai mobilitas 
kenyataannya sekadar menutup 
sebagian jalan saja, karena 
kemudian kendaraan menum-
puk di jalan yang masih 
buka. Bahkan jalan tikus 
jadi ramai. Artinya tidak ada 
kesadaran bahwa tidak be-
pergian sangat penting seka-
rang ini untuk mencegah 
penularan virus corona.

Narasi untuk menghambat  
penanganan Covid-19 selalu 
diembuskan. Banyak warga 
yang hanyut dengan siasat 
dan kehendak mereka yang 
tidak ingin pemerintah sukses 
mengatasi Covid. Ada yang 
bersorak sorai saat penanga-
nan pandemi menunjukkan 
tanda-tanda kegagalan.

Masuknya  varian baru 
Covid-19, yakni B.1617.2, 
ke Indonesia mengejutkan 
banyak orang. Karena daya  
tularnya memiliki efek sebar 
yang lebih luas. Korban virus 
India ini mengubah lingkaran 
yang tadinya jauh dan hampir 
tak terlihat menjadi mendekat 
dan mendekat. Mereka yang 
terkena Covid bukan lagi orang 
asing yang dulu dengan sinis 
disebut tidak pernah ada, 
namun orang yang kita kenal, 
mulai teman, saudara, tetan-
gga sebelah, dan malah orang 
serumah: bisa anak, istri, 
suami, kakek, nenek.

Toh sedemikian dekatnya 
Covid, ada saja yang masih 
tidak percaya. Mungkin me-
reka ini harus menjadi korban 
dulu baru percaya. Maka 
jangan menunggu sampai 
orang terkasih kita kena Co-
vid untuk percaya. Karena 
kalau masih juga tidak percaya, 
bisa diri sendiri yang akhirnya 
kena. 

     (***)

Jangan Menunggu

 Refleksi HUT ke-76 
Kemerdekaan RI

HARI kemerdekaan laksana  
Perang, kita rasakan kem-
bali di tahun 2021. Dalam 
peringatan HUT Kemerde-
kaan RI ke 76. Ya, perang 
melawan wabah bencana 
kesehatan massal Covid-19. 
Indonesia, negeri kita yang 
“katanya” berperikemanu-
siaan, yang bangsanya ber-
satu, yang berkeadilan sosial 
ini ternyata belum merupakan  
tempat yang baik bagi ben-
cana kesehatan seperti pan-
demi ini.

Saat publik sibuk berke-

giatan tanpa maximal mema-
tuhi protokol kesehatan, 
garda terdepan tergeletak di 
koridor Rumah Sakit ataupun 
puskesmqs,  setelah menanga-
ni ribuan  pasien yang ham-
pir kehilangan nyawa. Saat 
ratusan undangan berkumpul 
di pesta pernikahan anak 
keluarga pejabat, disisi ratu-
san lainnya warga mengikh-
laskan kepergian anggota 
keluarga yang meninggal 
terjangkit virus ini. Iya, ter-
kesan sekontras ini kehidupan 
dunia di era Pandemi.

Bukan satu - dua Tenaga 
Kesehatan yang wafat ketika 
menangani Covid ini, tetapi 
beribu - ribu. Dengan keper-
gian beribu nyawa, apakah 
membuat rakyat semakin 
sadar akan keberadaan virus 
ini ? jawabannya masih juga 
tidak. Masih ada dari kita yang 
percaya akan berita bohong, 
bahkan menyebarkannya. 
Masih saja  ada pihak  yang 
mengambil keuntungan eko-
nomis,  bahkan prosess pe-
nerimaan bantuan sosial se-
ringkali tidak tepat sasaran 

maupun efektif peruntukan-
nya. Lantas mengapa ini se-
mua masih terjadi ? Apa yang 
hilang dari bangsa kita ?

Rasa. Indonesia kita 
mati rasa. Negeri yang dike-
nal ramah ini ternyata masih 
tak peka afau  menghiraukan 
perjuangan para tenaga kese-
hatan, kita tidak menghargai 
mereka yang mengeluarkan 
all out mencurahkan 
peluh,daya karsa dan air 
mata. Masih saja ada wajah 
wajah Indonesia yang tega 
melihat Nakes yang kehilangan 
waktu bersama keluarga yang 
membutuhkan sosok orangtua 
disampingnya,dikarenakan 
sumpah serta tuntutan pro-
fesi sebagai insan kesehatan 
yang begitu diharapkan sen-
tuhan, sapaan dan keahliannya 
dibidang kesehatan. 

Mereka yang tidak kon-
sisten  menjalankan Protokol 
Kesehatan, sama saja  sedang 
menampik wajah ketulusan 
perjuangan para Tenaga Kese-
hatan kita secara tidak langs-
ung. Ironisnya lagi, tak sedi-
kit rewards plus sallary me-

reka yang terlambat, tertunda 
bahkan tersunat. Sungguh 
terasa miris..”

Kita semua mengerti ba-
hwa pandemi ini memberi 
jarak fisik bagi kita. Mem-
batasi kehidupan kita. Anak 
- anak kehilangan masa se-
kolah mereka, para pekerja 
sibuk mencari pekerjaan baru, 
semua mungkin terasa susah. 
Tetapi hidup adalah untuk 
perjuangan.

Betul, masih banyak yang 
harus dibenahi dari negeri 
tercinta kita. Maka dari itu, 
di tahun kedua perayaan ke-
merdekaan dari rumah ini, 
mari kita jadikan ajang untuk 
menghargai mereka yang 
kehilangan pekerjaan, me-
reka yang menangani pasien 
terpapar virus berbahaya ini, 
dan mereka yang setia ber-
tahan di rumah demi kese-
lamatan bangsa. Tidak lupa 
juga aktif mengvaksinasi 
diri, komit optimal melakukan 
WFH,  mempromosikan 
usaha kecil di media sosial, 
dan hal - hal baik maupun 
produktif lainnya. 

 Bangsa ini milik kita, 
kita punya peran untuk ikut 
bertanggung jawab atas apa 
yang terjadi saat ini, maupun 
apa yang akan terjadi dimasa 
depan. Dan mari kita gugah 
kesadaran kolektif kita, agar 
mampu memberi appresiasi 
setinggi tingginya kepada 
para tenaga kesehatan di-
seluruh pelosok negri ini, 
dalam beragam wujud rasa 
terimakasih, sebagai repre-
sentasi Pahlawan Negri ter-
cinta, ditengah wabah ben-
cana kesehatan massal yang 
masih saja mengintai ling-
kungan masyarakat sekitar 
kita. Ayo sekali lagi ucapkan 
dengan sepenuh hati rasa 
terimakasih kepada Para Na-
kes Kita. Mereka itu adalah 
para Dokter, perawat, para-
medis, parmakolog dan pe-
giat kesehatan publik lainnya.  
Semoga Badai kesehatan ini 
segera berlalu, dan itu dika-
renakan perngorbanan, per-
juangan dan pengadianmu...
para Nakesku  Dirgahayu 
Negriku, Merdekalah Jiwa 
Ragaku.***

“TERIMAKASIH PARA TENAGA KESEHATAN...”
( PAHLAWAN BANGSA DITENGAH BENCANA WABAH MASSAL )

Oleh : Bagindo Togar Batu Bara,  
Pemerhati Sosial/ Forum Demokrasi 

Sriwijaya

Kondisi jalan May Salim Batubara di depan 
Honda Ahass Sekip tengah, dekat Yayasan Nurul 

Iman. yang kondisinya semakin rusak parah. 
Kondisi ini sangat dikeluhkan oleh warga yang 

melintas dikawasan tersebut.
Meski Palembang sudah masuk zona orange tapi mal belum 
di bolehkan beroperasi seperti biasa. (BP/Ric)

Quote

Prakiraan Cuaca

“The fate of a nation depends on the 
nation itself, the more unity and care 
are destroyed, Indonesia is just a 
meaningless name.” 

“Nasib suatu bangsa tergantung dari 
bangsa itu sendiri, semakin hancur 
persatuan dan kepedulian maka 
Indonesia hanyalah sekedar nama 
yang tidak berarti.”

- Mohammad Hatta-

Dirgahayu Republik Indonesia ke 76th - 17 Aug, 2021

PALEMBANG, BP- Kota 
Palembang saat ini sudah 
keluar dari zona merah penye-
baran Covid-19 menjadi 
zona oranye karena terjadinya 
penurunan kasus Covid-19 
sepekan terakhir.

Namun, meskipun zona 
oranye Pemerintah Kota Pa-
lembang belum bisa mem-
buka pusat pembelanjaan 
seperti mal.

Pemkot Palembang me-
minta petunjuk pemerintah 
pusat agar memberi izin peng-
elola pusat perbelanjaan mo-
dern atau mal buka.

‘’Meskipun kota ini sudah 
keluar dari zona merah karena 
sejak 15 Agustus 2021 masuk 
dalam zona oranye atau risiko 
sedang penularan COVID-19, 
belum bisa langsung mem-
beri izin mal buka normal,’’ 
kata Wali Kota Palembang, 
Harnojoyo, Sabtu (21/8).

Seperti diketahui, keten-
tuan pemberlakuan pemba-
tasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) Level 4 yang men-
galami beberapa kali per-
panjangan.

PPKM level 4 inipun nam-
paknya akan kembali berlaku 
mulai Senin (23/8). Hal ini 
dikarenakan batas akhir PPKM 
Level 4 tinggal dua hari lagi.

“Nanti kita lihat instruk-
si Mendagri, semua per-
kembangan dan data-data 
penanganan kasus COVID-19 
sudah dikirimkan.Berdasarkan 
kondisi zona oranye sekarang 
ini diharapkan Palembang 
turun level PPKM sehingga 
bisa dilakukan penyesuaian 
aturan,” ujar Harnojoyo.

Sementara itu, Ketua 
Apindo Palembang, Gordon 
Butar Butar mengatakan pe-
nerapan PPKM Level 4 yang 
telah diperpanjang beberapa 
kali dan dijadwalkan berakhir 
pada 23 Agustus 2021.

“Saat perpanjangan agar 
segera membuka mal,” ujar-
nya, dikutip dari ANTARA, 
Minggu (22/8).

Selain itu, Wakil Ketua 
Asosiasi Pengelola Pusat 
Belanja Indonesia (APPBI) 
Sumsel, Agus juga mengata-
kan, kebijakan yang diterap-
kan terutama dalam PPKM 
Level 4 akhir-akhir ini sang-
at memberatkan.

“Sebelum kondisi buruk 
tersebut terjadi, pihaknya 
berharap ada kebijakan penye-
suaian PPKM dengan mem-
berikan kelonggaran aturan 
tanpa mengesampingkan 
protokol kesehatan COVID 
19,” pungkasnya. (#ric)

Palembang Zona 
Orange, Walikota 

Belum Bisa Izinkan 
Mal Dibuka
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PALEMBANG, BP – Se-
telah sempat vacum lebih 
dari satu tahun yang lalu, 
koran daerah Berita Pagi 
yang dulu pernah eksis di 
Sumtera Selatan (Sumsel), 
kini kembali menyapa 
para pembaca setianya. 
Diawali dengan terbit per-
dananya pada Senin 
(16/8/2021) yang lalu, 
koran yang selalu menga-
jikan informasi berita se-
cara aktual ini,  sekaligus 
juga langsung tancap gas 
melakukan kerjasama 
dengan sejumlah pihak. 
Salah satunya dengan pihak 
Kantor Advokad Hj Nur-
malah SH MH yang seka-
ligus menjadi bagian dari 
penasehat hukum koran 
Berita Pagi, ditandai dengan 
penandatanganan perjanjian 
kerjasama atau Memoran-
dum of Understanding 
(MoU).

“Hari ini kita melaks-
anakan acara penandatan-
ganan Memorandum of 
Understanding (MoU) 
dengan sejumlah pihak, 
yang pertama adalah LBH 

Ampera yang juga meru-
pakan lembaga bantuan 
hukum swadaya mandiri, 
menjalin kerjasama dengan 
BNN Kabupaten OKI. 
Kemudian kami juga MoU 
antara pihak RS Sriwijaya, 
lalu antara pihak Media 
Sriwijaya dan termasuk 
juga MoU bersama koran 
Berita Pagi,”jelas Hj Nur-
malah SH MH disela-sela 
acara MoU di Hotel Ama-
ris Palembang, Jumat 
(20/8/2021).

Hadir dalam acara ter-
sebut, Advokad Hj Nur-
mala SH, MH, Ketua LBH 
Ampera Jaya Sumsel Fi-
trisia Madina, SH, Kepala 
BNN kabupaten OKI 
AKBP Gendi Marzanto, 
Komisaris RS Siriwijaya 
Indriati Ansori, Direktur 
RS Sriwijaya dr Hj Eva 
Minerva M Kes, pimpinan 
perusahaan koran Berita 
Pagi M Darmansa serta 
pimpinan umum Media 
Sriwijaya Sumsel Sapta-
rina.

Lebihlanjut diterangkan 
Nurmalah, penandatangan 

Koran Berita Pagi MoU 
dengan Advokad Hj Nurmalah

Pihak Kantor Advokad Hj Nurmalah SH MH saat penandatanganan MoU dengan koran umum Berita Pagi, Jumat (20/8/21). (BP/YG)

PALEMBANG, BP- Pro-
vinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel) keluar sebagai 
juara pertama lomba baca 
teks proklamasi 2021 yang 
diselenggarakan oleh Frak-
si PKS DPR RI.

Sumsel diwakili oleh Te-
gar Brilian Putra yang men-
jadi peserta yang lolos au-
disi tingkat wilayah Sumsel 
dan  bersaing dengan pe-
serta dari provinsi lainnya 
se-Indonesia. Grand Final 
dilangsungkan pada Kamis 
(19/8) siang secara virtual.

Hadir Presiden PKS Ah-
mad Syaikhu, Ketua Fraksi 
PKS DPR RI Jazuli Juwaini, 
Budayawan Sujiwo Tejo dan 
Wakil Ketua MPR RI M 
Hidayat Nur Wahid yang 

juga mengumumkan peme-
nang lomba.

Ketua Panitia M Anwar Al 
Syadat sangat yakin wakil 
Sumsel dapat unjuk gigi di 
tingkat nasional minimal jua-
ra harapan. Ternyata, hasil yang 
diharapkan malah di luar 
ekspektasi. Sumsel menjuarai 

Lomba Teks Proklamasi Mirip 
Suara Bung Karno.

“Alhamdulillah Sumsel 
berhasil keluar juara per-
tama membacakan teks Pro-
klamasi mirip suara bung 
Karno,” kata Anwar

Menurut dia, kondisi 
pandemi selama 2 tahun 
berturut-turut membuat 
acara setiap 17 Agustusan 
menjadi sepi lantaran Pem-
berlakuan Pembatasan Ke-
giatan Masyarakat (PPKM) 
yang masih diperpanjang.

Namun, masih ada satu 
lomba semarak kemerde-
kaan yang tidak terpenga-
ruh pandemi yakni  Lomba 
Baca Teks Proklamasi Mi-
rip Suara Bung Karno.

Lomba ini adalah agen-

da tahunan Fraksi PKS DPR 
RI yang di- launching 
pada 8 Juli lalu. Dengan 
hadiah yang sama dengan 
tanggal hari kemerdekaan RI 
yakni Rp 17 juta.

Jelang seminggu sebelum 
batas waktu lomba (3 Agus-
tus), ternyata format lomba 
yang biasanya terpusat, be-
rubah menjadi audisi per 
wilayah. Pihaknya kata dia 
langsung melakukan audisi 
pada 10 nominator peserta 
terbaik se-Sumsel pada 13 
Agustus 2021.

Pengumuman dilakukan 
langsung oleh Ketua Frak-
si PKS Sumsel Askweni, 
mempercayai Tegar Bri-
lian Putra untuk mewakili 
Sumsel. (*Osk)

Apabila Seluruh Pelajar 
Sudah Divaksin

PALEMBANG, BP- Pre-
siden Joko Widodo (Jokowi) 
mempersilakan opsi pembe-
lajaran tatap muka (PTM) 
secara terbatas digelar.

Namun Jokowi menam-
bahkan syaratnya yakni 
apabila seluruh pelajar 
telah mendapatkan vaksi-
nasi Covid-19. 

Hal tersebut disampaikan 
Presiden Jokowi saat menin-

jau vaksinasi Covid-19 untuk 
pelajar yang digelar di SMPN 
3 Mejayan, Kabupaten Ma-
diun, Provinsi Jawa Timur, 
pada Kamis (19/8).

“Jadi semuanya, untuk 
semuanya pelajar di seluruh 
Tanah Air kalau sudah 
divaksin silakan dilakukan 
langsung belajar tatap 
muka,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, opsi 
PTM bisa digelar karena Su-
rat Keputusan Bersama (SKB) 
empat menteri yang menga-
tur hal tersebut telah keluar.

SKB tersebut berkenaan 
dengan Keputusan Bersama 
Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan, Menteri Agama, 
Menteri Kesehatan dan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 03/
KB/202l, Nomor 384 Tahun 
2021, Nomor HK.01.08/
MENKES/4242/2021, Nomor 
440-717 Tahun 2021 tentang 
Panduan Penyelenggaraan 
Pembelajaran di Masa Pan-
demi Coronavirus Disease 
2019 (Covid-19).

Jokowi menyadari antu-
siasme para pelajar dan 

para guru yang berharap agar 
bisa segera melakukan ke-
giatan pembelajaran tatap 
muka di sekolah.

Namun, ia juga menging-
atkan bahwa seluruh pihak 
harus berhati-hati agar tidak 
ada yang terpapar Covid-19 
jika PTM digelar.

“Kita semuanya harus 
hati-hati. Jangan sampai 
nanti kalau pas dibuka belajar 
tatap muka ada yang terpapar 
Covid. Ini yang harus kita 
hindari,” tegasnya.

Selain itu, Jokowi juga 

mengingatkan para siswa agar 
tetap disiplin mematuhi pro-
tokol kesehatan meskipun 
sudah menerima vaksinasi 
karena Covid-19 masih ada. 

Di saat yang sama, ia me-
minta agar para siswa agar 
tetap semangat belajar me-
skipun harus dilakukan se-
cara daring.

“Saya titip semuanya pada 
anak-anak tetap belajar daring, 
tetap belajar. Tapi kalau 
nanti pas bisa sudah tatap 
muka, pakai masker jangan 
dilupakan,” tandasnya. (#ric)

Presiden Bolehkan Belajar Tatap Muka 

Presiden RI Joko Widodo. (Net)

Kisah Personil 
Satbrimob Polda Sumsel 

Emban Tugas Misi Minusca
PALEMBANG, BP- Seba-
nyak lima  personil Polda 
Sumatera Selatan (Sumsel)  
diberangkatkan ke misi Mi-
nusca (United Nations Mul-
tidimensional Integrated 
Stabilization Mission in The 
Central African Republic) di 
Africa Tengah tepatnya di 
kota Bangui, dimana 5 per-
sonil tersebut tergabung pada 
kontigent FPU 2 Minusca.

5 personil polda tersebut 
terdiri dari 4 personel Satuan 
Brigade Mobil (Satbrimob) 
Polda Sumsel , 1 personil 
dari Polrestabes  Palembang.

Hal itu untuk melaksana-
kan dan menjalani tugas 
misi Minusca tepatnya di 
Kota Bangui, Afrika Tengah. 
Mereka sebagai bagian dari 
Pasukan FPU (Formed Po-
lice Unit) .

FPU Indonesia mempu-
nyai tugas dan wewenang 
sesuai mandat pada misi Per-
serikatan Bangsa-bangsa 
(PBB) , tiga tugas utama FPU 
adalah melindungi personel 
dan fasilitas PBB, manajemen 
ketertiban umum, serta men-
dukung kegiatan operasi ke-
polisian di daerah misi.

Formed Police Unit Ga-
ruda Bhayangkara Indonesia 
memiliki kemampuan seperti 
Penanggulangan Huru-hara, 
Search And Rescue (SAR), 
Penjinakan Bom, Investigasi, 
Intelijen, Kontra Teroris, Per-
lindungan Very Very Important 
Person (VVIP), Penembak 
Jitu, Komunikasi Elektronik, 
Mekanik, Memasak.

 Bripka Dicky Abriyanto 
, selaku Danru 3 SWAT me-
nyampaikan situasi selama 
bertugas.

” Di misi ini kebetulan 
saya mendapatkan jabatan 
sebagai komandan regu 3 
pleton SWAT dimana di 
misi ini saya menyandang 
pangkat  Ipda. Dan selama 
misi saya menggunakan pang-
kat Ipda. Suatu kebanggaan 
dan mendapatkan suatu tan-
tangan mengemban tugas 
sebagai komandan regu ton 
SWAT, Dimana saya mem-
bawahi 9 personil Brimob yg 
memiliki pribadi dan keahi-
annya masing-masing, (9 
anggota regu saya berasal 
dari Jakarta, Medan, Beng-
kulu, Sulsel, Sultra, Papua ” 
kata Bripka Dicky, Jumat 
(20/8).

Dalam penugasan ini di-
rinya mendapatkan pengala-
man baru dan keluarga baru 
serta dapat melihat kinerja 
dari pasukan dan polisi ne-
gara lain yg bergabung di 
misi PBB ini.

Sedangkan Dansat Brimob 
Polda Sumsel , Kombes Pol 
Yudo Nugroho Sugianto,Sik 
, menitipkan  harapan terbe-
sar agar personil yang men-
jalankan misi perdamaian ini 
mampu melaksanakan tugas-
tugas secara profesional 
dengan penuh integritas se-
hingga mampu menjaga 
nama baik bangsa juga Ke-
polisian Republik Indonesia 
(Polri) khususnya di mata 
dunia Internasional. (#/osk)

Sebanyak lima  personil Polda Sumatera Selatan 
(Sumsel)  diberangkatkan ke misi Minusca (United Nations 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in The 
Central African Republic) di Africa Tengah tepatnya di kota 
Bangui.(BP/IST)

Sumsel Juara Lomba Baca Teks Proklamasi

Tegar Brilian Putra 
(BP/IST)

MoU ini merupakan bentuk 
kerjasama sebagai pendam-
pingan hukum. Sebelumnya, 
pihaknya juga telah mendi-
rikan lembaga bantuan hukum 
(LBH) Ampera Jaya, yang 
mana pendiriannya didasari 
oleh seringkalinya masyara-
kat Sumsel khususnya kota 
Palembang yang minta ban-
tuan kepada saya tetapi tidak 
mampu membayar jasa hukum 
advokat.

“Akhirnya saya berpikir 
mengapa saya tidak men-
dirikan LBH yang memang 
membantu masyarakat tidak 
mampu membayar fee atau 
jasa seorang pengacara 
profesional. Namun sebe-
lumnya saya juga sudah 
mendirikan LBH di Sekayu 
yaitu LKBH Muba yang 
itupun dilakukan karena 
orang Sekayu banyak min-
ta bantu dnegan saya, ba-

hkan untuk ongkos ke Se-
kayu saja  tidak mampu 
mereka membayar saya, 
akhirnya dibentuklah LBH 
tersebut,”ungkap Hj Nur-
malah SH MH yang saat 
ini sedang kandidat doktor 
di salah satu perguruan 
tinggi terkemuka di kota 
Semarang. 

Ditambahkannya lagi, 
dengan adanya MoU ber-
sama dengan media diha-
rapkan juga bisa berkonsul-
tasi dengan pihaknya. Ba-
hkan pihaknya juga selalu 
melaksanakan sosialisasi 
undang-undang ITE.

“Karena wartawan juga 
baik media online maupun 
media cetak harus menjaga 
kode etik jurnalistik, jangan 
sampai kita terkena undang-
undang ITE. Karena undag-
undang ITE itu bisa saja 
membe lenggu  pa ra 

wartawan,”tegasnya.
Sementara itu, Darmansa 

selaku pimpinan perusahaan 
dari koran berita pagi meny-
ampaikan ucapan terima ka-
sih serta apresiasi kepada 
seluruh pihak dari advokat 
Hj Nurmalah atas terlaksana 
penandantanganan kerjasama 
MoU ini. Menurutnya pen-
dampingan hukum kepada 
media sangat diperlukan da-
lam menjalan tugas sebagai 
kontrol sosial.

“Kami sangat berterima 
kasih ke pada ibu Hj Nur-
malah bersama dengan 
seluruh timnya, dimana 
kami dapat menjalin kerja-
sama melalui MoU hari ini 
dalam upaya pendampingan 
hukum. Selain itu juga atas 
kesediaan ibu Hj Nurmalah 
sekaligus menjadi penasehat 
hukum untuk koran berita 
pagi,”ujarnya. (*YG)



METROPOLITAN
www.beritapagi.co.id SENIN, 23 AGUSTUS 20214 Akurat - Terpercaya - Bermanfaat

K O R A N U M U M

PALEMBANG, BP- Tak 
sedikit dari sejumlah ang-
gota veteran yang menerima 
paket “Terima Kasih Pejuang” 
dari anggota DPR RI H Alex 
Noerdin yang terharu dan 
bahkan sampai menitikan air 
mata. Menurutnya bantuan 
yang diberikan sangat berman-
faat bagi anggota veteran yang 
tersebar di Kota Palembang.

Pembagian paket bantuan 
langsung diantarkan ke rumah 
masing-masing penerima oleh 
tim relawan Rumah Aspirasi 
H Alex Noerdin  selama be-
berapa hari sampai dengan 
Rabu (18/8) lalu. Kegiatan 
dimaksudkan juga guna mem-
peringati HUT Kemerdekaan 
RI ke 76 tahun 2021.

“Kami mengucapkan te-
rima kasih atas bantuan sem-
bako yang diberikan Bapak 
Alex Noerdin kepada kelu-
arga besar Legiun Veteran di 
sini. Semoga beliau sehat 
selalu,” ujar Drs Ramses Na-
baban, Ketua PD LVRI Sum-
sel, Rabu (18/8) lalu.

Sementara itu salah satu 
veteran, Hasan Rejab yang 
didampingi anaknya saat me-
nerima bingkisan mengucap-

kan terima kasih kepada Alex 
Noerdin. Bahkan pensiunan 
TNI dengan pangkat terakhir 
Letnan Satu ini mengira ban-
tuan diberikan oleh Noerdin 
Pandji yang pernah sama-
sama berjuang dengannya.

Menurut Dewi anak Hasan 
Rejab, ayahnya tersebut pernah 
satu batalyon dengan Noerdin 
Pandji yang merupakan orang-
tua Alex Noerdin. Dijelaskan, 
Hasan Rejab sekarang sudah 
berusia 93 tahun dan pensiun 
sebagai tentara pada tahun 
1970-an dan kemudian dika-
ryakan bekerja di Pertamina  
hingga tahun 1980-an.

Terpisah, anggota veteran 
lain HA Syarifuddin RB men-
gungkapkan selama Alex 
Noerdin menjabat Gubernur 
Sumsel pihaknya selalu me-
nerima  bantuan rutin ber-
sama anggota veteran lainnya. 
Ditemui di kawasan Sei Se-
lincah Palembang, Syarifudin 
merasa terharu atas perhatian 
yang diberikan.

“Pastinya bingkisan ini 
sangat bermanfaat bagi kami, 
apalagi dalam masa pandemi 
sekarang tentu benar-benar 
membantu,” tambahnya. (muk)

Haru, Veteran 
Menangis Terima 

Bingkisan

Kinoko, Bumbu 
Produk Lokal yang 

Siap Bersaing

PALEMBANG, BP- Beberapa 
waktu terakhir, transaksi jual beli 
melalui facebook kian marak. Teru-
tama di malam hari, yang mana 
penjual melakukan siaran langsung 
(live) melalui akun FB dan bisa 
langsung transaksi dengan pem-
beli yang juga memiliki akun FB.

Yang diperjualbelikan bukan ha-
nya fashion dan makanan, melainkan 
juga merambah kebutuhan rumah 
tangga lainnya termasuk mainan anak-
anak. Bahkan menurut pengakuan 
penjual, omset yang diperoleh terka-
dang melebihi hasil penjualan langs-
ung yang dilakoninya selama ini.

“Sekarang kan mall dibatasi, 
masyarakat juga jadi malas untuk 
dating. Sehingga kami harus me-
nyiasati agar tetap bisa berjualan. 
Alhamdulillah, penghasilan live 
hampir tiap malam ini kadang me-
lebihi perolehan selama ini,” ujar 
Lela kepada Berita Pagi, Minggu 
(22/8).

Ditambahkan, dirinya terkadang 
bisa mengumpulkan penjualan lebih 
dari Rp 1 juta dari hasil menjajakan 

pakaian tidur yang diperolehnya 
dari agen di Pasar 16 Ilir. Dari pen-
jualan tersebut , sedikitnya Rp 250 
ribu bisa dikantongi sebagai keun-
tungan.

Meningkatnya transaksi jual 
beli melalui medsos berakibat me-
lonjaknya kebutuhan jasa kurir dalam 
kota. Untuk di Palembang pengiriman 
dalam kota tarifnya antara Rp 7 ribu 
– Rp 10 ribu tergantung jauh dekat, 
ini jika paket regular 
yang artinya ba-
rang yang diki-
rim lebih dulu 
dikumpulkan oleh 
kurir. Sehingga 
membutuhkan wak-
tu 3-5 jam baru sam-
pai ke penerima.

Sementara untuk 
pengiriman langsung 
ambil dan dikirim 
saat itu juga, rata-
rata jasa kurir me-
masang tarif Rp 
15 ribu untuk 
sekali pengiriman 

dalam kota. 
Jasa kurir pun 

jadi beragam, ada 
yang memang 
dikoordinir mela-
lui usaha jasa 
kurir serta ada 
yang pribadi atau 
kelompok kecil saja. 
Pola kerja tetap hampir 
sama, tetapi yang mela-
lui usaha jasa kurir pas-
ti ada fee untuk perusa-
haan. (muk)

Jual Beli Melalui FB Lagi Diminati
Para pelaku usaha 

ramai-ramai beralih  
bisnis online untuk 
menjajakan produk  
dagangannya salah 

satunya mengunakan 
media Facebook.

(BP/Nop)

Hasan Rejab, salah seorang pejuang veteran dikota Palembang 
menerima paket bingkisan dari anggota DPR-RI H.Alex Noerdin 
pada peringatan HUT RI ke-76. (BP/Nop)

Owner PT BMS Abdullah Taufik, memperlihatkan produk 
terbarunya berupa bumbu penyedap Kinoko. (BP/Nop)

PALEMBANG, BP- Bumbu 
penguat rasa yang dipro-
duksi PT Burasa Makmur 
Sentosa siap bersaing dengan 
varian sejenis produk nasio-
nal. Dengan bahan baku ut-
ama jamur, bumbu yang 
mengusung merk dagang 
Kinoko ini diolah tanpa meng-
gunakan MSG (monosodium 
glutamate).  Meski menurut 
FAO dan WHO penggunaan 
MSG masih relatif aman, 
namun penggunaan zat aditif 
ini tetaplah kontroversial.

Menurut CEO PT Burasa 
Makmur Sentosa, Abdullah 
Taufik pihaknya baru mem-
produksi dalam jumlah ba-
nyak baru sekitar sebulan ini. 
Dengan packing ekslusif 
kemasan 200 gram, pihaknya 
Cuma menjual seharga Rp 
20 ribuan saja.

“Harga kita sangat bersaing 
dibanding produk serupa merk 
lainnya. Namun walau murah 
bukan berarti murahan ya, sila-
kan dicoba cita rasa Kinoko. 
Yang pasti komitmen kami un-
tuk tanpa menggunakan MSG,” 
ujar Abdullah Taufik kepada 
Berita Pagi, Minggu (22/8).

Ditambahkan, saat ini 
Kinoko baru memiliki satu 
rasa yang diedarkan ke ma-
syarakat dengan kemasan 200 
gram dan bentuk kemasan 
kecil untuk sekali penggu-
naan. Ke depan varian rasa 
akan ditambah sesuai dengan 
kebutuhan pasar.

“Mayoritas sekarang pe-
minat kemasan 200 gram, 
Alhamdulillah yang sudah 
pernah membeli pasti akan 
menjadi pelanggan kami. 
Sekarang permintaan terus 
meningkat, untuk itu kami 
juga tengah melengkapi me-
sin pengolah dan peralatan 
pengemasan yang lebih cang-
gih dan modern,” ujar Abdul-
lah Taufik yang juga ang-
gota  DPRD  Palembang ini.

Pihaknya yakin akan 
mampu menembus pasar 
terutama di Palembang dan 
sekitarnya. Untuk itu segera 
dilakukan promosi dengan 
langsung door to door di 
tengah masyarakat. “Sekali-
gus kami survei lapangan, 
apa saja yang dibutuhkan 
konsumen saat ini,” tambah-
nya lagi. (muk)

Supermarket Tbk, Diky Ris-
bianto sebelumnya menga-
takan perubahan pola be-
lanja dan berbagai pemba-
tasan akibat pandemi CO-
VID-19 membuat PT Hero 
Supermarket, induk perusa-
haan Giant, terpaksa menutup 
salah satu gerai toko ritel 
Giant Ekstra Palembang.

“Beragam pembatasan 
telah mempengaruhi ope-
rasional toko kami serta 
adanya perubahan pe-
rilaku belanja dan pola 
permintaan produk pelang-
gan. Meskipun kami ber-
harap situasi yang menan-
tang ini akan segera tera-
tasi, agar tetap kompetitif 
kami telah mengembang-
kan strategi transformasi 
bisnis jangka panjang,” 
katanya, dikutip dari IN-
ewsSumsel, Senin (23/8).

Giant Palembang ha-
nyalah salah satu contoh 
tokoh yang tutup akibat 
dampak dari pembatasan di 
masa Pandemi Covid-19. 

Tentunya hal ini harus men-
jadi perhatian pemerintah 
agar kejadian serupa tidak 
terulang kembali.

Pengamat Sosial, Fat-
kurohman, S,Sos menutur-
kan yang perlu menjadi 
catatan, dilanjutkan atau 
tidak kebijakan PPKM yang 
terpenting bagi masyarakat 
adalah kegiatan perekono-
mian masyarakat harus 
berangsur jalan membaik, 
ekonomi rakyat terutama 
UMKM perlu mendapatkan 
perhatian. 

“Jika dilihat dari cata-
tan Covid-19 di Kota Pa-
lembang sudah mulai mem-
baik dengan demikian sudah 
ada saatnya perlu ada pelong-
garan yang terkait kegiatan 
ekonomi masyarakat,” ujar-
nya, Senin (23/8).

Ia menjelaskan di situ-
asi saat ini pemimpin harus 
hadir membangun komuni-
kasi kepada masyarakat 
untuk mengetahui lebih 
dalam kondisi dampak Co-

vid-19, sehingga kebijakan 
apa yang perlu dibangun 
lebih humanis.

“Pemerintah tidak boleh 
tutup mata atas kondisi so-
sial ekonomi yang semakin 
sulit, jeritan rakyat terdam-
pak pandemi Covid-19 harus 
didengar, belum lagi para 
pekerja juga semakin resah 
bakal menjadi problem se-
rius,” tandas Fatkurohman. 

Senada dengan Fatkuroh-
man, Ketua DPRD Kota 
Palembang Fraksi PKS juga 
berharap PPKM tidak dip-
erpanjang karena semakin 
banyak keluhan Dari masy-
arakat yang susah mencari 
nafkah karena ada beberapa 
pembatasan.

“Kalo ternyata masih 
lanjut. Sedapat mungkin 
bansos direalisasikan. Ban-
sos yang dimaksud adalah 
bansos yang memang 
murni dari pemerintah 
kota. Bukan turunan dari 
pusat,” pungkasnya, Senin 
(23/8). (#/ric)

PALEMBANG-BP, Hasil rapat koor-
dinasi dan evaluasi PPKM dan penanga-
nan Covid-19 khusus luar pulau Jawa dan 
Bali menetapkan kembali Kota Palembang, 
Sumatera Selat dalam daftar daerah yang 
melakukan perpanjangan masa Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) level 4.

Rapat evaluasi tersebut dipimpin 
langsung Menteri Koordinator Per-
ekonomian RI Airlangga Hartanto 
secara virtual, Sabtu (21/8). Menang-
gapi hal tersebut, Wakil Gubernur Su-
matera Selatan Mawardi Yahya di Pa-
lembang mengatakan, pemerintah pusat 
berencana untuk melakukan perpanjangan 
masa PPKM selama 15 hari terhitung 
mulai 24 Agustus sampai 6 September.

Ia menambahkan dalam rencana 
tersebut Kota Palembang kembali ma-
suk dalam daftar daerah berlakukan 
PPKM level empat. Mawardi juga men-
gatakan selain Kota Palembang juga 
diikuti Kota Prabumulih yang kembali 
masuk dalam daftar, tapi status itu ma-
sih bersifat sementara yang masih 
menunggu keputusan dari Presiden 
Joko Widodo pada Senin (22/8) men-
datang. “Keputusan ada di Presiden 
Senin nanti,” kata dia, Sabtu (21/8).

Menurut Mawardi faktor yang men-
jadi perimbangan pemerintah pusat 
yaitu karena tingginya mobilitas masy-
arakat dan kesadaran masyarakat terhadap 
protokol kesehatan di sana kembali 
longgar. Sehingga mempengaruhi 
angka konfirmasi positif Covid-19 dan 

kasus aktif dalam pengawasan, khus-
usnya di dua kota tersebut.

“Selain dua kota tersebut 15 dae-
rah lainnya PPKM level 2 dan 3,”ujar-
nya. Maka dari itu ia menegaskan, 
kepala daerah untuk benar-benar 
mengoptimalkan pelaksanaan PPKM 
dalam rentang waktu yang ditetapkan, 
sehingga tidak sampai berlarut-larut 
dan bagaimana mambuat masyarakat 
patuh terhadap protokol kesehatan.

“Yang lebih tinggi dari PPKM ini 
adalah kesadaran masyarakat, tanpa 
itu usaha pemerintah dalam PPKM 
akan sia-sia,” pungkasnya. Sekadar 
informasi, berdasarkan peta penye-
baran COVID-19 Dinas Kesehatan 
Provinsi Sumatera Selatan saat ini per 
Jumat (20/8) tercatat terjadi penurunan 
kondisi level penyebaran kasus.

Dari 13 Kabupaten Kota yang 
berada dalam zona merah atau penye-
baran tinggi saat ini turun menjadi 
tiga yaitu Kabupaten Banyuasin, 
Musi Rawas dan Kabupaten Ogan 
Komering Ulu. Sementara untuk 12 
kabupaten kota berada dalam zona 
oranye atau penyebaran sedang ya-
kni, Kota Palembang, Prabumulih, 
Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir, 
Muara Enim, Ogan Komering Ulu 
Selatan, Ogan Komering Ilir, Lahat, 
Penukal Abab Lematang Ilir, Musi 
Banyuasin dan Ogan Komering Ulu 
Timur. Kemudian untuk dua zona ku-
ning yakni Kota Pagaralam dan Ka-
bupaten Empat Lawang. (#ric)

PALEMBANG, BP – Dalam 
rangka melakukan pengawasan 
peredaran pangan kimia ber-
bahaya bagi kesehatan warga 
Palembang.

Pemerintah Kota Pa-
lembang, Sumatera Selatan 
berupaya memaksimalkan 
fungsi pojok BPOM yang di-
sediakan di pasar tradisional.

Wakil Wali Kota Palembang 
Fitrianti Agustinda 
mengatakan bahwa 
fungsi pojok BPOM 
tersebut dibangun 
untuk memberikan 
kemudahan bagi 
warga mengecek 
bahan pangan yang 
dibeli.

“Pojok BPOM 
yang dibangun sejak 
dua tahun terakhir 
di sejumlah pasar tradisional 
itu fungsinya akan dimaksi-
malkan lagi, sehingga bisa 
memberikan kemudahan war-
ga mengecek bahan pangan 
dan makanan yang mereka 
beli aman atau tidak untuk 
dikonsumsi,” kata Fitrianti 
Agustinda di Palembang, Jumat 
(20/8).

Fitrianti menjelaskan, pi-
haknya bersama BPOM se-
tempat membuka tempat peng-
ecekan makanan di pasar 
tradisional.

Pembukaan itu dilakukan 
untuk membantu masyarakat 
mengetahui makanan yang 
mereka beli mengandung bahan 
kimia berbahaya atau tidak.

Adapun tempat pengecekan 
makanan dengan nama Bucu/

Pojok Pasar pada tahap awal 
dibuka di lima pasar tradisio-
nal dalam Kota Palembang, 
yakni Pasar Tradisional Palima 
(KM5), Pasar Lemabang, Pa-
sar 10 Ulu, Pasar Sekip Ujung 
dan Pasar Tradisional Bukit 
Kecil.

Fitri mengungkapkan mel-
alui ‘Bucu Pasar’ masyarakat 
bisa membawa bahan pangan 

atau makanan yang 
dibeli di pasar untuk 
dilakukan pengece-
kan, apakah aman 
dikonsumsi atau 
mengandung bahan 
kimia berbahaya 
bagi kesehatan.

“Untuk melayani 
masyarakat melaku-
kan pengecekan ba-
han pangan/makanan, 

petugas BPOM menggunakan 
rhodamin test kit, sehingga ha-
silnya bisa diketahui dengan 
cepat,” sambungnya.

Menurut dia, pojok BPOM 
yang ada sekarang ini dirasa-
kan manfaatnya oleh warga 
kota sehingga perlu diupayakan 
secara bertahap dibuka di 
seluruh pasar tradisional dalam 
wilayah 18 kecamatan.

Fitri juga menuturkan se-
lain memaksimalkan pojok 
BPOM, pihaknya juga akan 
berupaya melakukan inspek-
si mendadak di pasar tradi-
sional dan swalayan.

Inspeksi tersebut dilakukan 
guna untuk memastikan produk 
pangan yang dijual ke masy-
arakat aman dan layak dikon-
sumsi. (#ric)

Jalan Terjal 
PPKM Palembang

PALEMBANG, BP- Pem-
berlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PP-
KM) Level 4 Kota Pa-
lembang berakhir pada 
hari ini, Senin (23/8).

Namun, dibalik pelaks-
anaan PPKM guna mence-
gah terjadinya penyebaran 
Covid-19 ini ada stabilitas 
ekonomi rakyat yang terta-
tih-tatih akibat dampak 

dari berbagai pembatasan 
yang dilakukan pemerintah.

Salah satu yang kita 
belum lupakan adalah tutup-
nya sejumlah toko seperti 
Giant yang ada di Pa-
lembang, semua itu dipicu 
karena dampak dari pem-
batasan-pembatasan di 
masa Pandemi Covid-19.

Head of Corporate and 
Consumer Affairs PT Hero 

Pemkot Palembang 
Sediakan Pojok BPOM 

di Pasar Tradisional

Palembang Masuk Daftar 
Perpanjangan PPKM Level 4

Beberapa Gerai Giant di Palembang terpaksa harus tutup 
akibat masa pandemi yang terus berlanjut. (#BP/Ric)

Fitrianti Agustinda
Wawako Palembang

Penyekatan 
sejumlah ruas 

jalan di Kota 
Palembang oleh 
petugas  dalam 

masa PPKM
(BP/Ric)

TERIMA KASIH PEJUANG
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K O R A N U M U M

PALEMBANG, BP–Peng-
adilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) Palembang akhirnya 
menjatuhkan Putusan No. 
25/G/LH/2021/PTUN.PLG 
tanggal 13 Agustus 2021  ter-
kait gugatan Pembatalan 
Surat Izin Walikota Palembang 
Nomor: 503/IL/0002/
DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 
08 Maret 2021 tentang Izin 
Lingkungan Pembangunan 
Kantor Gubernur Sumatera 
Selatan (Sumsel) pada Ka-
wasan Baru Terpadu Kera-
masan Palembang yang di-
ajukan oleh Andreas Okdi 
Priantoro (penggugat I), Ismail  
(penggugat II) dan Perkum-
pulan Sumsel Budget Center 
(SBC) (penggugat III)  mel-
alui tim hukum Komite Aksi 
Penyelamat Lingkungan 
(KAPL) Turiman, SH dan 
Yuliusman, SH.

Majelis Hakim dalam 
pertimbangan hukumnya 
menilai penggugat I dan peng-
gugat II selaku indvidu ma-
syarakatkota Palembang tidak 
mempunyai kepentingan dan 
legal standing untuk mengaju-
kan gugatan karena tidak 
berada didekat wilayah tanah 
objek sengketa dan tidak 
bias membuktikan adanya 
kerugian yang dialami.

Sedangkan Penggugat III 
selaku organisasi tidak mem-
punyai legal standing karena 
dalam anggaran dasarnya 
tidak ditemukan tujuan untuk 
membela kepentingan   ling-
kungan dan tidak adanya 
aktivitas  penggugat III se-
lama 2 tahun secara ber-

kesinambungan.
Oleh karenanya majelis 

hakim  memutuskan eksepsi 
tergugat  dan tergugat II in-
tervensi terkait dengan ke-
dudukan hukum para peng-
gugat diterima dan memu-
tuskan gugatan [ara penggu-
gat tidak dapat diterima.

Atas putusan tersebut, An-
dreas Okdi Priantoro, Ismail 
dan Sumsel Budget Center 

(SBC) selaku para penggugat 
sekaligus anggota Komite 
Aksi Penyelamat Lingkungan, 
, Jumat ( 20/8) secara resmi 
telah mengajukan banding ke 
Pengadilan Tinggi  (PT) Tata 
Usaha Negara (TUN) di Med-
an melalui PTUN  Palembang 
yang diwakili kuasanyaTuriman, 
SH dan Yuliusman, SH. 

Pilihan upaya hukum ban-
ding dilakukan selain dengan 

tetap menghormati keputusan 
Majelis Hakim PTUN  Pa-
lembang juga didasarkan pada 
pandangan, pendirian dan 
sikap antara lain  komitmen 
untuk terus berpartisipasi 
mendorong pemerintah dae-
rah mewujudkan tata kelola 
dan pembangunan yang ber-
basis lingkungan hidup.

“Secara sederhana terlihat, 
pertimbangan hukum majelis 

hakim Pengadilan Tata Usaha 
Negara Palembang, utamanya 
mengenai kepentingan dan 
legal standing para penggugat 
sangatlah sumir, tidak cermat, 
tidak teliti serta tidak mem-
pedomani prinsip-prinsip 
penataan dan penegakan hu-
kum lingkungan,” kata tim 
hukum Komite Aksi 
Penyelamat Lingkungan 
(KAPL) Turiman, SH dan 
Yuliusman, SH, Sabtu (21/8).

Sebagaimana yang diatur 
dalam Bab II Keputusan Ke-
tua Mahkamah Agung Repu-
blik Indonesia No. 36/KMA/
SK/II/2013 tanggal 22 Fe-
bruari 2013 tentang perber-
lakukan pedoman penanganan 
perkara lingkungan hidup 
maupun preseden  putusan 
Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara terkait pembatalan izin 
lingkungan yang telah ada 
sebelumnya.

Mengingat putusan ter-
sebut  mengikat para pihak 
yang bersengketa (inter pares) 
juga mengikat secara public 
(ergaomnes) maka tim Hukum 
Komite Aksi Penyelamat 
Lingkungan mengajak seluruh 
masyarakat, pegiat lingkungan 
hidup khususnya di Kota 
Palembang-Sumatera Selatan 
untuk terus mendukung, 
mengawasi jalannya perkara 
ini.

“Bersama-sama  mela-
kukan pencegahan dan 
penanggulangan pencema-
ran dan kerusakan lingkungan 
hidup di Kota Palembang-
Sumatera Selatan,” katanya. 
(#osk)

Gugatan Izin Penimbunan Keramasan Ditolak  

KAPL  Ajukan Banding

PALEMBANG, BP - Ketua DPRD Sumatera Selatan 
(Sumsel), Hj RA Anita Noeringhati SH MH mengun-
jungi SMAN 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Kome-
ring Ilir (OKI), Kamis (19/8). Kunjungan dalam rang-
ka monitoring persiapan pembelajaran tatap muka 
tersebut, disambut Kepala Sekolah SMAN I Kayu 
Agung, Machrus Kamil, Camat Kayu Agung, Iskandar 
S.Sos dan tenaga pendidik.

“Alhamdululillah sekolah ini sangat siap, dan ba-
hkan bertepatan hari ini dilakukan vaksinasi untuk 
semua pelajar sebagai persiapan sekolah tatap muka,” 
kata RA Anita saat kunjungan.

Diketahui, sebanyak 816 pelajar SMAN 1 Kayu 
Agung mengikuti vaksinasi. Ditargetkan vaksin sele-
sai dalam satu hari dalam tiga sesion.

“OKI, khususnya Kayuagung memungkinkan un-
tuk tatap muka. Penambahan pasien Covid juga sejak 
16 agustus lalu nol . Saya setuju bahwa dalam pendi-
dikan penting untuk tatap muka karena ada sentuhan 
pendidikan budi pekerti yang tidak bisa kita lakukan 
hanya dalam belajar daring,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, perempuan pertama 
yang menjabat ketua DPRD Sumsel ini mengapresia-
si prestasi yang diraih pelajar baik tingkat Sumsel 
maupun nasional. “Alhamdulillah untuk guru honor 
ada tunjangan pembelajaran daring. Kami terus mendo-
rong DPRD Provinsi memberikan perhatian SMA 
menjadi kewenangan Provinsi,” terangnya.

Kepsek Machrus Kamil menambahkan SMAN 1 
Kayu Agung ini menjadi sekolah penggerak, program 
Mendikbud. Hal ini juga diiringi dengan prestasi siswa 
baik Provinsi dan Sumsel. “Sekolah ini termasuk se-
kolah tua, berdiri 1963. Terdapat 50 tenaga pendidik, 
39 PNS dan sisanya honor,” katanya.

“Sekolah ini secara bertahap sudah menerapkan 
tatap muka. Hari ini insyaAllah selesai vaksin siswa. 
Intinya kita bersiap, guru sudah divaksi, siswa juga 
sudah divaksin. Dalam membentuk karakter kita 
tidak bisa sekolah daring, butuh sentuhan langsung,” 
katanya. (#osk)

Ketua DPRD Sumsel 
Apresiasi Persiapan 
Sekolah Tatap Muka

PALEMBANG, BP–Dalam rangka HUT yang 23,  
Partai Amanat Nasional (PAN), DPW PAN Sumatera 
Selatan (Sumsel) menggelar sejumlah kegiatan dian-
taranya menggelar bakti sosial (baksos) dan diskusi 
yang akan berlangsung pada Senin (23/8) di kantor 
DPW PAN Sumsel.

“Yang pertama kami akan memberikan bantuan 
sosial berupa pembagian beras kepada masyarakat 
yang terdampak covid 19,”kata Sekretaris DPW PAN 
Sumsel H Joncik Muhammad , Jumat (20/8). Dilanjut-
kan Bupati Empat Lawang ini, secara pribadi ia mem-
berikan bantuan sebanyak 1 ton beras.

”Beras akan diberikan sebesar 3 kilogram, kepada 
anak yatim piatu, orang terdampak pandemi disekitar 
kantor DPW dan lainnya,”kata Joncik. Dengan adanya 
bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban 
masyarakat.”Nanti akan ada juga pembagian masker, 
kita tetap mengimbau masyarakat untuk tetap meng-
gunakan masker dan menerapkan prokes ketika be-
rada di luar rumah,” kata Bupati Empat Lawang ini.

Kemudian pihaknya mengin-
truksikan kepada anggota DPRD 
dan kader PAN yang memiliki 
rezeki lebih untuk memberikan 
bantuan kepada masyarakat 
yang membutuhkan.

Kemudian dihari yang sama, 
pihaknya menggelar diskusi 
dengan tema dengan tema pe-
ran dan fungsi PAN terhadap 
pembangunan bangsa dengan 
narasumber dari akademisi 
yaitu Tarech Rasyid dan Ar-
dian Saptawan dari Universitas 

Sriwijaya (Unsri) . Kemudian dari interal PAN. Tema 
ini diambil apa saja yang telah diperbuat oleh kader 
PAN terutama di Sumsel baik itu di legislatif maupun 
eksekutif.

“Kegiatan dibatasi hanya 25 orang diruangan dengan 
menerapkan prokes sedangkan untuk DPD kabupaten 
kota mengikuti secara virtual,” katanya. “Yang per-
tama kami akan memberikan bantuan sosial berupa 
pembagian beras kepada masyarakat yang terdampak 
covid 19,”kata Sekretaris DPW PAN Sumsel H Joncik 
Muhammad , Jumat (20/8).

Dilanjutkan Bupati Empat Lawang ini, secara pri-
badi ia memberikan bantuan sebanyak 1 ton beras.

”Beras akan diberikan sebesar 3 kilogram, kepada 
anak yatim piatu, orang terdampak pandemi disekitar 
kantor DPW dan lainnya,”kata Joncik.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat me-
ringankan beban masyarakat.”Nanti akan ada juga 
pembagian masker, kita tetap mengimbau masyarakat 
untuk tetap menggunakan masker dan menerapkan 
prokes ketika berada di luar rumah,” kata Bupati Em-
pat Lawang ini. Kemudian pihaknya mengintruksikan 
kepada anggota DPRD dan kader PAN yang memiliki 
rezeki lebih untuk memberikan bantuan kepada ma-
syarakat yang membutuhkan.(#osk)

HUT Ke 23, PAN Sumsel 
Akan Gelar Baksos

PALEMBANG, BP- Bibit 
Lobster sebanyak 13 box, ter-
diri dari Lobster Mutiara se-
banyak 7.623 ekor dan Lobster 
Pasir sebanyak 62.784 ekor, 
dilepas di Selat Sunda, Kota 
Bandar Lampung, Sabtu (21/8) 
dini hari oleh Polrestabes Pa-
lembang bekerjasama dengan 
Badan  Karantina Ikan Pengen-
dalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan (BKIPM) 
Palembang.

 Kapolrestabes Palembang, 
Kombes Pol Irvan Prawira 

Satya Putra didampingi Ka-
sat Reskrim, Kompol Tri 
Wahyudi mengatakan, bahwa 
ribuan bibit lobster ini dila-
kukan karena tidak bisa ber-
tahan hidup lama jika tetap 
berada di dalam kotak box. 
“Maka secepatnya kita lepas 
bibit lobster ini ke habitatnya,” 
kata Kapolrestabes.

Irvan menambahkan, ri-
buan lobster yang dilepas 
senilai hampir Rp11 miliar 
yang dibawa dari Palembang 
dalam 13 box berisikan lob-

ster mutiara dan pasir ada 
79.407 bibit. “Bibit Lobster 
ini kita lepas di perairan Pulau 
Kubur Bandar Lampung,” 
katanya, Sabtu (21/8).

Menurutnya dengan di-
lepasnya ribuan lobster ke 
habitatnya. Kedepan akan 
menjadi lobster yang besar, 
dan akan menjadi tangkapan 
para nelayan.

Sebelumnya, ribuan be-
nih lobster tersebut meru-
pakan hasil tangkapan Ops-
nal Unit Ranmor Sat Reskrim 

Bibit Lobster Sitaan Polisi 
Dilepas  di Lampung

Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Hj RA Anita 
Noeringhati SH MH mengunjungi SMAN 1 Kayu Agung, 
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (19/8). 
(BP/IST)

LAHAT – BP, Calon Se-
kretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Lahat mengik-
uti Seleksi Jabatan Tinggi 
Pratama Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lahat di gelar 
di Kantor Badan Kepega-
waian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupaten 
Lahat, Sabtu (21/8). 

Turut hadir Plh Sekre-
taris Daerah (Sekda) Pro-
vinsi Sumatera Selatan 

(Sumsel), Drs H Ahmad 
Najib , Wakil Bupati Lahat, 
H Haryanto MM MBA, 
para panitia Seleksi Jabatan 
Tinggi Pratama Sekda Lahat 
diantaranya Drs H A Fachri 
(Mantan Sekda Kota Pagar 
Alam), H Moch Amin Dao-
ed (Mantan Sekda Lahat), 
Prof Indawan (Akademisi 
Wakil Rektor I Bidang Aka-
demik Bidang Akademik dan 
Perjanjian Kerjasama Luar 
Negeri Universitas Muham-

Calon Sekda Lahat 
Sampaikan Paparan

H Joncik Muhammad

Tim hukum Komite Aksi Penyelamat Lingkungan (KAPL) Turiman, SH dan Yuliusman, SH. 
(BP/IST)

madiyah Palembang), dan 
Dr Antoni (Akademisi Wa-
kil Rektor IV Bidang Al-
Islam Kemuhammadiyahan 
Universitas Muhammadiyah 
Palembang) serta Kepala 
Dinas BKPSDM, M Aries 
Farhan.

Empat pejabat yang  
diseleksi diantaranya Drs 
Peterson Okki Bial sebagai 
Kepala Dinas Kependudu-
kan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Empat Lawang 
dengan makalah peran Se-
kretaris Daerah Dalam 
Penyelenggaraan Pemerin-
tah Daerah yang Berdaya 
Saing, menuju Kabupaten 
Lahat Bercahaya.

Lalu  Fikriansyah sebagai 
Kepala Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian Kabupaten 
Lahat dengan makalah Peran 
Strategis Sekretaris Daerah 
Dalam Mewujudkan Tata 
Kelola Keuangan Daerah yang 
Baik di Kabupaten Lahat.

H Deswan Irsyad seba-
gai Kepala Dinas Perikanan 
Kabupaten Lahat dengan 
makalah Upaya Mewujud-
kan Tata Kelola Pemerin-
tahan yang Profesional 
melalui Program Digitali-
sasi Arsip di lingkungan 
Pemkab Lahat.

Dan Chandra sebagai 
Kepala Dinas Badan Penda-
patan Daerah dan Pajak Re-
tribusi Kabupaten Empat 
Lawang dengan makalah 
Peran Sekretaris Daerah Da-
lam Implementasi Good Go-
vernance melalui Kebijakan 
e-government untuk Mewu-
judkan Kabupaten Lahat 
Bercahaya. (#Red)

LAHAT, BP- Guna men-
dukung pemulihan ekonomi 
nasional masa pandemi Co-
vid-19 ini, Partai Golkar 
Lahat bergerak mendorong 
masyarakat untuk membu-
didayakan tanaman porang. 
Sebagai langkah awal, ta-
naman bernilai jual tinggi 
ini akan disebar di bebera-
pa kecamatan seperti Jarai, 
Muara Payang, Pajar Bulan, 
Sukamerindu, Tanjung 
Sakti Pumi dan Tanjung 
Sakti Pumu.

Menurut Sri Marhaeni 
Wulansih Ketua Partai Golkar 
Lahat, kegiatan ini sebagai 
tindak lanjut arahan Ketua 
Umum Partai Golkar Air-
langga Hartarto yang me-
minta seluruh kader turut 
berpartisipasi menanggulangi 

dampak wabah yang me-
landa sekarang. baik itu dari 
sisi kesehatan maupun eko-
nomi, kader Golkar harus 
berperan aktif.

`”Sekarang ada lebih 22 
negara importer yang mem-

butuhkan suplai Porang 
dari tanah air. Sehingga 
disamping fokus pada sarang 
burung walet, pemerintah 
pusat juga memprioritaskan 
budidaya tanaman porang 
ini,” tutur Sri kepada Be-
rita Pagi, Minggu (22/8).

Ditambahkan politisi 
yang juga Wakil Ketua 
DPRD Lahat ini, saat ini 
pihaknya sudah melakukan 
budidaya di lahan 50 hek-
tar. Kelompok tani binaan 
bekerjasama dengan KADIN 
Lahat serta pembiayaan 
menggunakan fasilitas Kre-
dit Usaha Rakyat dari Bank 
Sumselbabel.

Tanaman porang meru-
pakan tanaman yang berasal 
dari marga Amorphophallus. 
Porang memiliki nama 

ilmiah Amorphallus muele-
ri. Sehingga porang dikata-
gorikan rumpun tanaman 
bunga bangkai.

Mengutip web Balai Pe-
nelitian Tanaman Aneka 
Kacang dan Umbi, tanaman 
ini  mengandung karbohidrat, 
lemak, protein mineral, vi-
tamin, kristal kalsium ok-
salat, alkaloid, dan serat 
pangan. Sementara karbo-
hidrat dalam tanaman porang 
terdiri dari unsur pati, glu-
comannan serat kasar, dan 
gula reduksi. Jika dibanding-
kan kerabatnya yang lain, 
kandungan glucomannan 
pada porang lebih tinggi. 
Porang juga mengandung 
kristal kalsium oksalat yang 
berbentuk jarum. Kandun-
gan inilah yang menyebab-

kan lidah dan tenggorokan 
gatal dan panas saat men-
gonsumsinya.

Presiden Jokowi sendiri 
beberapa waktu lalu men-
gungkapkan jika porang bisa 
menjadi alternatif makanan 
pokok pengganti nasi. “Porang 
ini akan menjadi makanan 
masa depan karena low ca-
lorie, low carbo dan juga 
rendah kadar gula. Saya kira 
ini akan menjadi makanan 
sehat di masa depan. Ini juga 
bisa menjadi pengganti beras 
yang lebih sehat karena kadar 
gulanya sangat rendah,” 
kata Jokowi.saat  mengunjungi 
pabrik pengolahan tanaman 
umbi-umbian porang, PT 
Asian Prima Konjak di Kota 
Madiun, Jawa Timur pada 
Kamis (19/8) lalu. (muk/zur)

Golkar Lahat Dorong Warga Tanam Porang

Sri Marhaeni Wulansih

Polrestabes Palembang 
dari sebuah mobil jenis xe-
nia di kawasan Talang Jam-
bi, Kota Palembang, Kamis 
(19/8) malam.

Pemilik yang membawa 
benih Lobster ini berhasil 
melarikan diri, dan mening-
galkan mobilnya di tempat 
kejadian. (#osk)

EMPAT PEJABAT YANG  
MENGIKUTI SELEKSI

Drs Peterson Okki Bial

H Deswan Irsyad

Fikriansyah

Chandra

1
2
3
4

Bibit Lobster sebanyak 13 box, terdiri dari Lobster Mutiara 
sebanyak 7.623 ekor dan Lobster Pasir sebanyak 62.784 
ekor, dilepas di Selat Sunda, Kota Bandar Lampung, Sabtu 
(21/8).(BP/IST)
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PALEMBANG, BP - Virus 
corona dapat menyerang si-
apa saja dan mengakibatkan 
gejala atau tingkat keseriusan 
yang berbeda-beda.  
Salah satu kelompok yang 
berisiko mengalami gejala 
serius jika terpapar infeksi 
virus corona adalah mereka 
yang memiliki penyakit ba-
waan tertentu atau komorbid. 
Komorbid atau penyakit ba-
waan, disebut pada laman 
Kementerian Kesehatan (Ke-
menkes) jadi penyebab ter-
banyak kematian pasien 
COVID-19.

Epidemiolog dari Fakul-

tas Kedokteran, Kesehatan 
Masyarakat dan Keperawa-
tan (FKKMK) Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Bayu 
Satria menjelaskan, sejum-
lah penyakit penyerta ter-
kait Covid-19 yang bisa 
memperparah kondisi pasien.

Walaupun demikian, 
banyak juga kasus kematian 
akibat covid-19 yang ter-
jadi pada orang tanpa pen-
yakit bawaan (komorbid) 
walaupun jumlahnya tidak 
sebanyak dengan kasus 
kematian pasien komorbid. 

Dengan adanya berba-
gai risiko yang mungkin 

Potensi Kematian Lebih Besar

Dalam masa pandemi covid-19 saat ini bagi yang mempunyai komorbid harus lebih waspada karena sangat beresiko 
jika terpapar virus covid-19. (BP/Net)

Pasca terpapar Covid-19, plasma orang tersebut bisa 
dijadikan obat covid-19. (BP/Ric)

PENDERITA DENGAN KOMORBID TERPAPAR COVID-19

HEALTH Awas Hoaks, Setelah Divaksin 
Sebabkan Hasil Tes COVID Positif

Salah seorang warga 
sedang di suntik vaksin 
oleh petugas kesehatan. 
(BP/Rid)

Hipertensi

Diabetes Mellitus

Penyakit autoimun 
seperti lupus/SLE

Penyakit ginjal

Penyakit jantung 

koroner

Tuberkulosis

Penyakit paru 
obstruktif kronis (PPOK

Penyakit kronis lain

Tumor/kanker/
keganasan

Penyakit terkait 
geriatric

Komorbid 
Atau 

Penyakit 
Bawaan

0601

0702

0803

0904

1015

PALEMBANG, BP - Bela-
kangan ini banyak info tidak 
benar yang mengatakan bahwa 
ibu menyusui tidak harus divak-
sin, karena akan berakibat buruk 
bagi si bayi yang disusui. 

Namun kenyataannya bahwa 
vaksinasi COVID-19 aman bagi 
Ibu Menyusui, hal tersebut sudah 
dinyatakan aman melalui Surat 
Edaran Kemenkes RI tentang 
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 
No. HK.02.02/11/368/2021.

Secara biologis dan klinis, 
menyusui tidak menimbulkan 
risiko bagi bayi dan anak yang 
menyusu, serta bayi dan anak 
yang menerima ASI perah. 
Justru antibodi yang dimiliki 
ibu setelah vaksinasi dapat 
memproteksi bayi melalui ASI.

Sebelum divaksin ibu me-
nyusui direkomendasikan 
untuk berkonsultasi tentang 

kondisi kesehatan dengan dok-
ter/tenaga kesehatan terlebih 
dulu dan berada dalam kon-
disi fit untuk menerima vaksin.

Setelah vaksin, tetap aman 
untuk menyusui karena menyusui 
dan kontak kulit-ke-kulit (skin-
to-skin contact) dapat mengu-
rangi risiko kematian bayi 
secara signifikan dan memi-
liki manfaat yang lebih besar 
dibandingkan potensi risiko 
penularan COVID-19.

Jika ibu menyusui yang po-
sitif COVID-19 tetap dapat mem-
berikan ASI dengan memperha-
tikan protokol kesehatan, karena 
virus COVID-19 tidak terdeteksi 
di dalam ASI Ibu yang terkonfir-
masi positif, serta bayi memiliki 
risiko rendah dari infeksi CO-
VID-19. Jadi vaksin aman dan 
terbukti melindungi, ayo jangan 
enggan untuk divaksin. #rid

Ibu Menyusui Aman di Vaksin

PALEMBANG, BP - 
Tidak hanya sebagai 
dekorasi rumah, tanaman 
hias juga terbukti me-
ningkatkan kualitas 
udara, sistem kekebalan 
tubuh, produktivitas dan 
berdampak positif pada 
kesehatan mental.

Selain itu, dilansir 
dari Vogue Australia, Kamis 
(19/8/21), banyak peneli-
tian telah menemukan ba-
hwa tanaman hias indoor 
juga membantu menurun-
kan stres dan memper-
baiki tekanan darah serta 
detak jantung.

Sementara itu para 
ahli dari Delamere Health,  
menjelaskan mengapa ber-
kebun dan merawat tanaman 
hias dapat sangat berman-
faat bagi kesejahteraan 
mental dan fisik kita. 
“Memanfaatkan energi 
kreatif Anda dapat mengu-
rangi kecemasan, depresi, 
stres, dan meningkatkan 
kesehatan mental dan fisik 
Anda secara keseluruhan,” 
kata para spesialis di De-
lamere Health.

“Rata-rata orang memi-
liki lebih dari 6.000 pikiran 
per hari. Aktivitas kreatif 
seperti berkebun dapat mem-

Merawat Tanaman Ini Dapat Berdampak 
Positif Bagi Kesehatan

bantu memfokuskan pikiran 
dengan menenangkan otak 
dan tubuh,” tandas mereka.

Berikut ini beberapa ta-
naman hias yang mampu 
menenangkan Anda di ru-
mah:

1. Aglonema
Aglonema dipercaya 

dapat menyerap racun yang 
bertebangan di udara se-
cara alami, racun atau 
udara kotor yang ada di 
dalam ruangan kerap kali 
menimbulkan perasaan tidak 
nyaman. 

Selain dapat menyerap 
racun pada sebuah ruangan 

aglonema juga dapat mem-
buat suhu ruangan menjadi 
lembab, tanaman hias yang 
satu ini dapat membantu 
sirkulasi udara yang terjadi 
dalam sebuah ruangan men-
jadi lebih baik. Tanaman yang 
juga dikenal dengan nama Sri 
Rejeki ini dipercaya dapat 
mendatangkan keberun-
tungan bagi pemilliknya, di 
negara Tiongkok dan Fili-
pina contohnya. Kepercay-
aan masyarakat di sana per-
caya bahwa bagi siapapun 
yang menanam dan merawat 
tanaman hias tersebut maka 
hidupnya akan disertai oleh 
keberuntungan (smile of 

fortune), sementara di Fili-
pina aglonema memiliki 
sebutan ‘La Suerte’ yang 
secara bahasa memiliki 
makna ‘Good Fortune’ atau 
keberuntungan.

2.Monstera
 Monstera adalah tana-

man hias yang paling di-
cari para pecinta tanaman 
akhir-akhir ini. Tak pas 
rasanya ya jika di rumah 
sang pecinta tanaman tak 
ada tanaman satu ini. 
Keunikan dari Monstera 
adalah ia mengeluarkan 
oksigennya pada malam 
hari. Jadi sangat aman jika 
disimpan di dalam ruangan 
tamu bahkan kamar tidur 
sekalipun. Bahkan saat ini 
ruangan yang mempunyai 
konsep urban jungle tak 
melewatkan Monstera se-
bagai tanaman wajib yang 
harus dipajang di bagian 
ruangannya. 

3. Tabaman buah dalam 
pot (Tabulampot)

Ternyata pohon buah 
juga bisa dijadikan sebagai 
tanaman hias. Pohon buah 
bisa ditanam dalam medium 
pot dan dijadikan sebagai hi-
asan di halaman rumah, di-

namakan tanaman hias buah 
dan dapat menimbulkan efek 
kesehatan fisik dan psikis 
bagi pemiliknya. 

Seperti dilansir dari laman 
health line. (21/8/21). 
Selain dapat menyegarkan 
udara sekitar, tabulampot 
juga dapat menyegarkan 
pandangan mata dan jika 
berbuah, buahnya dapat di 
konsumsi bermanfaat untuk 
kesehatan tubuh, seperti ta-
bulampot jambu kristal, ta-
bulampot klengkeng tabu-
lampot buah tin. dan lain-lain.

4. Bonsai
 

Tanaman bonsai sudah ter-
kenal keindahannya hingga 
ke seluruh dunia. Namun, 
rupanya, bonsai dihadirkan 
di dalam rumah bukan ka-
rena keindahannya saja. 
Selain menambah daya ta-
rik estetika rumah bonsai 
juga memiliki manfaat kese-
hatan dan psikologis.

Dilansir dari laman ur-
ban junggel, (21/8/21) Bon-
sai dapat membawa begitu 
banyak kedamaian ke dalam 
hidup. Karena itulah jika 
memiliki bonsai, tanaman 
ini akan menyehatkan jiwa 
dan raga.

Berikut beberapa tips merawat bonsai 
yang dirangkum dari berbagai sumber

1. Sesuaikan jenis bonsai dengan 
    iklim setempat.
2. Pastikan akan ditanam indoor 
    atau outdoor
3. Pot yang Sesuai

Tanaman hias jenis bonsai 
memang tak lekang oleh 
waktu. Penyuka tanaman 
yang dikerdilkan ini me-
miliki pangsa tersendiri. 
Sehingga dalam kondisi 
bagaimana pun bonsai tetap 
banyak peminat. Dengan 
tampilan cantik dan unik, 
bonsai senantiasa sedap 
dipandang menghiasi rumah.

Namun, merawat bonsai 
tidak mudah. Karenanya 
dibutuhkan ketelitian dan 
kesabaran, apalagi terkadang 
sering ditemui bonsai yang 

pada akhir tak terurus atau 
bahkan mati. Juga dibutuh-
kan pemahaman tentang 
karakter bonsai tersebut. 
Tak jarang pula beberapa 
jenis bonsai yang harus 
membutuhkan perhatian 
khusus agar tetap bisa ter-
lihat mempesona.

Bukan hanya ukuran, 
tetapi juga dimensi pot ha-
rus selaras. Ada tanaman 
yang sedap dipandang 
dengan pot berdimensi pe-
tak, namun ada pula yang 
mengharuskan dalam pot 

bulat. Tak kalah penting 
tentu harus dipastikan pot 
ini sudah memiliki akses 
drainase yang memadai 
untuk mengeringkan air dan 
pupuk ekstra agar akar tidak 
membusuk.

Perawatan pastinya 
bukan hanya disiram 
saja seperti tanaman lain. 
Bonsai menjadi indah 
karena bentuk yang unik, 
kerdil dan menarik se-
suai gaya yang dike-
hendaki. Menjadi rusak 
keindahan bila daunnya 

Ini Dia Tips Merawat Bonsai

tumbuh banyak atau dahan 
yang melebar kemana-
mana. Diperlukan jiwa 

seni yang tinggi untuk 
menjadikan bonsai me-
nawan. Selamat mencoba!

panas dingin, diare serta ba-
dan gemetar kemudian hari 
ke-3 pasca vaksin melakukan 
tes COVID-19 dan hasilnya 
menjadi positif. 

Faktanya Informasi ter-
sebut tidak benar. Ahli pa-
tologi klinis dari Universi-
tas Sebelas Maret, dr. Tonang 
Dwi Ardyanto menjelaskan, 
virus non aktif yang ada 
dalam vaksin tidak akan 
menyebabkan hasil tes CO-
VID-19 baik Antigen atau 

RT-PCR menjadi positif. 
Jika seseorang mendapati 
hasil tes COVID-19 positif 
setelah vaksinasi, itu dika-
renakan ia telah terpapar 
virus tanpa ia sadari.

Hati-hati dengan infor-
masi terkait kesehatan yang 
beredar tidak melalui kanal-
kanal resmi, seperti posting-
an di media sosial atau bro-
adcast pesan di aplikasi chat-
ting. Mari bijak dalam me-
nyerap berita. #rid

PALEMBANG, BP - Be-
redar di media sosial in-
formasi yang menyebutkan 
bahwa seorang yang sebe-
lum divaksin melakukan 
test COVID-19 dengan 
hasil negatif dan setelah 
divaksin pasien mengalami 

PALEMBANG, BP- Plas-
ma Konvalesen dari penyin-
tas Covid-19 dinilai bisa 
menjadi obat untuk meny-
embuhkan pasien yang ter-
kena virus Covid-19.

Oleh karenanya, Palang 
Merah Indonesia (PMI) Pa-
lembang mengajak penyintas 
atau pasien Covid-19 yang 
telah sembuh melakukan do-
nor plasma konvalesen. 

Ketua PMI Palembang Fi-
trianti Agustinda mengatakan, 
donor plasma konvalesen untuk 
membantu penyembuhan ma-
syarakat terinfeksi Covid-19.

“Bagi penyintas yang 
memenuhi persyaratan diha-
rapkan secara sukarela men-
donorkan plasma konvalesen 
sehingga semakin banyak 
pasien Covid-19 yang dapat 
diselamatkan jiwanya,” kata 
Fitrianti, Jumat (20/8).

Fitrianti menjelaskan, 
dalam plasma darah, terdapat 
antibodi yang muncul sebagai 
respon tubuh ketika terin-
feksi suatu virus atau bak-
teri, termasuk virus corona.

Pemanfaatan plasma konvale-
sen penyintas merupakan salah 

satu metode imunisasi pasif yang 
dilakukan dengan memberikan 
plasma kepada pasien Covid-19 
yang sedang menjalani perawa-
tan di rumah sakit.

Ia juga mengajak bagi 
masyarakat yang memenuhi 
persyaratan menjadi pendonor 
plasma konvalesen seperti 
sudah sembuh dari Covid-19, 
sehat dan bebas gejala selama 
14 hari setelah sembuh. Ke-
mudian memperlihatkan ha-
sil tes usap PCR negatif, 
dapat menghubung petugas 
unit donor darah (UDD) PMI.

Fitriani menambahkan 
bahwa petugas UDD PMI Pa-
lembang akan mengatur wak-
tu untuk pemeriksaan dan 
pengambilan sampel darah, 
jika hasilnya memenuhi syarat, 
dilakukan pengambilan donor 
plasma konvalesen mengguna-
kan metode apheresis.

“Dengan banyaknya 
penyintas menjadi pendonor 
plasma konvalesen dapat di-
manfaatkan sebagai terapi 
tambahan membantu penyem-
buhan pasien Covid-19 yang 
masih berjuang melawan virus 
corona,” pungkasnya. #ric

PMI Palembang Ajak Penyintas Donor 
Plasma Konvalesen

Bisa Jadi Obat Covid-19

dialami oleh para pasien dengan 
komorbid, orang-orang yang 
memiliki penyakit penyerta 
harus melakukan langkah-
langkah pencegahan. Selain 
itu, penting untuk menjaga 
kondisi diri.

Apabila sampai tertular, 
pasien komorbid ini harus 
diawasi dengan ketat. Untuk 
meminimalisir kemungkinan 
terburuk, orang yang mempu-
nyai penyakit penyerta sebisa 
mungkin tetap di rumah dan 
meminimalisir kontak dengan 
lingkungan luar.

Dengan terkendalinya 
penyakit komorbid, akan men-
gurangi potensi terinfeksi, 
termasuk jika menderita sakit 
kondisinya tidak menjadi pa-
rah. Prinsip yang dianut saat 
ini bukan hanya masalah ke-
matian akibat Covid-19, te-
tapi juga dampak jangka pen-
dek dan jangka panjang akibat 
infeksi virus yang sangat se-
rius pada organ-organ tubuh. 
#rid
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“Rekonstruksi hukum pidana 
kekerasan dalam rumah 
tangga berbasis nilai keadilan.”

Lahir di Kendal  23 Sep-
tember 1994, dara cantik ini 
meraih gelar Sarjana Hukum 
di Universitas Pancasila Ja-
karta. Baru kemudian mela-
njutkan jenjang magister 
kenotariatan. Mega –biasa 
disapa, mulai menggeluti 
dunia pengacara setelah 
melalui sumpah profesi ad-
vokad PERADI pada 27 Pe-
bruari 2020 lalu.

Advokad senior Prof Dr 
Otto Hasibuan sebagai-
mana ditulis Wikipedia 
menyatakan bangga atas 
pilihan Megawati untuk 
menjadi seorang advokad. 
“Seorang Putri Indonesia asal  
Jateng 2017 yang mau men-
jadi advokad, apalagi akan 
menyandang gelar doktor. 
Ini sangat jarang terjadi,” 
ujar Otto Hasibuan.

Terpisah, Dr (C) Hj Nur-
malah SH MH advokad yang 

juga Wakil Sekjen DPP Pe-
radi mengungkapkan dirinya 
kagum dengan Megawati. 
Menurut Nurmalah yang juga 
Ketua DPC Peradi Palembang 
ini, Megawati sosok anak 
muda yang penuh semangat. 
Saat ini Megawati juga terga-
bung dalam Kantor Hukum H 
Idham Khalid dan Hj Nurma-
lah yang dipimpinnya.

“Dia (Megawati, red) 
mencerminkan tipe anak 
muda yang penuh seman-
gat dan selalu ingin belajar. 
Maka itu kami juga sering 
bersama-sama mendampingi 
klien dalam berperkara,” 
tambahnya. Beberapa perka-
ra yang melibatkan Mega 
mendampingi terdakwa se-
perti kasus KDRT yang vi-
ral di Palembang serta kasus 
dugaan korupsi Masjid Sri-
wijaya.

Melalui akun instagram 
miliknya, tak jarang Mega 
membagikan aktifitas sosi-
alnya dengan membagikan 

secara langsung paket sembako 
bagi masyarakat sekitarnya. 
Ditulisnya, “See their smile. 
My little gratitude during the 
covid 19 pandemic.” Tampak 
dalam video yang dibagikan-
nya Mega tak segan menya-
pa dan berbincang dengan 
tukang beca yang menerima 
bantuan darinya.

Dari awal jiwa sosial 
Mega sudah tampak dengan 
sering membantu masyara-
kat kurang mampu untuk 
memberikan konsultasi hu-
kum gratis dan sering terli-
hat bergabung dengan 
pengacara kondang Hotman 
Paris di Kopi Johny Kelapa 
Gading Jakarta.

Kendati yang dibantu 
Mega saat itu terkait persoa-
lan hukum masyarakat men-
engah ke bawah. Tak jarang 
dirinya juga memperoleh 
imbalan. Dia sendiri pastinya 
tak pernah menentukan tarif 
jasa pendampingan hukum 
yang diberikan. (net/muk)

Putri Indonesia...

Mendunia Dengan Gambo...

Calon Pengganti...

Saya Siap...

Pemimpin Harus...

Mengalir Ibarat...

Endors Konten...
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SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Acara preliminary com-
petition Miss Supranational 
2021 telah sukses digelar 
pada Selasa (17/8/2021) lalu 
bertempat di Nowy Sącz, 
Małopolska, Polandia. Pre-
liminary competition memang 
rutin dilakukan di setiap 
edisi Miss Supranational, 
sebelum acara malam final 
dimulai. Para kontestan akan 
tampil dalam balutan evening 

gown dan swimsuit yang akan 
dinilai oleh dewan juri untuk 
menentukan kontestan mana 
yang berhak melaju ke babak 
24 besar di malam final nanti. 

Jihane Almira Chedid, 
Puteri Indonesia Pariwisata 
2021 yang mewakili Indone-
sia di ajang Miss Suprana-
tional 2021, telah berhasil 
menunjukkan penampilan 
terbaiknya di preliminary 

competition Miss Suprana-
tional 2021. Tidak heran jika 
penampilan Jihane juga ber-
hasil membuat masyarakat 
Indonesia bangga kepadanya.

“Jihane telah mewakili 
Indonesia dengan sangat baik 
di panggung Miss Suprana-
tional 2021. Mari sama-
sama kita doakan agar Ji-
hane bisa mendapatkan 
hasil yang terbaik dan mem-

bawa prestasi bagi Indone-
sia,” harapnya lagi. 

Diketahui, untuk meny-
aksikan malam final Miss 
Supranational 2021 yang 
akan diadakan pada Sabtu 
(21/8/2021) akan disiarkan 
langsung dari Nowy Sącz, 
Małopolska, Polandia dan 
bisa menontonya di channel 
YouTube Miss Supranatio-
nal Official. (#imn)

Ancam Siap Hengkang
Palembang, BP - Jesse Lingard dika-
barkan mengancam akan hengkang jika 
ia tak mendapat kesempatan bermain 
reguler di skuad Manchester United 
asuhan Ole Gunnar Solskjaer.

Musim lalu, Lingard kehilangan 
tempat di skuad utama United. 
Akibatnya, pemain internasio-
nal Inggris itu dipinjamkan ke 
West Ham pada paruh kedua.

Secara luar biasa, Lingard 
sukses menunjukkan performa me-
nawan selama memperkuat West Ham. 
Pemain 28 tahun itu sukses mencetak 
sembilan gol dari 16 pertandingan.

Musim panas ini, Lingard kem-

bali ke skuad Manchester United 
dan sempat menunjukkan performa 
cukup impresif dalam sejumlah 
pertandingan pramusim.

Usai pulih dari Covid-19, Ling-
ard bisa jadi bakal masuk 

skuad Manchester United 
untuk laga pekan kedua Pre-
mier League melawan Sout-
hampton pada Minggu 

(22/8/2021) besok.
Meski demikian, bukan berar-

ti Lingard bakal otomatis mendapat 
kesempatan tampil. Pasalnya, masih 
banyak pemain di posisi serupa dengan 
Lingard yang tampil cukup impresif.

Dilansir The Times, Lingard 
dikabarkan siap pergi ke klub lain 
sebelum jendela transfer musim 
panas ini berakhir jika ia tak menda-
pat jaminan bermain reguler di 
skuad United.

Jika memang meninggalkan Old 
Trafford, maka Lingard bisa kem-
bali berseragam West Ham yang 
kabarnya ingin merekrut pemain 28 
tahun itu secara permanen.

Manchester United sendiri kabarnya 
mematok banderol Lingard di kisaran 
25 juta poundsterling, angka yang ma-
sih berada dalam jangkauan West Ham. 
(#rid/net)

PALEMBANG, BP- Karim 
Benzema resmi menandatangani 
kontrak baru bersama Real Madrid. 
Seperti dikutip dari laman resmi El 
Real, Jumat (20/8/2021), Benzema 
akan memperkuat Madrid hingga 30 
Juni 2023.

Selepas penandatangan kontrak, 
tampak Benzema berfoto bersama 
Presiden Madrid Florentino Perez. 
Keduanya memegang jersey El Real 
bertuliskan Benzema 2023.

Pesepakbola Prancis itu memulai 
karier bersama Madrid pada 2009. 
Hingga musim lalu, Benzema telah 
meraih empat trofi Liga Champions, 

empat gelar Piala Dunia Antarklub, 
tiga kali juara Piala Super Eropa, tiga 
trofi La Liga, dua gelar Copa del 
Rey, dan tiga kali juara Piala Super 
Spanyol.

Total Benzema telah membu-
kukan 281 gol untuk El Real. Ia 
hanya tertinggal sembilan gol dari 
Santillana yang duduk di posisi 
keempat pencetak gol terbanyak 
sepanjang masa bersama Madrid. 
Benzema juga sudah tampil dalam 
560 laga, berada di posisi 
kesepuluh daftar pemain dengan 
penampilan terbanyak untuk Los 
Merengues. (#rid)

Benzema Teken Kontrak Baru, 
Bela Madrid Hingga 2023

Jesse 
Lingard

Demokrat Utamakan Kader.
Sebagaimana diketahui, Wa-
likota sekarang Harnojoyo 
merupakan kader dan ketua 
Partai Demokrat Kota Pa-
lembang. Beberapa nama yang 
beredar seperti Zainal Abidin 
yang masih menjabat Ketua 
DPRD Palembang dan Chair-
ul Matdiah santer disebut 
layak menduduk posisi Mer-
deka-1.

Kepala Badan Pembina 
Organisasi dan Kaderisasi 
Keanggotaan  (BPOKK) 
DPD Partai Demokrat Sum-
sel Firdaus Hasbullah me-
nyatakan pihaknya akan 
mengutamakan kader Partai 
Demokrat untuk menjadi 
Walikota mendatang.

“Insya Allah Partai De-
mokrat akan mengutamakan 
kader sendiri nantinya. 
Tentunya aka nada meka-
nisme internal yang akan 
mengatur pencalonan ini, 
ujar Firdaus yang akrab 
disapa FH ini.
Partai Gelora Ada Calon
Terpisah, kendati baru namun 
Partai Gelora mengaku sudah 
memiliki kader yang disiap-
kan untuk kompetisi Pilkada 

mendatang. Menurut Erza 
Saladin, ketua Partai Gelora 
Sumsel dirinya juga mem-
persiapkan kader terbaik 
untuk memimpin daerah 
nantinya.

“Tentu ada kader yang 
kami persiapkan untuk men-
jadi Kepala Daerah. Tetapi 
sekarang kami lebih dulu 
fokus untuk lolos Parlemen-
tary Threshold dan menjadi-
kan kader Gelora sebagai 
anggota legislatif di tiap 
tingkatannya,” tambah Erza.

Calon PDIP Akan Disurvey
Senada Partai Demokrat, 

PDI Perjuangan juga akan 
mengusung calon dari kader 
sendiri. Nantinya semua 
kader yang berminat memi-
liki hak yang sama untuk 
mencalonkan atau dicalon-
kan partai yang dipimpin 
Megawati Soekarnoputri ini. 
Nantinya survey akan dili-
hat, baik terkait popularitas 
maupun elektabilitas.

Dijelaskan Yudha Ri-
naldi bendahara DPD PDI 
Perjuangan Sumsel, untuk 
posisi menjadi kepala dae-
rah nantinya dilihat berda-

sarkan kluster apakah wi-
layah tersebut legislatifnya 
dimenangkan PDI Perjuangan 
atau bukan.

“Prinsipnya kita akan 
mendorong kader murni 
partai untuk bersaing dengan 
kandidat lainnya. Kemu-
dian dilakukan survey po-
pularitas serta elektabilitas, 
baru kemudian oleh DPP 
berdasarkan berbagai per-
timbangan,” tukas Yudha 
lagi.

KPU: Tahun Depan Sudah 
Mulai Tahapan Pilkada

Penyelenggaraan Pil-
wako Palembang mendatang 
diagendakan pada 27 No-
vember 2024 mendatang 
bersamaan dengan Pilkada 
serentak seluruh Provinsi, 
Kabupaten/ Kota se-Indo-
nesia. Sejauh ini proses dan 
tahapan masih mengacu 
pada Undang-Undang nomor 
7 tahun 2017 tentang Pemi-
lihan Umum dan undang-
Undang nomor 10 tahun 2016 
tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang nomor 
1 tahun 2014 tentang Pemi-
lihan Kepala Daerah.

Hal ini dijelaskan Ketua 
KPU Palembang Syawalud-
din saat dihubungi Berita 
Pagi, Minggu (22/8). Men-
urutnya tahapan pelaksanaan 
Pilkada nantinya menjadi 25 
bulan. Hal ini diharapkan agar 
pelaksaannya bisa lebih sem-
purna dari tahun sebelum ini.

“Jadi Insya Allah pada 
Maret 2022 kita sudah 
masuk dalam tahapan Pil-
kada 2024. KPU dan ja-
jaran sudah melakukan 
persiapan seperlunya,” 
ujar Syawaluddin.

Terkait sistim pemilihan 
nantinya, menurut Syawal 
masih menggunakan pola 
lama karena tetap mengacu 
pada regulasi yang terakhir.

“Namun nanti persyara-
kat dukungan tentu harus 
mengacu kepada hasil Pe-
milu Legislatif 2024 itu 
nantinya. Partai atau ga-
bungan partai yang berhak 
mencalonkan pasangan 
Walikota dan Wakil Wali-
kota Palembang dilihat se-
jauhmana hasil suara atau 
kursi Pemilu Legislatif yang 
digelar Pebruari 2024,” tam-
bahnya lagi. (*muk/tim)

visioner serta kemampuan komu-
nikasi politik. Menurutnya 
komunikasi politik diperlukan 
bukan hanya pada saat debat 
antarcalon saja melainkan dalam 
menyerap suara rakyat nanti 
setelah dirinya terpilih.

“Pemimpin harus juga 
kuat dengan prinsip kebena-

ran, empati dan simpatik 
terutama terhadap kelompok 
masyarakat lemah dan misk-
in. Untuk itu jadi pemimpin 
harus takut kepada Allah 
Taalah serta mengikuti ajaran 
Rasulullah, mereka harus 
memiliki pemahaman de-
mikian,” tambah mantan 

Komisioner KPU RI ini.
Ditambahkan, seorang baru 

bisa layak memimpin negara 
atau  daerah jika lebih dulu 
memahami cita-cita berne-
gara dan konstitusi. Maka itu 
mesti jelas pula road map da-
lam melaksanakan cita-cita 
konstitusi tersebut. (zur)

bekerja maksimal menjalan-
kan amanah ini lebih dulu.

“biarlah saya fokus 
dulu dengan amanah yang 
ada sekarang, saya fokus 
bekerja sebaik mungkin. 
Apalagi terkait Pilkada kan 

masih relatif beberapa tahun 
lagi,” imbuhnya lagi.

Alumni IAIN Raden Fa-
tah ini sebelumnya dikenal 
sebagai aktifis dengan be-
berapa jabatan organisasi 
kepemudaan dan mahasiswa 

seperti di KNPI, PMII dan 
Gerakan Pemuda Ansor. 
Bahkan sekarang dipercaya 
memegang tampuk pimpinan 
Ikatan Sarjana Nahlatul 
Ulama Kota Palembang.  
(muk/hus)

dan tak mengenal waktu.
Penggiat media sosial 

Kerrik Herlianto mengung-
kapkan, bersosialisasi poli-
tik melalui medsos sekarang 
sudah tak bisa dihindari lagi 
karena memang sudah masa 
kemajuan teknologi. Apala-
gi interaksi antara masyara-
kat dengan tokoh dapat ter-

laksana mudah.
Menurutnya, permintaan 

endors terkait konten bernu-
ansa sosialisasi politik se-
makin meningkat dalam 
kurun waktu terakhir ini. 
Pihak pemilik akun instagram 
juga memasang tarif berva-
riasi, tengantung berapa 
banyak follower yang dimi-

liki akun tersebut.
“Sosialisasi politik mela-

lui intagram sekarang lumayan 
ada peningkatan. Terkait biaya 
tentu sama saja dengan konten 
lainnya. Melalui instagram 
itu lebih mudah dan bisa men-
jangkau luas,” ujar Kerrik, 
Minggu (22/8).

Menurut data, pengguna 

instagram di Indonesia pada 
April 2021 sebanyak 87,8 
juta pengguna. Dari angka 
tersebut 52,6% pengguna 
perempuan dan sisanya 47,4% 
laki-laki. Sedangkan dari 
segi usia, terbanyak berasal 
dari kelompok usia 18-24 
tahun yaitu 19,3% baru 
sisanya yang lain.(*man)

Menurut Anita, diharap-
kan Palembang ke depan 
pembangunannya bisa lebih 
baik lagi dengan mengede-
pankan arsitektur bentuk 
bangunan berciri khas budaya 
Sumsel. Pihaknya juga telah 
menginisiasi Peraturan Dae-

rah tentang pemasangan 
ornament ciri khas Suma-
tera Selatan.  Dirinya ber-
harap Palembang juga dapat 
menerapkan hal serupa.

“Terpenting, pembangu-
nan nantinya bukan hanya 
infrastruktur saja melainkan 

juga Sumber Daya Manusia, 
ekonomi, pendidikan, tek-
nologi dan lainnya,” tambah 
Anita lagi.

Untuk saat ini sebagai 
wakil rakyat dari Dapil Pa-
lembang yang juga diamanahi 
jabatan Ketua DPRD Pa-

lembang, Anita Noeringhati 
berupaya menjalankan ama-
nah dan kepercayaan sebaik 
mungkin dan berbuat manfaat 
bukan hanya bagi konstituen 
yang memilihnya, namun 
untuk masyarakat Sumsel 
keseluruhan. (#muk/hus)

PALEMBANG, BP - Aymeric La-
porte dikabarkan berniat meninggal-
kan Manchester City pada bursa trans-
fer musim panas 2021. Laporte mulai 
tak nyaman di Etihad Stadium karena 
hanya diberi sedikit kesempatan bermain 
pada musim 2020-2021.

Pada Liga Inggris musim lalu, bek 
timnas Spanyol ini cuma turun seba-
nyak 16 kali. Pelatih Manchester City, 
Pep Guardiola, lebih suka mengguna-
kan duet Ruben Dias dan John Stones 
sebagai palang pintu utama mereka. 
Dikutip dari Daily Mail, Manchester 
City tak akan menghalangi kepergian 
Laporte. Sebagai syaratnya, The Ci-
tizens telah mematok harga selangit 
untuk sang bek.

Manchester City hanya mau me-
lepaskan Laporte kepada klub yang 
mampu membayar 60 juta pounds 
(sekitar Rp 1,1 triliun).

Angka tersebut lebih mahal ketimbang 
saat Manchester City memboyong La-
porte dari Athletic Bilbao dengan harga 
55 juta pounds (sekitar Rp 1 triliun).

Namun, nominal tersebut sepertinya tak 
menghalangi keinginan Real Madrid dan 
Juventus untuk memburu tanda tangan bek 

berusia 27 tahun itu.Real Madrid kabarnya 
serius untuk mendatangkan Laporte.

Apalagi, Los Blancos memang sang-
at membutuhkan pemain belakang setelah 
Sergio Ramos dan Raphael Varane cabut 
dari Santiago Bernabeu.

Sergio Ramos hengkang ke Paris 
Saint-Germain, sedangkan Varane 
menuju Manchester United.

Adapun Juventus ingin memper-
kukuh barisan pertahanannya dengan 
kehadiran Laporte.

Juventus sendiri sebenarnya 
sudah memiliki 3 bek tangguh saat 
ini yakni Giorgio Chiellini, Leo-
nardo Bonucci, dan Matthijs de 
Ligt. #rid/net

Harga Aymeric Laporte 
Rp 1,1 triliun
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HUBUNGAN gelap Anya 
Geraldine dengan Gading Marten 
berjalan lebih setahun. Bahkan 
sudah ketahuan 2 kali sampai 
Anya rela menunggu janji 
Gading untuk dinikahi. Di lain 
sisi Anya sudah kian tak sanggup 

lagi menutupi hubungannya 
dengan anak aktor Roy 

Marten tersebut.
Rupanya perseling-

kuhan Anya dengan 
Gading bukan nyata, 
hanya cuplikan cerita 
film bertajuk Selesai 
yang digarap Tompi. 
Anya memerankan 
yang menjadi 
pengganggu rumah 

tangga Ayu (diperan-
kan Ariel Tatum –red) 

dan Gading Martin 
yang berperan sebagai 

Broto. Kehadiran Anya 
dalam film ini berhasil 
membuat berantakan rumah 
tangga Ayu dan Broto.

Perannya sebagai 
pelakor membuat Anya 

merasa tertantang. Sesuai 
skenario, selegram ini 

harus beradegan mesra 
dengan Gading 

Marten. Kendati sudah saling menge-
nal sejak lama, dia mengaku harus 
tetap profesional dalam berakting.

“Ini salah satu film pertama aku 
yang berperan antagonis, dan ini 
tantangan buat aku,” tutur Anya kepada 
sejumlah awak media di Jakarta 
beberapa waktu lalu.

Memiliki nama lengkap Nur 
Amalina Hayati, Anya lahir di 
Jakarta pada 15 Desember 1995. 
Menjadi seorang model sudah 
diimpikan Anya sejak masih duduk 
bangku sekolah menengah. Terbukti 
jebolan Kimmy Jayanti School ini 
meraih juara pertama dalam ajang 
Gading Model Search di tahun 2016.

Sejumlah peran dalam layar 
lebar dilakoni model video klip 
Rizky Febian ini. Dalam film 
horror bertajuk Tusuk Jelangkung 
di Lubang Buaya yang diproduksi 
Max Picture, dia berperan sebagai 
Mayang. Sementara di film Yowis 
Ben 2 Anya memerankan karakter 
Asih yang beradu acting dengan 
Bayu Skak. Sejumlah sosok lain 
juga diperankan Anya dalam 
berbagai film seperti Rembulan 
Tenggelam di Wajahmu, Sabar Ini 
Ujian, Serigala Langit, Yowis Ben  
dan yang bertajuk Selesai.  (net/
hus)

SIAPA DJ yang viral saat ini? Ja-
wabnya pasti DJ Tessa Morena yang 
top dengan jargon “visi foya, misi foya, 
visi misi foya-foya” ini. Menggunakan 
baju bermotif loreng, terlihat tangannya 
lincah memainkan mixer DJ, semen-
tara wajahnya mengarah penonton. Di 
aplikasi tiktok videonya sudah ditonton 
sampai lebih 11 juta kali.

Tak heran, sekarang DJ seksi nan 
menawan Tessa Morena laris memenuhi 
undangan pihak televisi swasta.  Dengan 
nada bicara serta rangkaian kalimat 
unik, pemiliki nama asli Leony Tessaini 
ini selalu menghibur warganet. Bahkan 
videonya sering dijadikan parodi oleh 
artis tanah air. 

Lahir pada Agustus 1996, Arek Su-
roboyo ini memulai karir sejak 2017 
silam yang sebelumnya berprofesi se-

bagai Sales Promotion Girl (SPG). 
Mengawali karir sebagai DJ mulai 
dari satu panggung ke panggung lain 
sehingga dalam tempo relatif singkat 
menjadi buah bibir seperti sekarang.

Pemilik akun instagram @djtes-
samorena_real dengan follower lebih 
200 ribu ini terpaksa harus bolak balik 
Surabaya – Jakarta. Karena diakuinya 
sampai sekarang dirinya masih stay di 
Surabaya yang dikenal Kota Pahlawan 
tersebut.

Dari penelusuran akun instagram 
miliknya, DJ Tessa merupakan single 
parent dengan satu anak putri yang di-
perkirakan masih berusia sekitar 8 ta-
hunan. Beberapa kali dirinya mempos-
ting foto dengan putrinya juga tak 
kalah cantiknya.

“Biarlah ku punguti serpihan luka-

lu-
k a , 
dan ku 
g e n g g a m 
kesedihanku sebagai duka paling 
Bahagia. Karena puncak tertinggi dalam 
mencintai adalah keikhlasan,” tulisnya 
beberapa bulan silam. 

Di lain kesempatan dirinya menulis, 
“Jika satu saat aku tak bisa terbang 
tinggu bersamamu, mungkin aku akan 
menunggu di bawah sebagai pelindung 
saat sayapmu patah.” (net/hus)

Visi Misi Foya Foya
DJ Tessa Morena

PENYANYI cantik Indah Kusuma-
ningrum atau Indahkus dikabarkan beralih 
profesi jadi driver taksi online. Hal ini 
tampak dari postingan instagram milik 
Indahkus pada Kamis (19/8), terlihat Indah 
mengendarai mobil yang di dalamnya penuh 
hiasan balon disertai lampu kerlap kerlip.

Rupanya penyanyi yang juga berprofesi 
dokter ini, memenuhi challenge dari Grab 
untuk menjadi mitra pengemudi sehingga di-
rinya harus mencari penumpang dan mengan-
tarkan sampai tujuan. “Pengalaman menjadi 
driver seru banget, aku sih salut karena aku harus 
punya skill komunikasi yang baik karena aku 
akan selalu beradaptasi dengan penuh yang mem-
punyai kepribadian berbeda-beda,” ujarnya.

Ditambahkannya, pengalaman menjadi 
driver sangat berharga. Menurutnya sebagai 
penumpang, dirinya harus selalu respect 
karena pastinya driver selalu mengusakan 
yang terbaik untuk sebuah perjalanan.

Alumni universitas Jenderal Ahmad 
Yani ini kalan youtube miliknya dikenal 
karena sering mengcover beberapa lagu 
hits. Bahkan dara cantik ini juga pernah 
berduet dengan penyanyi top Anji.

Indah mulai terjun ke dunia music sejak 
2015 silam dengan salah satunya mengeluar-
kan single bertitle Inikah Cinta. Finalis Miss 
Indonesia 2014 ini juga berbakat acting se-
hingga tampil mempesona sebagai Amanda 
dalam serial TV berjudul Stereo. (net/hus)

Jadi Driver 
Taksol

Anya Geraldine

Indah 
Kusuma

Jalin
Gelap
Hubungan

FOTO : NET

Laudya Cynthia Bella 
Artis yang saat ini konsisten menggunakan pakaian syari ini pada 

akun instagram @laudyacynthiabella memiliki follower 34,3 juta.

5 Artis Follower 
Instagram Terbanyak

Raffi Ahmad – Nagita Slavina
Suami isteri yang dikenal tajir ini memiliki akun instagram @

raffinagita1717, tercatat 54,5 juta follower

Ayu Tingting
Pedangdut cantik yang memiliki single top “Alamat Palsu” 
diketahui memiliki follower di akun instagram @ayutingting92 
sebanyak 48,6 juta follower

Prilly Latuconsina
Artis cantik kelahiran Tangerang 15 Oktober 1996 dengan 

akun @prillylatuconsina96 memiliki follower 42,9 juta.

Syahrini
Peringkat keempat ditempati akun @princessyahrini milik 

penyanyi top Syahrini dengan 36,6 juta follower
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