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rapa tindak kejahatan lainnya 
sengaja dilindungi pemerin-
tah Hindia Belanda untuk 
mendapatkan keuntungan 
sebanyakbanyaknya. Dalam 
kongres tersebut juga dibahas 
mengenai solusi atas mere-
baknya prostitusi dan 
perdagangan 
wanita.

S.I. mengim-
bau masyarakat harus 
disadarkan akan bahaya pro-
stitusi dengan cara yang baik. 
Introspeksi diri dengan lebih 
mengimani ajaran agama 
merupakan solusi utama. Tinda-
kan manipulasi politik untuk 

melindungi bisnis prostitusi 
dan perdagangan wanita juga 
dianggap tindakan tidak ber-
moral dan lebih rendah dari 
para konsumen bisnis prosti-
tusi tersebut (“Wat Gisteren in 
de Krant stond!” dalam Het 

nieuws van den dag 
voor Neder-
landsch-Indie, 4 
Februari 1928).
Reaksi keras 

juga datang dari Djajadinin-
grat dalam komite yang yang 
diadakan di Jenewa, di mana 
ia menyatakan bahwa Hindia 
Belanda sedang memerangi 
perdagangan perempuan 

(“Nederland, De Volkenbond 
en Nederlandsch-Indie”, da-
lam De Indische 110 Patra-
widya, Vol. 17, No. 2, Agus-
tus 2016 Courant, 13 Sep-
tember 1929).

Sementara itu, Pemerin-
tah Hindia Belanda berdiri 
di dua kaki, dalam hal ini 
terdapat ambivalensi sikap. 
Di satu sisi mendukung pro-
stitusi, di sisi lain merespon 
tekanan dari beberapa lapi-
san masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan 
menekan prevalensi 

Kisah Prostitusi Zaman Hindia Belanda
Prostitusi di Hindia Belanda khususnya di wilayah 

Jawa dan Sumatra banyak diberitakan di surat 
kabar di Hindia Belanda. Prostitusi tersebut 

berkembang seiring dengan berkembangnya 
industrialisasi yang dilakukan kolonial terutama di 

beberapa wilayah Jawa dan Sumatra”.

Dudy Oskandar - Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan 

Protes mengenai prosti-
tusi juga terdengar saat 
kongres Sarekat Islam dia-
dakan di Malang tahun 1928. 
Prostitusi dalam Islam di-
anggap merendahkan dera-
jat kaum perempuan, dan 

tindakan yang menyalahi 
syariat.

Dampak prostitusi ter-
lihat dari tingginya tingkat 
perceraian. Menurut tokoh 
Serikat Islam (SI), Agus 
Salim, prostitusi dan bebe-
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Isyana Sarasvati

Pernah Mengajar 
di Singapura

PALEMBANG, BP- Terkait ki-
nerja pemerintah Kota Palembang, 
pelayanan Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) dirasa memuaskan. 
Sampai dengan poling ditutup Se-
lasa (12/10) pukul 18.00 WIB, se-
banyak 32% merasa sudah sangat 
puas dan 35,1% puas.

Sementara terburuk, menyang-
kut permasalahan perparkiran di 
Palembang. Dari lebih 600 pem-
baca yang mengikuti poling, 19,1% 
menjawab buruk dan 14,1% mem-
berikan penilaian sangat buruk. 

Menariknya terkait penang-
gulangan banjir, pembaca Berita 
PagiPagi yang menilai sangat 
puas dengan kinerja Pemerintah 
Kota Palembang sebanyak 25,6%, 
puas 27,7%, cukup 20%, buruk 
18% dan sangat buruk 12%.

Poling dilaksanakan Tim Litbang 
Berita Pagi sejak seminggu terakhir. 
Untuk edisi selanjutnya, pembaca 
setia Berita Pagi dapat berpartisi-
pasi untuk memilih siapa kandidat 
Presiden yang akan datang versi 
pilihan pembaca Berita Pagi. (#muk)

Pelayanan PDAM Paling Memuaskan Masyarakat

Bagian 2

Nomor 009 Tahun Ke-16 
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SEWAKTU menetap di 
Singapura, penyanyi Isyana 
Sarasvati pernah mengajar 
musik paruh waktu. Dirinya 
merupakan   lulusan dari 
Nanyang Academy of 
Fine Arts, Singapura. 
Selain menciptakan sen-
diri lagu, Isyana juga 
pernah menjadi 

PALEMBANG-BP, Isu yang 
berkembang selama ini 
menganai keberadaan Masjid 
Sriwijaya seolah tidak ada 
bekasnaya sama sekali, di-
tepis langsung oleh Abu 
Hanifah selaku Pejabat Hu-
mas PN Palembang. Hal ini 
disampaikannya disela kun-
jungan langsung ke lokasi 
pada saat digelar sidang 
lapangan atau pemeriksaan 
fisik di lahan Masjid Sriwi-
jaya di Jakabaring, Jumat 
(8/10/21)

“Dari pemeriksaan tadi, 
artinya bahwa isu yang ber-

kembang selama ini yang 
seolah tidak ada bekasnya 
sama sekali, ternyata setelah 
kita melihat ke lapangan 
bangunan itu sudah ada, 
sudah berjalan dan itu masih 
memungkinkan untuk di 
lanjutkan,”tegas Abu Hani-
fah kepada awak media.

Dilansir dari news.detik.
com, pada pelaksanaan sidang 
lapangan tersebut dihadiri 
di antaranya beberapa ang-
gota Majelis hakim, Jaksa 
Penuntut umum (JPU) Ke-
jati Sumsel, kuasa hukum 
para terdakwa juga pihak 

terkait lainnya. Pelaksanaan 
sidang tersebut dikawal 
langsung oleh tim Satpol PP 
Provinsi Sumsel dengan 
menyisir bangunan Masjid 
Sriwijaya yang hampir dit-
umbuhi rerumputan seting-
gi bahu orang dewasa. 

“Luas tanah itu kan 9 
hektare, kami tadi hanya 
memeriksa khusus yang ada 
bangunannya saja. Berda-
sarkan perkiraan, perkiraan 
pengetahuan umum saja ya, 
mungkin di lahan 

PALEMBANG,BP-Sejum-
lah elemen masyarakat di 
Sumatera Selatan (Sumsel)  
seperti Masyarakat Peduli 
Pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya (MPPMRS)  ber-
harap kepada pihak Pemerin-
tah Provinsi Sumsel dan DPRD 

Sumsel agar pembangunan 
Masjid Raya Sriwijaya untuk 
dapat dilanjutkan meski ka-
susnya terus berjalan.

Ketua Masyarakat Pe-
duli Pembangunan 

Ketua Masyarakat Peduli Pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya, Muhammad Sanusi AS saat menjelaskan kepada 
wartawan, Senin (11/10).(BP/DUDY OSKANDAR)

MPPMRS Minta 
Pembangunan Dilanjutkan

Pembangunan 
Sudah Berjalan

Erwan Mengaku Tak Kenal Alex Noerdin

PN Palembang :

Foto Udara lokasi pembangunan masjid Sriwijaya yang berada dikawasan jakabaring, yang lokasinya berdekatan langsung dengan komplek 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Insert : Kondisi terakhir konstruksi bangunan masjid yang saat ini terhenti karena sedang dalam 
proses penyidikan yang dilakukan Tipikor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. (BP/Tim)
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Fasilitas Umum

Jalan Kota

Penanggulangan Banjir

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Parkir

20

0

PDAM

33,4 % 24,4 % 24,7 %  13 %   4,5 %

30,5 % 26,3 % 21,3 % 14,7 % 7,2 %

25,6 % 23,7 % 20 % 18,3 % 12,4 %

29,5 % 25 % 25,6 % 13,3 % 6,6 %

20,1 % 26,7 % 20,1 % 19 % 14 %

32 % 35,1 % 21,9 % 5,5 % 5,5 %

Sangat Puas

Puas

Cukup

Buruk

Sangat Buruk

Poling Kepuasan Publik

Sumber : Litbang Berita Pagi

Usut Tiga Sumur 
Minyak  Ilegal Terbakar

PALEMBANG,BP- Kepo-
lisian Daerah (Polda) Suma-
tera Selatan (Sumsel) menu-
runkan tim ke Desa Keban 
1, Kecamatan Sanga Desa, 
Kabupaten Musi Banyuasin 
(Muba), Selasa (12/11). Tim 
diturunkan untuk memada-
mkan api ditiga titik kebaka-
ran, yang diakibatkan dari 
efek illegal driling yang ter-
jadi di wilayah tersebut.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol 
Drs Erwan Harmanto. men-

gatakan, lokasi kebakaran itu 
berada jauh dari tempat pe-
nertiban 1.000 sumur minyak 
ilegal sebelumnya yang ada 
di Kecamatan Bayung Lencir, 
Kabupaten Muba.

“Ketiga lokasi sumur mi-
nyak ilegal ini informasi yang 
kita dapatkan masuk ke dalam 
kawasan wilayah masyarakat, 
sehingga berada di luar jangkau-
an kita saaat penertiban 1.000 
sumur minyak ilegal,” katanya, 
Selasa (12/10).

Sampai saat ini belum ada 
korban jiwa. 

Polda Turunkan Tim

PALEMBANG, BP- Dakwan Jaksa 
Penuntut Umum yang menyebutkan 
mantan Gubernur Sumsel H Alex No-
erdin menerima sejumlah uang ter-
kait pembangunan Masjid  Sriwijaya 
terjawab sudah. 

Erwan, yang namanya disebut me-
nyerahkan uang kepada H Alex Noer-
din, saat dhadirkan dalam sidang mem-
bantah kenal atau pernah bertemu dengan 
Alex Noerdin. 

Dalam sidang yang berlangsung 

Selasa (5/10/2021), Erwan yang dita-
nya pengacara terdakwa, Hj Nurmalah, 
SH, MH, menyebutkan kalau dirinya 
sama sekali tidak terkait dengan 
pembangunan Masjid Sriwijaya. 

“Sudah jelas semuanya, Erwan tak 
ada hubungan sama sekali dengan pro-
ses pembangunan Masjid Sriwijaya. 
Bahkan dirinya juga mengaku tak 
mengenal dekat H Alex Noerdin, ber-
temu pun dia belum pernah. 



Meskipun pemilihan 
Umum secara serentak masih 
cukup lama yaitu tahun 2024, 
sejumlah lembaga survei 
tampaknya sudah mulai mela-
kukan survei, terutama untuk 
calon Presiden. Beberapa 
lembaga survey bahkan telah 
merilis hasil survey  mereka 
untuk memetakan siapa 
kemungkinan tahun 2024 
nanti  layak dan  memiliki 
peluang kuat untuk meggan-
tikan Presiden Joko Widodo. 
Pemilihan Presiden tahun 
2024 tidak ada incumbent 
sehingga perebutan kursi 
Presiden akan menjadi sema-
kin menarik.

Sejak pemilihan secara 
langsung dilaksanakan di 
Indonesia paska reformasi, 
banyak lembaga survei poli-
tik bermunculan dan mengam-
bil peran penting dalam setiap 
pemilihan umum.  Lembaga 
suvei politik menjadi kekua-
tan kelima (the fifth estate) 
setelah media massa dan tiga 
kekuatan dalam “Trias Poli-
tica” yaitu, eksekutif, legis-
latif dan yudicatif. Survei yang 
dilakukan sebelum dan men-
jelang pemilihan umum dapat 
digunakan untuk memotret 
atau memberikan gambaran 
tentang seberapa layak se-
seorang atau politisi untuk 
dapat dicalonkan. 

Survei menjadi instrumen 
yang sangat penting dalam 
dunia politik.  Partai-partai 
politik juga menyadari betapa 
pentingnya hasil suatu survei 
guna menentukan arah dan 
tujuan dari kebijakan maupun 
produk politik yang akan di-
tawarkan kepada publik.  Sur-
vei menjadi barometer dan akan 
dijadikan sebagai masukan 
(input) penting bagi petinggi 
partai politik dalam membuat 
berbagai keputusan .  Untuk 
mendukung seorang kandidat 
yang akan bertarung dalam 
pemilihan umum, partai poli-
tik cenderung menggunakan 
indikator hasil survei dari ber-
bagai lembaga survei yang ada.  

Dalam kontek pemasaran 
politik, survei merupakan 
bagian dari riset pasar dan 
merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh lembaga riset 
untuk menggali dan mempe-
roleh berbagai informasi 

dari persoalan yang berkaitan 
dengan politik, dan bersifat 
komprehensif serta lebih 
komplex dan memiliki caku-
pan yang luas dengan melihat 
berbagai aspek, dengan meng-
gunakan tahapan serta meto-
de-metode tertentu.  Riset 
politik dengan menggunakan 
survei, pooling dan yang lain-
nya dapat dilakukan internal 
partai, tapi umumnya ada 
pihak ketiga yaitu lembaga 
survei politik seperti SMRC 
(Syaiful Muzamil Research 
and Consuting), Indo Baro-
meter, Indikator Politik In-
donesia, Lembaga Survey 
Indonesia, Lingkaran Survey 
Indonesia, Charta Politika 
Indonesia, dan beberapa lem-
baga survey lainnya yang 
selama ini sering melakukan 
survei survei atau exit pool 
baik scala nasional untuk 
pemilihan Presiden maupun 
pemilihan Gubetnur, Bupati 
maupun Walikota. 

Pertarungan kandidat un-
tuk pemilihan Presiden me-
narik banyak kalangan, tidak 
hanya  Partai politik dan 
Politis. Para pengusaha dan 
pihak lain juga tak kalah pen-
ting untuk memantau siapa 
kemungkinan yang akan 
menjadi pemimpin Indonesia 
tahun 2024, dan mencoba 
untuk meramal arah kebijakan 
jika  individu tersebut terpi-
lih. Para investor politik pun 
tak kalah penting untuk 
kemana menempatkan in-
vestasi politik mereka untuk 
kepentingan setelah pemilihan 
umum. Prediksi siapa yang 
diperkirakan kelak akan meng-
gantikan kedudukan Presiden 
RI menjadi semakin menjadi 
perhatian. 

Survei survei yang dilaku-
kan oleh lembaga lembaga 
survei dapat memberikan gam-
baran tentang siapa saja kemun-
gkinan yang potensial sebagai 
calon presiden atau calon wa-
kil presiden nanti. Tentusaja 
popularitas dan elektabilitas 
saja tidak lah cukup karna pe-
ran Partai politik sangat lah 
besar. Partai politik berpenga-
ruh besar menentukan siapa 
yang dapat bertarung nantinya 
karna partai jualah yang akan 
mengusung atau mendukung  
kandidat tertentu. Partai partai 

besar  mempunyai pengaruh 
kuat dalam menentukan kan-
didat untuk diusung. Meskipun 
popularitas dan elektabiitas 
tinggi tapi tanpa dukungan 
partai politik menjadi suatu 
keniscayaan. Partai politik yang 
telah memenuhi electoral 
threshold seperti PDIP tentu 
menjadi magnet yang kuat 
bagi politisi karna partai ter-
sebut dapat sebagai partai 
pengusung. Sementara partai 
partai lain yang tidak me-
menuhi electoral threshold 
kalau mau mengusung atau 
mendukung kandidat ter-
tentu harus berkoalisi

Idealnya, partai politik 
mencalonkan kader nya untuk 
maju dalam kegiatan pemilihan 
umum, Namun persoalannya, 
tidak banyak partai yang me-
miliki kader yang layak untuk 
dijual dalam perrebutan ke-
kuasaan. Oleh karena itu, bi-
asa nya partai akan merekrut 
individu atau politisi dari luar 
partai yang dianggap layak 
untuk dijual. Disinilah hasil 
survei individu yang tinggi 
dapat menjadi salah satu indi-
kator untuk dapat meminang 
atau dipinang oleh partai po-
litik. Inilah salah satu alasan 
kenapa lembaga lembaga sur-
vei tersebut telah melakukan 
survei sejak awal.   

Hasil survei yang dilakukan 
oleh lembaga lembaga survey 
seperti SMRC, Indikator Po-
litik Indonesia, Charta Politika 
Indonesia,  mulai rentang 
waktu dari bulan Februari 2021 
sampai yang terbaru sekitar 
bulan September 2021 
menunjukkan sejumlah nama 

nama yang selama ini telah 
banyak dikenal masyarakat 
muncul dalam hasil survey 
tersebut. Nama nama seperti 
P r a b o w o ,  A n i e s 
Baswedan,Ganjar Pranowo, 
Ridwan Kamil, Sandiaga Uno 
selalu muncul dan menem-
pati posisi 1 sampai 5 teratas, 
meskipun ada juga nama nama 
seperti Agus Harimurti Yud-
hoyono,  Khofifah Indar Pa-
rawansa, Tri Rismaharini, 
Puan Maharani dan Erlangga, 
namun nama nama terakhir 
berada pada posisi rendah 
yaitu dibawah 1 persen. 

Hasil Survei SMRC pada 
bulan Febuari sampai dengan 
Maret 2021 menempatkan 
Prabowo tertinggi Prabowo 
13,4%, Ganjar Pranowo 6,1%, 
Anies Baswedan 5,4%, San-
diaga Uno 3,1%, Ridwan 
Kamil 2,2% karna survey kli 
ini masih mencantumkan 
nama Jokowi  (15,2%). Namun 
demikian survei SMRC ter-
akhir pada bulan September 
2021 masih menempatkan 
elektabilitas Prabowo di po-
sisi teratas dengan 18,1 per-
sen,  kemudian diikuti oleh 
Ganjar Pranowo dengan 15,8 
persen, dan Anies Baswedan 
dengan 11,1 persen. Sedang-
kan Survei Indikator Politik 
pada 30 Juli-4 Agustus 
menunjukkan tingkat elekta-
bilitas Prabowo mencapai 
26,2 persen; disusul oleh

Ganjar Pranowo dengan 
20,8 persen; dan Anies Baswe-
dan dengan 15.5 persen.

Selain itu, hasil survei 
Charta Politika pada Juli 2021 
menempatkan Ganjar Pranowo 
sebagai tokoh dengan tingkat 
elektabilitas tertinggi, dengan 
tingkat elektabilitas 20,6 persen, 
diikuti oleh Anies di posisi 
kedua yang memperoleh 17,8 
persen, dan Prabowo Subi-
anto di posisi ketiga dengan 
17,5 persen. Terakhir, yang 
juga menarik adalah survey 
yang dilakukan oleh Indonesia 
Political Opinion (IPO) ber-
langsung 2-10 Agustus 2021, 
posisi pertama justru ditem-
pati Anies Baswedan dengan 
tingkat elektabilitas 18,7 persen, 
kemudian Ganjar Pranowo 16,5 
persen dan  Sandiaga Uno 13,5 
persen. Posisi keempat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) 

dengan 9,9 persen. Sedangkan 
Prabowo hanya berada di po-
sisi kelima dengan tingkat 
elektabilitas 7,8 persen. Bebe-
rapa politisi lain yang selama 
ini juga sudah cukup gencar 
sosialisasi masih jauh dibawah 
nama nama tersebut di atas 
bahkan beberapa diantara nya 
elektabiitas mereka msih di-
bawah satu persen. 

Berdasarkan hasil survei 
keempat lembaga survei ter-
sebut terlihat bahwa elekta-
bilitas nya bervariasi dan 
menariknya perbedaan dian-
tara nya tidak terlalu timpang.  
Kita bisa memahami kenapa 
yang muncul pada hasil sur-
vei adalah politisi politisi yang 
sudah banyak dikenal masy-
arakat dan telah berkiprah 
didunia politik cukup lama. 
Prabowo, misalnya beberapa 
kali telah mencalonkan diri 
baik sebagai Presiden maupun 
wakil Presiden, Ganjar Pra-
nowo, Anies Baswedan, Rid-
wan Kamil, saat ini sebagai 
Gubernur. Mereka tentusaja 
sudah ada pemilih yang loy-
alis (Captive Market)

Ironis nya dari hasil sur-
vei tersebut,  dari beberapa 
nama yang muncul dan po-
tensi untuk menjadi calon 
Presiden hampir seluruh nya 
bukan dari kader partai, ke-
cuali Ganjar Pranowo. Kalau 
pun ada kader partai, tingkat 
popularitas dan elektabilitas 
mereka masih sangat rendah. 

Pemilihan Presiden masih 
relatif lama, masih lebih ku-
rang tiga tahun. Masih ba-
nyak waktu bagi Partai mau-
pun Politisi untuk berbenah 
diri. Peta Politik terus akan 
mengalami perubahan. Ter-
lalu dini untuk mengambil 
kesimpulan. Politik selalu 
sulit untuk ditebak (unpre-
dictable). Mungkin nanti 
menjelang pemilihan umum 
serentak akan muncul wajah 
wajah baru yang akan mera-
maikan bursa pemilihan Pre-
siden. Survei ini hanya seba-
gai potret awal. Kita berharap 
lembaga lembaga survei 
tersebut bersikap netral se-
suai dengan marwah nya dan 
tidak menjadikan survei ter-
sebut sebagai ajang meng-
giring opini atau membangun 
pencitraan politisi tertentu.*** 
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Survei Capres 
Terkuat 2024

DOSEN MANAJEMEN BISNIS, POLITEKNIK 
NEGERI SRIWIJAYA DAN MAGISTER MANAJE-

MEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA POLITICAL 
MARKETING ANALYST

Dr. Markoni Badri, MBA

Jadwal Sholat
Subuh Terbit Zuhur Asar Magrib Isya

Prakiraan Cuaca

Quote
“Usaha dan 
keberanian tidak 
cukup tanpa 
tujuan dan arah 
perencanaan.”

John F. Kennedy

04:27 05:41 11:50 14:58 17:54 19:04

SIAPA sebenarnya orang 
yang menyerahkan uang 
kepada Alex Noerdin se-
bagaimana disebut dalam 
dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum? Pertanyaan ini 
muncul setelah nama yang 
dilontarkan pada sidang 
dimentahkan oleh Alex 
Noerdin dan si pemilik 
nama sendiri. 

Erwan, yang namanya di-
sebut menyerahkan uang ke-
pada H Alex Noerdin, saat 
dihadirkan dalam sidang mem-
bantah kenal atau pernah ber-
temu dengan Alex Noerdin. 

Dalam sidang yang ber-
langsung Selasa (5/10/2021), 
Erwan yang ditanya penga-
cara terdakwa, Hj Nurmalah, 
SH, MH, menyebutkan kalau 
dirinya sama sekali tidak ter-
kait dengan pembangunan 
Masjid Sriwijaya. 

Dalam sidang sebelumnya 
di Pengadilan Negeri Pa-
lembang, Alex Noerdin ma-
lah balik bertanya ketika JPU 
menyatakan nama Alex ma-
suk dalam daftar penerima 
aliran dana Rp2,43 miliar oleh 
seseorang bernama Erwan.  

“Siapa Erwan?” jawab 
Alex. Roy kemudian bertanya 
balik kepada Alex soal nama 
tersebut. 

“Saya bertanya kepada 
bapak,” kata Roy. “Saya juga 
nanya ke bapak, Erwan itu 
siapa? Saya tidak kenal,” 
tegas Alex. 

Siapakah orang yang 
menyerahkan uang kepada 
Alex Noerdin, bila ternyata 
bukan Erwan. Atau mungkin 
tidak ada orang itu. Tidak 
ada yang menyerahkan, 
mengantar, mengirim atau 
apalah sebutannya hingga 
seolah memang ada peneri-
maan suap dalam pembangu-
nan Masjid Sriwijaya. 

Adalah sekelompok orang 
yang mengatasnamakan Ma-
syarakat Peduli Pembangunan 
Masjid Sriwijaya (MPPMS), 
gundah atas proses hukum 
yang berlangsung di Ke-
jaksaan Tinggi Sumatera 
Selatan  terkait kasus dugaan 
korupsi Masjid  Sriwijaya. 
Mereka mendatangi Penga-
dilan Negeri Palembang

MPPMS menyampaikan 
beberapa pernyataan sikap 
dan dokumen temuan yang 
diharapkan bisa membantu 

mengungkap fakta-fakta 
dari kasus dugaan korupsi 
Masjid Sriwijaya yang tengah 
terus bergulir. 

Koordinator Aksi, Sa-
nusi, dalam orasinya meny-
ampaikan, jika kedatangan 
MPPMS ke Pengadilan Ne-
geri Palembang bukan seba-
gai bentuk intervensi kepada 
badan penegak hukum ini, 
melainkan bentuk kepedu-
lian terhadap Pembangunan 
Masjid Sriwijaya.

Ia minta Masjid Sriwijaya 
tidak dijadikan konsumsi 
publik terus-menerus, sampai 
fakta sebenarnya terungkap.

Itu penting untuk menghin-
dari munculnya spekulasi 
dari dugaan kriminalitas dari 
pejuang pembangunan Masjid 
Sriwijaya atau dakwaan yang 
diduga masih kabur.

MPPMS pun berharap, 
kasus ini benar-benar bisa 
lepas dari intervensi pihak 
manapun, termasuk politik.

Kita mendukung jika 
pembangunan Masjid Sriwijaya 
Jakabaring ini dilanjutkan, dan 
mengingatkan untuk waspada 
jika ada pihak-pihak yang 
menghendaki pembangunan 
Masjid Sriwijaya ini gagal.

MPPMS akan terus 
mengawal proses peradilan 
terdakwa, agar proses keadi-
lan berupa kebebasan tanpa 
intervensi, dan meminta 
Polri melidik dugaan pene-
bar fitnah Masjid Sriwijaya 
baik konvensional maupun 
lewat ITE sesuai undang-
undang.

Di tempat yang sama, Hu-
mas PN Palembang, Abu Ha-
nifah, SH, MH, di depan pu-
luhan massa menyampaikan, 
ucapan terima kasih jika aksi 
ini sebagai bentuk kepedulian 
dan dukungan penegakan hu-
kum pada kasus pembangunan 
Masjid Sriwijaya.

Namun, lanjut Abu, PN 
Palembang juga menyediakan 
media dalam upaya hukum 
lainnya berupa upaya prape-
radilan bagi yang merasa 
diperlakukan tidak adil dalam 
penetapan tersangka dalam 
perkara ini.

Kita ingin memercayai 
dengan sepenuh hati bahwa 
pengadilan tidak akan terin-
tervensi dalam persidangan 
perkara ini. Pengadilan akan 
murni dan independen. (#red)

Adakah Dia?



PALEMBANG, BP-  Bu-
at Tanpa Tapi, Lakukan 
Tanpa Nanti merupakan 
motto dari sosok pejabat 
Pemerintah Provinsi Suma-

tera Selatan (Sumsel) yang 
tidak asing lagi di telingah 
masyarakat Kota Palembang 
karena namanya berpoten-
sial maju dalam Pemilihan 
Walikota (Pilwako) Pa-
lembang mendatang.

Dia adalah Ir. Basyaruddin 
Akhmad, M.Sc yang merupa-
kan putra daerah asli Kota 
Palembang, ia lahir di Kota 
Palembang Provinsi Sumsel 
pada 04 Agustus 1970. Ba-
syaruddin kecil dan muda ti-
daklah lahir dari kalangan 
keluarga berada, dia hanya 
mengandalkan kepintarannya 
sehingga mampu mendaparkan 
beasiswa dari Pemerintah untuk 

melanjutkan studi ke Perguruan 
Tinggi dalam dan luar negeri.

Sosok pria berprestasi sejak 
dari Sekolah Dasar hingga 
Perguruan tinggi ini sudah ba-
nyak dipercayai menduduki 
beberapa jabatan penting khu-
susnya diprovinsi Sumsel. Di 
awali dari Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Suma-
tera Selatan dari tahun 2000 
sampai dengan 2012 yang lalu, 
karier sang putra daerah ini 
semakin cemerlang, hingga 
hari ini beliau dipercayai untuk 
menduduki jabatan strategis 
sebagai Kepala Dinas Peruma-
han dan Kawasan Permukiman 
Provinsi Sumatera Selatan.

Tak hanya itu, selain di-
percayai dan ditunjuk sebagai 
Kepala Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Pro-
vinsi Sumatera Selatan, pria 
yang pernah menempuh Pen-
didikan dan Pelatihan di Uni-
versity of Miyazaki Japan, 
Paris dan Australia ini juga 
ditunjuk sebagai Komisaris 
PT. Jakabaring dari Tahun 
2017 hingga saat ini.

Basyaruddin Akhmad juga 
merupakan salah satu sosok 
yang berjasa proyek perbaikan 
stadion GSJ serta elah mengi-
nisiasi berbagai proyek presti-
sius di Palembang, mulai dari 
beberapa venue cabang olah-

raga, tol Palembang Indralaya, 
tol Kayuagung, Palembang, 
Betung, jembatan Musi VI 
hingga Light Rail Transit (LRT) 
Palembang.

Dibalik kesuksesannya 
tersebut, ia menuturkan ke-
pada Berita Pagi bahwa hal itu 
tidak terlepas dari kekuatan doa 
orang tuanya terutama sang 
Ibunda tercinta, tak hanya itu 
Basyaruddin juga mengung-
kapkan bahwa dirinya sudah 
menjalani banyak lika liku 
kehidupan, dirinya bahkan 
pernah menjadi penjual koran 
guna memenuhi kebutuhan 
hidup saat masih menumpuh 
pendidikan di Belanda.  (#Ric)
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K O R A N U M U M

Ir. Basyaruddin 
Akhmad, M.Sc.

Buat Tanpa Tapi, Lakukan Tanpa Nanti

PALEMBANG, BP- Pe-
makaian kain pada masa 
Kesultanan Palembang Da-
russalam memperlihatkan 
status sosial. Hal ini meng-
indikasikan, orang yang 
memiliki banyak harta dan 
memiliki kedudukan tinggi 
menggunakan kain songket 
berbenang emas.

Hal tersebut dikemuka-
kan  Sultan Palembang  Da-
russalam, Sultan Mahmud 
Badaruddin (SMB) IV Jayo 
Wikramo, RM Fauwaz Di-
radja, SH MKn, usai men-
jadi narasumber pada Semi-
nar Sehari Hasil Kajian 
Koleksi Museum Negeri 
Sumatera Selatan “Kain 
Tradisional Sumatera Sela-
tan” di Auditorium Balaputra 
Dewa, Kamis (7/10).

Menurut SMB IV pema-
kaian kain pada masa Kesul-
tanan Palembang Darussalam 
memperlihatkan status sosial.

Hal ini menurutnya 
mengindikasikan, orang yang 
memiliki banyak harta dan 
memiliki kedudukan tinggi 
menggunakan kain songket 
berbenang emas.

“Orang berkedudukan 
tinggi biasanya mengguna-
kan kain bermotif Lepus, 
Naga Besaung, Bunga Cina, 
dan lainnya. Begitu juga 
laki-lakinya biasanya meng-
gunakan badong bermata 
berlian,” katanya.

Pria yang berprofesi seba-
gai notaris dan PPAT ini men-
jelaskan, pemakaian kain pada 
masa Kesultanan Palembang 
Darussalam digunakan hampir 

setiap hari. Sementara motif 
dan jenis kain biasanya dise-
suaikan acara tertentu.

“Jika menghadiri acara 
tertentu biasanya mengguna-
kan kain yang lebih indah 
dibanding hari biasa. Namun 
dari berbagai motif kain yang 
berasal dari Jawa, Cina, Arab 
dan India menunjukkan ba-
hwa orang yang hidup di 
masa Kesultanan Palembang 
Darussalam memiliki krea-
tifitas yang tinggi,”  katanya.

Di tempat yang sama, 
Penggiat Budaya, Mirza 
Indah Dewi, SPd menyam-
but baik penelitian motif kain 
tradisional tersebut. Menurut 
anak dari maestro seni tari 
di era 1987-an, Hj Anna 
Kumari, salah satu motif kain 
yang bisa diusulkan untuk 
dipatenkan adalah kain song-
ket motif Naga Besaung. 
Motif ini dinilai elegan ka-

rena banyak memiliki raju-
tan dari benang emas.

“Begitu juga motifnya, 
Naga Besaung menggam-
barkan dua naga mempere-
butkan kemala dan bersatu. 
Hal ini bisa kita analogikan 
sebagai dua kekuasaan mem-
perebutkan sebuah negara, 
selanjutnya dua kekuasaan 
tersebut bersatu untuk 
membangun negara  tersebut. 
Saya kira Naga Besaung 
sangat cocok jika ingin didaf-
tarkan sebagai motif kain 
tradisional Sumatera Sela-
tan,” usul Indah Komari, 
sapaan Mirza.

Diakuinya, motif kain 
tradisional Sumsel memiliki 
banyak varian, seperti motif 
Lepus, Limar, Tabur, Rumpak 
dan Bunga. Dalam setiap 
motif ini memiliki nilai filo-
sofi yang memperlihatkan 
status sosial pemakainya.

Seperti kain songket ber-
motif Lepus, kain ini dido-
minasi benang emas jantung 
sehingga paling mewah dari 
motif lainnya. Hal ini menan-
dakan pemakainya memiliki 
status sosial tinggi. Kemu-
dian, Limar yang didomi-
nasi perpaduan warna yang 
indah dan ada gambar Gajah 
Mada sebagai simbol kekua-
tan. Ada juga motif Tabur 
dengan benang emas yang 
sedikit sehingga pemakainya 
bukan bangsawan.

 “Selanjutnya Rumpak, 
songket yang biasanya dipa-
kai oleh pria dengan motif 
kotak-kotak. Dan terakhir 
motif tumbuhan seperti Bunga 
Tanjung, Bunga Cina, Bunga 
Pacar dan lainnya. Motif tum-
buhan ini dibuat sesuai dengan 
situasi lingkungan saat itu,” 
jelasnya.

Sedangkan Staf Khusus 

Gubernur Sumsel Bidang 
Budaya, H Hidayat Komsu, 
SE MSi mengaku penelitian 
motif kain tradisional sudah 
dilakukan sejak enam bulan 
terakhir. Dari berbagai mo-
tif yang tersedia, pemerintah 
sedang mencari kekhasan 
kain yang nantinya akan 
didaftarkan kepada Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI).

“Saat ini belum ada (mo-
tif, red) hak intelektualnya. 
Oleh karena itu, kita sedang 
meneliti khasanah budaya kain 
tradisional Sumsel. Kita akan 
mencari ciri khas agar bisa 
kita patenkan,” kata Hidayat.

Seperti tanjak, sambung 
Hidayat, Pemprov Sumsel 
sudah mempatenkan alur 
aksesoris pakaian bagi laki-
laki melayu ini. Alur tanjak 
itu saat ini menjadi ornamen 
pintu masuk Rumah Dinas 
Gubernur Sumsel. (#osk) 

Sultan Palembang  Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo, RM Fauwaz Diradja, SH MKn 
menjadi narasumber pada Seminar Sehari Hasil Kajian Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan “Kain Tradisional 
Sumatera Selatan” di Auditorium Balaputra Dewa, Kamis (7/10).(BP/IST)

SMB IV Sebut Pemakaian Kain Pada Masa 
Kesultanan Palembang Perlihatkan Status Sosial

PAN Sumsel Optimis 
Lolos PT Minimal 3 Persen

BATANG HARI LEKO,BP 
- Bupati Musi Banyuasin Dr 
H Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA merasa bang-
ga dengan Program Kelompok 
Wanita Tani (KWT) di Ka-
bupaten Muba yang sudah 
berjalan sejak tahun 2019 
Lalau, saat ini sudah ber-
geliat dan berkembang bah-
kan di tengah Pandemi CO-
VID-19, untuk perkuat keta-
hanan pangan rumah tangga 
serta mensejahterakan masy-
arakat.

Hal ini disampaikan Bu-
pati Dodi saat melaunching 
Warung KWT di Kecamatan 
Batang Hari Leko, sedikit ada 
tiga Warung KWT yang di-
resmikan dalam acara terse-
but yakni Warung KWT Indah 
Desa Pengaturan BHL, 
Warung KWT Cempaka 
Desa Bukit Sejahtera, Warung 
KWT Rambutan Desa Tanah 
Abang, di Desa Tanah Abang 
Kecamatan Batang Hari 
Leko, Selasa (12/10/2021).

“Acara ini sangat penting, 
inilah hikmah pandemi CO-
VID-19. Tidak disangka, KWT 
ini semakin subur dan ber-
kembang disaat kita menga-
lami wabah penyakit, untuk 
memperkuat ketahanan pangan 
rumah tangga,” ujarnya yang 

pada kesempatan tersebut 
turut didampingi Ketua TP 
PKK Muba Hj Thia Yufada 
Dodi.

Lanjutnya, di tingkat Pro-
vinsi Sumsel program keta-
hanan pangan tersebut baru 
akan dilaunching tapi di 
Muba sudah berjalan selama 
dua tahun yang dilakukan 
bukan hanya menanam cabai 
dan sayuran dipekarangan 
tapi sudah berinovasi mem-
bentuk warung untuk men-
jual hasil produk KWT dan 
petani setempat.

“Jadi ini sejalan dengan 
program kita pemulihan eko-
nomi nasional (PEN). PEN 
itu bukan hanya program 
besar saja tapi yang penting 
menyentuh kebawah seperti 
ini, yang dibutuhkan masy-
arakat,” bebernya.

Oleh karena dikatakannya, 
Pemerintah Kabupaten Muba 
akan mendorong program itu 
untuk terus dijalankan di 
seluruh desa dalam kabupa-
ten Muba.

“Semoga KWT ini ber-
kembang bukan hanya man-
diri pangan, tapi juga man-
diri untuk rakyat, untuk 
mensejahterakan masyarakat 
Muba,” tandasnya.

Kepala Dinas Ketahanan 

Dodi Reza Sambangi Warung 
KWT di Pedesaan Muba

Pangan Muba H Ali Badri ST 
MT menuturkan Program KWT 
di Muba dilaksanakan pada 
tahun 2019 bertujuan men-
gurangi angka kemiskinan, 
kemudian tahun 2020 ada 
edaran dari Pemerintah Pusat 
dalam rangka mengurangi 
stunting.

“Tahun 2020 ternyata 
COVID-19 melanda, di tahun 
2020 inilah kegiatan terus 
bergulir dan kami gencarkan. 
Kegiatan ini juga dikawal Tim 

Tipikor Kepolisian dalam 
rangka pemulihan ekonomi 
nasional,” ungkapnya.

Ia menyebutkan Program 
KWT juga  dalam rangka 
mendorong ibu-ibu berjiwa 
entrepreneur yang selain ber-
kebun, hasil mereka itu bisa 
di jual melalui Warung KWT.

“Saat ini KWT di Muba 
terbanyak di Sumsel, tahun 
2021 ini ada 104 KWT yang 
dari APBD, dan APBN 30. 
Tahun 2022 kita targetkan 203 

KWT terbentuk di Muba,” 
kata Ali Badri.

Dalam kesempatan yang 
sama Ketua TP PKK Muba 
Hj Thia Yufada Dodi Reza 
mengatakan program KWT 
adalah langkah menuju ke-
mandirian pangan bukan ha-
nya ketahanan pangan.

“Dimana dulu KWT hanya 
menjadi sentra sekarang sudah 
turun ke tingkat rumah tang-
ga. Kemudian langkah ke 
depan KWT akan dikembang-

kan menjadi pusat berseri 
pembibitan, jadi warga bisa 
membeli bibit unggul di KWT. 
Dan KWT menjadi produsen 
bukan hanya konsumen lagi,” 
ujarnya.

Sementara itu Rina Ketua 
KWT Mawar Desa Bukit 
Pangkuasan Kecamatan Batang 
Hari Leko mengucapkan te-
rima kasih kepada Bupati 
Muba yang terus mendorong 
dan melakukan pembinaan 
terhadap KWT untuk mening-

katkan kesejahteraan kelu-
arga.

“Melalui program ini 
kami sangat terbantu, selain 
bisa memenuhi kebutuhan 
gizi keluarga, hasilnya bisa 
kami jual. Kami juga me-
nyediakan layanan pemes-
anan barang yang kami jual 
secara online kepada warga 
sekitar desa kami,” pung-
kasnya.

Turut hadir dalam ke-
giatan ini Anggota DPRD 
Provinsi Sumatera Selatan 
Susi Imelda Beni sekaligus 
Wakil Ketua TP PKK Muba, 
Anggota DPRD Muba Yamin, 
Camat Batang Hari Leko 
Yuliarto, Pimpinan Bank 
Sumsel Babel Sekayu Dede 
Abdul Halim, FKPD dan 
Kepala Perangkat Daerah 
Muba.

Acara dilanjutkan dengan 
pemotongan pita peresmian 
Warung KWT Kecamatan 
Batang Hari Leko, dan penin-
jauan hasil produk, kebun 
domplot KWT, dan pere-
smian kebun hidroponik 
kerjasama TP PKK Muba 
dengan Bank Sumsel Babel 
Sekayu yang sudah disebar-
luaskan seluruh kecamatan 
dalam Kabupaten Muba. 
(#ril)

PALEMBANG, BP- Meski 
sejumlah lembaga survei yang 
ada, menyatakan Partai Ama-
nat Nasional (PAN) saat ini 
elektabilitasnya sangat kecil 
dibawah 3 persen namun PAN 
Sumatera Selatan (Sumsel) 
optimis pada Pemilu 2024 
mendatang tetap lolos parlia-
mentary thersholf (PT) atau 
ambang batas di parlement yang 
ditetapkan minimal 3 persen.

Menurut Sekreta-
ris DPW PAN Sumsel Joncik Mu-
hammad, berkaca dari pemilu 
legislatif (Pileg) yang sudah diik-
uti PAN sebanyak 4 kali sejak era 
reformasi hingga 2019 lalu.

“Memang hasil survei dari 
lembaga survei yang ada, setiap 
sebelum pemilu selalu menunjuk-
kan PAN masih dibawah PT di-
bawah 3 persen, dari dulu- dulu 
itu tapi nyatanya PAN selalu lolos,” 
kata Joncik ketika ditemui di DPRD 
Sumsel, Jumat (8/10).

Bupati Empat Lawang ini 
pun menambahkan hasil Pileg 
yang ada PAN selalu menjadi 
partai tengah dalam perolehan 
suaraya, mulai dari tahun 2004 
selalu diatas 6 persen sampai se-
karang, hingga puncaknya 2014 
lalu sekitar 6,7 persen.

“Artinya, jangan- jangan 
yang survei yang salah, meski 
selalu beragumentasi ada margin 
error tetapi kenapa errornya 
keatas bukan kebawah. Kalau 
betul- betul survei ini bisa dapat 
dipercaya atau dipertanggung 
jawabkan maka margin errornya 
kebawah bukan keatas, tapi ini 
selalu keatas PAN dan berlangs-
ung setiap pemilu,” katanya.

Menurut pria yang juga 
menjabat Ketua Korps Alum-
ni Himpunan Mahasiswa Islam 
(KAHMI) Sumsel ini pun tidak 
mau berpikiran negatif ter-
kait kinerja lembaga survei 
yang ada tersebut, dan kemun-
gkinan sampling yang diambil 
lembaga survei buka ditempat 
suara PAN selama ini.

“Kalau saya selaku kader PAN, 
saya menyakinkan betul hasil 
survie itu tidak mencerminkan 
gambaran konstetuen PAN, mun-
gkin metodenya sudah benar tapi 
samplingnya tidak menggambar-
kan konstetuen PAN selama ini, 
karena PAN 4 kali ikut pemilu 
dan selalu naik suaranya,” katanya.

Meski begitu, mantan ketua 
Komisi II DPRD Sumsel mengang-
gap hasil survei itu, bisa menjadi 
semangat bagi kader PAN yang ada 
khususnya di Sumsel, untuk terus 
bekerja demi kepentingan rakyat.

“Jadi sebagai sekretaris DPW 
dan kader PAN sejak berdiri, 
bagi saya survei itu penting dan 
sebagai cambuk bagi kader- ka-

der PAN kedepan, tapi jangan 
kita terbelenggu sebab bukan 
fakta dilapangan, dan yag pasti 
kader PAN harus bergerak, be-
rikan yang terbaik bagi masy-
arakat sehingga yakin lolos PT 
nanti. Saya yakin ini, setelah 
beberapa pemilu suara PAN 
selalu diatas 6 persen,” katanya. 

Selain itu, Joncik pun yakin  
pemilih PAN akan tetap ada dan 
ia memprediksi malahan bertam-
bah, meskipun terdapat mantan 
kader PAN yang mendirikan 
partai Ummat besutan Amien Rais.

“Kehadiran partai Ummat 
memang ada beberapa kader PAN 
keluar dan bergabung kesana, 
tetapi yang masuk ke PAN juga 
banyak, dimana mata pilih PAN 
juga jelas, dan saat konsolidasi, 
kita ingatkan kader PAN harus 
tahu jika PAN ini posisinya ditengah 
tidak kekiri, ataupun kekanan dan 
harus paham. Sehingga yang be-
ririsan dengan suara PAN itu 
pasti PKS, PKB, Demokrat, kalau 
PDIP tidak mungkin dan kader 
harus paham dan siapa jadi sasa-
ran PAN, sedangkan partai Ummat 
cenderung kekanan, tapi PAN ini 
nasionalis dan religius,” katanya.

Dengan keyakinan yang ada 
menurutnya PAN tetap akan ada 
pemilih dan tidak melihat dari 
agamanya, mengingat selama ini 
suara PAN merata dari Sabang 
sampai Merauke. “Jadi, jangan 
heran di Papua kursi DPR RI 
dapat 2 kursi padahal daerah iru 
mayoritas nasrani, dan PAN jadi 
pemenang,” katanya.

Untuk di Sumsel sendiri, 
Joncik menyatakan PAN tetap 
menargetkan bisa memberikan 
konstribusi untuk nasional nanti-
nya agar masuk 5 besar, dengan 
minimal meraih dua kursi di 
senayan dan untuk tingkat DPRD 
Sumsel meraih 10 kursi. 

“Target PAN masuk 5 besar, 
di provinsi semua Dapil harus 
terisi, dan Pilkada nanti karena 
PAN sudah memiliki 2 kursi ke-
pala daerah, kedepan harus ditam-
bah dari 17 Kabupaten/ kota yang 
ada, minimal separuh dari 17 
daerah yang ada,” katanya.

Dalam mewujudkan hal 
itu, pihaknya terus melakukan 
roadshow keliling ke daerah- 
daerah, dengan memperiori-
taskan kader 24 karat (murni) 
PAN yang potensial untuk 
dimajukan kedepan.

“Saya sering berdebat jika 
ada anggapan tidak yakin, se-
perti di PALI meski kalah itu 
tetap untuk kepentingan partai 
bukan untuk dagang sapi, di-
mana sasaran terakhir untuk 
kesejahtreraan masyarakat dan 
itu sudah jadi arahan ketum 
PAN,” katanya. (#osk)

Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex bersama ketua TP PKK Muba Hj Thia Yufada dan jajaran memotong pita sebagai tanda 
peresmian  Warung KWT di Kecamatan Batang Hari Leko, selasa (12/10). (BP/ist)
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H. Harnojoyo S.Sos
Wali Kota Palembang 

PALEMBANG, BP-  Proy-
ek multiyear yakni Pembangu-
nan flyover di Jalan Angkatan 
66 untuk mengurai kemacetan 
terancam batal. Pasalnya, Pe-
merintah Provinsi (Pemprov) 
Sumatera Selatan, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Palembang dan 
Balai Besar Pelaksanaan Jalan 
Nasional (BBPJN) Wilayah V, 
belum bisa melakukan pem-
bebasan lahan.

Sebelumnya, Pemkot Pa-

lembang mengklaim sudah 
menjalankan kewajiban untuk 
membayar ganti wajar lahan 
Fly Over Simpang Sekip/ 
Angkatan 66 sebanyak 18 
persil.

Pemkot telah mengang-
garkan dana senilai Rp 16 
miliar untuk 18 persil bangunan 
yang di bebaskan pada Senin 
(4/9) lalu. Sementara sisanya 
71 persil lagi diungkapkan 
Kepala Dinas PUPR Palembang, 

Ahmad Bastari Yusak meru-
pakan kewajiban Pemerintah 
Provinsi (Pemprov).

“Kewajiban Pemkot untuk 
membebaskan lahan sudah 
diselesaikan semua. Sisanya 
kewajiban dari Pemprov Sum-
sel sebanyak 71 persil lagi,” 
kata Bastari, Rabu (6/10).

Sebelumnya, Kepala Balai 
Besar Pelaksana Jalan Nasio-
nal (BBPJN) Wilayah V, Kia-
gus memastikan pengerjaan 

fisik Flyover Sekip Ujung ini 
akan dilaksanakan November 
2021. “Kita optimistis (ganti 
wajar lahan, red) pasti akan 
selesai sebelum pengerjaan 
fisik dilakukan,” katanya.

Sementara itu, BBPJN 
Sumsel masih menunggu 
progres pembebasan lahan 
yang dilakukan Pemprov 
Sumsel dan Pemkot Pa-
lembang. Tercatat masih ada 
88 persil lahan yang harus 

dibebaskan. Pemprov Sumsel 
kebagian 71 persil dan Pem-
kot 17 persil.

“Kami masih menunggu 
Pemprov dan Pemkot meny-
elesaikan pembebasan lahan-
nya. Infonya dari Pemkot 
Palembang sudah ada pen-
cairan lagi. Kalau tender 
kami upayakan secepatnya,” 
ungkap Kepala BBPJN Wi-
layah Sumsel, Kiagus Syaiful 
Anwar, Sabtu (9/10).

Syaiful menjelaskan, jika 
nantinya flyover Angkatan 
66 akan dibangun dengan 
panjang 760 meter. Proses 
pembangunan direncanakan 
memakan waktu hingga tahun 
2023 mendatang atau selama 
16 bulan pengerjaan.

“Proyek ini masuk dalam 
kategori proyek multiyear. 
Untuk proyek tahun jamak 
tersebut, membutuhkan izin 
khusus dari kementerian keu-

angan,” ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya 

juga rencananya akan memu-
lai proses tender pertengahan 
bulan ini. Jika proses tender 
selesai maka proses grounbrea-
king pun direncanakan dapat 
dilakukan sebelum akhir tahun.

“Kami masih menunggu izin 
multiyears keluar dari Kemen-
keu. Kalau ini sudah keluar, 
tender akan langsung dilaksana-
kan,” tandasnya. (#Ric)

Pembangunan Fly Over Angkatan 66 
Palembang Terkendala Pembebasan Lahan

Ilustrasi Flyover Angkatan 66 Palembang. (BP/IST)

PALEMBANG, BP-  Desti-
nasi Wisata Pedestarian Sudir-
man rencananya akan dipin-
dahkan ke pinggiran Sungai 
Sekanak Lambidaro. Hal itu 
diungkapkan Wali Kota Pa-
lembang, Harnojoyo di Rumah 
Dinasnya, Selasa (5/10).

“Tujuannya mengembang-
kan pinggiran sungai di Pa-
lembang, bukan hanya di 
jalan protokol,” katanya.

Harnojoyo menyebutkan, 
sejumlah destinasi wisata di 
ibu kota Provinsi Sumatera 
Selatan ini juga sudah mulai 
dibuka lagi, meski baru 75 
persen dengan protokol kese-
hatan yang ketat.

Palembang sendiri saat 
ini masih berada di zona ku-
ning dan penerapan Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Level 
2. Ini ditandai dengan kasus 
Covid-19 di Palembang yang 
mulai melandai dan terus 
menunjukkan penurunan.

“Saya sudah tandatan-
gani surat edarannya terkait 
dengan dibukanya destinasi 
wisata di Kota Palembang,” 
ungkap Harnojoyo.

Sementara untuk desti-
nasi wisata Pedestrian Sudir-
man, Harnojoyo mengaku 
masih akan meninjau dan 
melihat kondisi terlebih da-
hulu. Karena dikhawatirkan 
terjadi titik kerumunan di 
Kota Palembang.

“Jika memang nantinya 
restorasi Sungai Sekanak 

Lambidaro selesai tahun ini, 
pedestrian Sudirman akan 
kita pindahkan. Tapi tetap 
dengan penerapan protokol 
kesehatan yang ketat,” sam-
bungnya.

Diketahui, sebelum pan-
demi, pedestrian Sudirman 
jadi lokasi favorit warga Pa-
lembang, bahkan wisatawan. 
Dimana Aneka makanan khas 
Palembang, hiburan seni dan 
budaya, tempat diskusi sem-
bari ngopi, kerap dijumpai 
di pedestrian. Malah, di situ 
disediakan permainan tradi-
sional, semisal engrang, 
bakiak, dan lainnya.

Harnojoyo menjelaskan, 
restorasi Sungai Sekanak 
Lambidaro untuk segmen 
Jalan Merdeka – Jalan Ra-
dial ditargetkan selesai pada 
Desember mendatang. Oleh 
karena itu, Ia berharap sete-
lah rampung mampu men-
jadi salah satu objek wisata 
baru di Kota Palembang.

Selain itu, Harnojoyo 
menuturkan pihaknya juga 
telah menyampaikan kepada 
Dinas Pariwisata, Dinas Ke-
budayaan, dan Dinas Kope-
rasi UKM untuk dapat mem-
bina masyarakat sekitar.

“Jadi apa yang dibangun 
dengan dana yang cukup besar 
ini harus bermanfaat. Tidak 
hanya bermanfaat untuk ke-
bersihan tetapi juga untuk 
masyarakat yang ada di seki-
tarnya. Dan ini harus kita 
upayakan,” tandasnya. (#Ric)

PALEMBANG, BP-  Om-
budsman RI turut menyoroti 
kondisi rumah susun yang 
berada di kawasan 26 Ilir Pa-
lembang yang tampak kumuh 
dan tidak layak huni lagi.

Salah satu anggota Om-
budsman RI yakni Johanes 
Widijantoro meninjau secara 
langsung Rusun itu, Senin 
(11/10) “Kami merespon ter-
hadap laporan tersendatnya 
revitalisasi rumah susun ini,” 
ujar Johanes. 

Dia menyebutkan, rusun 
di 26 Ilir itu sudah berusia 
sekitar 36 tahun. Kondisi 
fisik rusun mayoritas ba-
nyak rusak dan rapuh. 

Menurut Johanes, Pe-
merintah Kota Palembang 
sebagai pihak pengelola wi-
layah berkepentingan untuk 
mendorong pemerintah pusat 
segera merevitalisasi rusun, 
peremajaan Rusun berguna 
untuk memberikan kenyama-
nan serta mencegah risiko 
kecelakaan yang dapat mem-
bahayakan kesejahteraan 
penghuni rusun.

Instalasi listrik yang sudah 

berusia puluhan tahun, serta 
bangunan rusun sendiri yang 
telah ada semenjak 1984 
menunjukan usia tuanya dan 
dalam keadaan kritis perlu 
pembaruan. Rendahnya kese-
hatan lingkungan juga menda-
patkan Ombudsman. 

Menurut Johanes, bertum-
puknya sampah dan tersum-
batnya selokan dapat men-
jadi sarang berbagai macam 
penyakit yang membahayakan 
masyarakat sekitar.

Johanes menyampaikan, 
menurut informasi yang 
diterima dari Pihak Perum-
nas, bahwa dana masih men-
jadi masalah dalam proses 
revitalisasi Rusun, dan Om-
budsman akan menyelidiki 
kebenaran pernyataan ini.

“Kami akan konfirmasi 
apakah benar dana menjadi 
masalah pada proyek revi-
talisasi ini,” ujar Johanes. 

Ketua Ombudsman RI 
Perwakilan Sumsel, Adrian, 
mengatakan, dari hasil tin-
jauan ke lapangan, kondisi 
bangunan di rusun tersebut 
sudah tidak layak. Selain itu, 

Revitalisasi Rusun Kawasan 26 Ilir Palembang 
Tersendat, Ombudsman RI Turun Tangan

lanjut dia, kawasan tersebut 
juga sudah terlihat kumuh. 

“Sangat tidak enak kalau 
di tengah kota seperti itu ma-
sih ada kawasan kumuh. 
Kami juga nanti akan men-
cari aspek sosial yang timbul 
di kawasan tersebut,” ujarnya.

Adrian juga menambah-

kan, setelah dari Rusun, rom-
bongan Ombudsman RI juga 
sempat meninjau langsun 
kondisi Pasar Cinde.

“Ada keluhan dari ma-
syarakat terkait tidak jelas-
nya pembangunan Pasar 
Cinde. Selain menghambat 
akses publik (2 jalan yang 

ditutup), keindahan kota 
juga terganggu. Yang tidak 
kalah penting, pasar adalah 
sarana publik, yang seha-
rusnya jauh dari kesan daru-
rat dan tidak nyaman. Kami 
akan bahas juga ini dengan 
Pemprov Sumsel,” kata 
Adrian. (#Ric)

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro saar meninjau secara langsung Rumah 
Susun 26 Ilir Palembang, Senin (11/10). (BP/IST)

Kondisi Wisata Malam Pedestrian Sudirman Walk saat masih 
beroperasi. (BP/IST)

PALEMBANG, BP-  Pe-
merintah Kota Palembang 
meminta Perusahaan Umum 
Perumahan Nasional (Perum 
Perumnas) untuk segera me-
revitalisasi rumah susun (rusun) 
di Kelurahan 24 dan 26 Ilir. 

Wali Kota Palembang 
Harnojoyo mengungkapkan 
bahwa Perumnas berencana 
merevitalisasi rusun itu 
pada 2015 lalu. Namun, 
sampai sekarang rencana itu 
belum terwujud.  Rusun 24 
Ilir itu berdiri sejak 1984. 
Di situ ada 53 blok yang 
dihuni ribuan orang. 

Kondisi rusun terlihat 
kumuh, pakaian dijemur di 
setiap depan dan belakang 
rumah. Belum lagi dinding 
rusun terlihat kusam, bebe-
rapa sudah berlumut. 

Selan itu, Harnojoyo 
mengatakan, pihaknya juga 
sudah melakukan perte-
muan dengan Perumnas 
membicarakan soal revita-
lisasi rusun 24-26 Ilir.

“Rencana revitalisasi ini 
sudah dari 2017 tapi belum 
ada realisasi. Anggaran Pe-
rumnas dialihkan untuk 
membangun rusun di JSC,” 

katanya, Senin (11/10).
Menurut Harnojoyo, Pe-

rumnas berjanji secepatnya 
penghuni rusun akan dipin-
dahkan dan pembangunan 
dilakukan. Awalnya, disepa-
kati jika 60% penghuni se-
tuju maka akan langsung 
dibangun. Saat ini lebih dari 
80% warga sudah setuju.

“Katanya sekarang terken-
dala pandemi. Tapi kita terus 
dorong karena ini bangunan 
milik pusat,” ujar Harnojoyo. 

Selain itu, Kota Palembang 
juga sedang memperbaiki 
Sungai Sekanak yang juga 

mengalir di depan rusun. 
Pemkot ingin dengan selesai-
nya restorasi sungai, didukung 
juga dengan kawasan rusun 
yang sudah diperbaiki.

“Karena sesuai target 
kita 100% sanitasi, 0% wi-
layah kumuh dan 100% air 
bersih,” kata Harnojoyo. 

Sementara itu salah seo-
rang pemilik rumah di rusun 
blok 7, Eti, mengatakan 
bahwa sejak 2015 penghuni 
rusun 24 Ilir sudah dimintai 
sertifikat rumah, KTP dan 
KK.  Para penghuni sudah 
lama menunggu mengingat 

Pedestrian Sudirman Bakal 
Pindah ke Pinggiran Sungai

Pemkot Palembang Minta Perumnas 
Segera Revitalisasi Rusun 24-26 Ilir

kondisi rusun yang sudah 
tidak terawat. 

“Kami punya sendiri Rumah 
ini type 36, dulu dijanjikan 
kalau yang kecil seperti ini 
ganti ruginya Rp5 juta, tapi 
sampai sekarang belum ada 
perbaikan. Kami berharap se-
cepatnya,” kata Eti. (#Ric)
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PALEMBANG, BP- Sa-
treskrim Polres OKU Timur,  
menggrebek home industry 
(industri rumahan) pem-
buatan sejata api rakitan 
(Senpira) , di Dusun Umbul 
Sari, Desa Muncak Kabau, 
Kecamatan Buay Pemuka 
Bangsa Raja, OKU Timur. 
Polisi menemukan alat mem-
buat senpira dan juga sen-
jata api yang siap jual.

 Penggerebekan dipim-
pin Kasat Reskrim AKP 
Apromico, SH,SIK, MH, 
dan Kanit Pidum Ipda Wil-
son Hutahean, SH pada 
Kamis (07/10) pukul 19.30 
saat ketiga pelaku meng-
komsumsi sabu.

Polisi berhasil membekuk 
tersangka pembuat Rudi-
yanto (37), warga Desa 
Muncak Kabau, Kecamatan 
BP Bangsa Raja OKU Timur, 
dia di bekuk sedang mema-
kai narkoba jenis sabu.

Lalu tersangka Riyan 
Hidayat (25) warga Dusun 
Karang, Desa Kalitawar  Ke-
camatan Buay Bahuga, Ka-
bupaten Way Kanan, Pro-
vinsi Lampung dan Febri-
yanto (23), warga Dusun 
Karang, Desa Katilawar, 
Kecamatan Buay Bahuga, 
Kabupaten Way Kanan, Lam-
pung sebagai pemilik sabu.

Penggerebekan lokasi 
pembuat Senpira dan penang-
kapan terhadap tersangka 
berdasarkan Laporan Polisi 
Nomor : LP – A / 162 / X / 
2021 / SUMSEL / OKUT, 
Tanggal 07 Oktober 2021.

Kapolres OKU Timur 
AKBP Dalizon, SIK,MH, 
didampingi Kasat Reskrim 
AKP Apromico, SH,SIK, MH, 
melalui Kasi Humas Iptu Edi 
Arianto, pada Minggu (10/10) 
mengatakan, berkat kesigapan 
anggota Resmob Shadow 
Walet Sat Reskrim Polres 

OKU Timur, akhirnya ber-
hasil mengungkap kasus 
Home Industry senpira. “Ki-
ta berhasil menangkap pela-
ku Rudiyanto, saat kita tang-
kap tersangka sedang mema-
kai narkoba jenis sabu,” ka-
tanya, Minggu (10/10).

 Sebelum berhasil mem-
bekuk tersangka terlebih 
dahulu anggota Resmob Sha-
dow Walet menerima Infor-
masi bahwa ada salah satu 
orang yang membuat senjata 
api di Desa Muncak Kabau, 
Kecamatan Buay Pemuka 
Bangsa Raja, OKU Timur.

 “Ketika dilakukan peng-
gerebekan tersangka Rudi-
yanto  bersama rekannya 
Riyan Hidayat dan Febri-
yanto sedang menghisap 
Narkotika jenis sabu Ketiga 
tersangka sempat kaget dan 
berusaha lari namun tidak 
bisa berkutik karena lokasi 
penangkapan sudah dike-

pung,” katanya.
 “Anggota kita masih 

memeriksa tersangka guna 
pengembangan sedangkan 
untuk kasus Narkotikanya 
kita serahkan ke Sat Res 
Narkoba,” katanya.

 Dari dalam rumah ter-
sangka Rudiyanto polisi 
memukan barang bukti 
berupa satu buah gerinda, 
dua buah alat bor, satu buah 
alat kikir, satu buah gu-
lungan colokan kabel, satu 
buah kompresor las, satu 
buah Ragum, buah lempeng 
besi pembentukan maga-
zine, satu buah besi bekas 
Rel Kereta api.

 Kemudian enam buah 
besi berbentuk magazine, 
satu buah besi bulat bakal 
jadi Slinder Senpira, satu 
buah ujung laras senjata FN, 
satu buah senjata api rakitan 
jenis FN bergagang kayu 
warna coklat, satu buah sen-

jata api rakitan jenis revol-
ver bergagang kayu warna 
coklat berikut empat butir 
amunisi Pin 38mm (3 aktif) 
satu buah telah digunakan, 
satu rangkaian senjata api 
jenis FN dengan Magazine 
dan satu buah laras berikut 
gagang kayu warna coklat.

Satu buah kaca mata 
hitam, ena buah mata bor, 
dua buah obeng, dua buah 
tang, satu buah besi bodi 
revolver, dua buah peer, 
satu buah pendorong Slinder, 
satu buah pematik, satu 
buah alat penghisap Narko-
tika jenis sabu, enam paket 
narkotika jenis sabu  dengan 
berat bruto 1.23 gram, satu 
buah timbangan Narkotika, 
satu buah sekop plastik, dua 
buah korek api, satu bungkus 
rokok surya, satu bungkus 
rokok esse change, satu 
bungkus klip bening yang 
belum terpakai. (#osk)

Satreskrim Polres OKU Timur,  menggrebek home industry (industri rumahan) pembuatan sejata api rakitan (Senpira) , di Dusun Umbul Sari, Desa 
Muncak Kabau, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, OKU Timur. Polisi menemukan alat membuat senpira dan juga senjata api yang siap jual.(BP/IST)

Polisi Gerebek Industri Rumah 
Senpira di OKU Timur

SEKAYU, BP– Sebagai 
organisasi kepemudaan dan 
sosial, Karang Taruna Ka-
bupaten Muba diharapkan 
senantiasa bergerak dan 
turut serta membantu pe-
merintah dalam menumbu-
hkan semangat kebersama-
an, jiwa kekeluargaan, 
serta mampu memberikan 
kontribusi positif bagi ma-
syarakat.

Hal ini diungkapkan 
Bupati Musi Banyuasin 
(Muba) Dr H Dodi Reza Alex 
Noerdin Lic Con MBA saat 
membuka Temu Karya Dae-
rah (TKD) Karang Taruna 
tingkat Kabupaten di Pen-
dopoan Griya Bumi Serasan 
Sekate, Senin (11/10).

TKD Karang Taruna 
Kabupaten Muba dilaksana-
kan untuk mempersiapkan 
pemilihan kepengurusan 
Karang Taruna Kabupaten 
Muba yang baru.

“Siapapun yang terpilih 
memimpin Karang Taruna 
Kabupaten Muba dalam 
lima tahun kedepan, yakin-
lah anggaran dasar rumah 
tangga tidak akan berubah 
bahkan akan kita tambah 
lagi kedepannya untuk Ka-
rang Taruna lebih maju 
lagi,”ucapnya.

Kepala Daerah Inovatif 

Indonesia ini mengatakan, 
dalam kegiatan TKD ini 
harus mengikuti proses, la-
kukan musyawarah dengan 
demokratis, karena para 
pengurus dan anggota Karang 
Taruna sendiri yang menen-
tukan hasilnya.

“Kami anggap Karang 
Taruna adalah organisasi 
yang luar biasa dan penting, 
karena sama-sama beriktikad 
membangun Muba. Selain 
itu juga para kader Karang 
Taruna ditempatkan pada 
posisi-posisi penting dalam 
pemerintahan, untuk mengab-
di bagi pemuda dan 
masyarakat,”pungkas Dodi.

Ketua Karang Taruna 
Kabupaten Muba Chandra 
Wijaya SH menyampaikan 
kegiatan TKD adalah ama-
nat tertinggi dalam organi-
sasi Karang Taruna level 
kabupaten/kota. TKD ini 
sebuah momentum atau ak-
tivitas yang sakral dalam 
organiasi, karena yang di-
musyawarahkan bukan ha-
nya pergantian ketua saja, 
tapi juga rancangan gagasan 
dalam berorganisasi kedepan.

“Selama lima tahun ma-
sa kepemimpinan kami men-
gurus Karang Taruna Kabu-
paten Muba, mungkin masih 
banyak program yang belum 

Berharap Karang Taruna Berkontribusi Bagi Masyarakat
Bupati Musi 
Banyuasin 
(Muba) Dr H 
Dodi Reza 
Alex Noerdin 
Lic Con MBA 
saat membuka 
Temu Karya 
Daerah (TKD) 
Karang 
Taruna tingkat 
Kabupaten di 
Pendopoan 
Griya Bumi 
Serasan 
Sekate, Senin 
(11/10).(BP/
IST)

kita tuntaskan secara total, 
tapi kami sudah lakukan 
dengan maksimal. Kami juga 
sudah memberikan pemaha-
man kepada masyarakat ba-
hwasanya, Karang Taruna 
bukan hanya organisasi di 
bidang olahraga, tapi juga 
begerak membantu pemerin-
tah di bidang sosial dan 
kemanusiaan,”paparnya.

Chandra menyebutkan, 
dalam pemilihan ketua Karang 
Taruna masa jabatan lima 
tahun kedepan ada dua calon 
yang maju, ialah dirinya sen-
diri yang kembali mencalon 
dan Edy Parmansyah SP MSi 
yang sekarang menjabat se-
bagai Sekretaris Karang 
Taruna Kabupaten Muba.

“Mari kita bermusyawa-
rah dalam TKD ini untuk 
lebih rasional, mengedepan-
kan hati jangan sampai pro-
ses pemilihan ini jadi me-
mecahkan kita, jangan gara-
rgara TKD ini kita jadi cerai 
berai memutuskan tali sila-
turahmi, karena tidak mudah 
mempertahan kekompakan 
ini, semakin kencang dina-
mika maka semakin kuat 
organisasi,”sebutnya.

Sementara itu Ketua 
Harian Karang Taruna Pro-
vinsi Sumatera Selatan 
Devi Haryanto menyam-
paikan ucapan terima kasih 
kepada Pemkab Muba telah 
mendukung kegiatan TKD 
Karang Taruna Kabupaten 

Muba. Karang Taruna ada-
lah organisasi yang mem-
bantu pemerintah bersifat 
sosial dan kemanusiaan, 
bukan hanya di bidang 
olahraga.

“Karang taruna adalah 
organisasi pemuda dalam 
artian perlu anggaran dasar 
rumah tangga sekaligus tidak 
dualisme, prinsipnya pemi-
lihan kepengurusan tetap 
pada anggota organissi Ka-
rang Taruna, tapi penguku-
han oleh kepala daerah 
masing-masing. Harapannya 
agar kegiatan TKD tidak ada 
yang tidak selesai, apapun 
bentuknya ini hanya mu-
syawarah maka tetap jaga 
kekompakan,” ujarnya. (#)

MURA,BP- Bupati Musi 
Rawas (Mura) Hj Ratna Mach-
mud bersama Ketua Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah 
(Dekranasda) Kabupaten 
Mura H Riza Novianto Gu-
stam memperkenalkan batik 
Musi Rawas, yakni batik 
motif padi burung.

“Sebenarnya ada empat 
motif yang kita launching, ada 
batik ikan rayo, batik daun ubi, 
batik rumah dan yang paling 
terbaru ada batik padi burung,” 
kata Ketua Dekranasda Kabu-
paten Musi Rawas, H Riza 
Novianto Gustam, usai acara 
Pengukuhan Pengurus Dekra-
nasda Musi Rawas periode 
2021-2024, dan Launching 
Batik Kabupaten Musi Rawas, 
di Pendopoan Rumah Bupati 
Musi Rawas, Senin (11/10).

“Motif-motif ini secara 
garis besar maknanya adalah 
hasil dari kearifan lokal. Ka-
lau kita lihat motifnya ini 
adalah apa yang menjadi 

keunggulan Musi Rawas. 
Menampilkan yang unik, yang 
ada di Musi Rawas. Jadi ka-
lau orang melihat lansung 
tahu bahwa ini batik Musi 
Rawas,” katanya.

Memanfaatkan tekno-
logi digital, batik Musi Ra-
was akan dipromosikan 
lebih luas, sehingga batik 
padi burung di terima ma-
syarakat “Di tingkat Desa 
kita akan memanfaatkan 
BUMDes sebagai tempat 
penjualan dan promosi ke 
masyarakat,” kata Riza.

Kemudian burung, me-
lambangkan harapan. Berba-
gai burung terdapat di Musi 
Rawas, bahkan sejak dulu 
banyak burung-burung di 
Musi Rawas dijual keluar.

“Pada motif ini juga ada 
motif sungai dan ikan. Sungai 
juga punya makna kalau di 
Musi Rawas punya banyak 
sungai, dan ikan tawar yang 
melimpah,” katanya. (#osk)

Mura Kenalkan Batik 
Padi Burung

Suasana Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud bersama 
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Musi 
Rawas, H Riza Novianto Gustam memperkenalkan batik Musi 
Rawas, yakni batik motif padi burung, Senin (11/10).(BP/IST)

OGAN ILIR,BP- Dewan 
Perwakilan Cabang (DPC) 
Partai Persatuan Pembangu-
nan (PPP) Kabupaten Ogan 
Ilir (OI), melaksanakan Mu-
syawarah Cabang (Muscab) 
ke-V untuk menetapkan Ke-
tua DPC PPP Kabupaten OI.

Muscab sendiri dilaks-
anakan di Aula RM Seder-
hana, Kecamatan Indralaya 
Utara, Ogan Ilir, Senin (11/10). 
Pelaksanaan Muscab diha-
diri Ketua DPW PPP Sumsel 
Sutikno, Bupati Ogan Ilir 
Panca Wijaya Akbar (PWA), 
Ketua DPRD Suharto, Wakil 
Ketua II DPRD Ahmad Sya-
fei, serta perwakilan berbagai 
partai di Ogan Ilir.

Adapun dalam Muscab 
PPP ini, Ketua DPC PPP OI 
dipilih berdasarkan keputusan 
Formatur. “Keputusannya 
nanti berdasarkan Musyawa-
rah formatur. Adapun timnya 
terdiri dari tujuh orang, ya-
kni 4 orang dari PAC, 1 orang 
DPC, 1 DPW dan 1 DPP,” 
terang Plt Ketua DPC PPP 
OI M Ali Sofian.

Akan tetapi dirinya belum 
mau memberikan siapa saja 
nama yang menjadi kandi-

datnya. “Untuk kandidatnya 
itu berdasarkan keputusan 
formatur. Kita tidak menge-
tahuinya, keputusannya 
nanti setelah muscab selesai. 
Kalau memang saya ditunjuk, 
saya siap-siap saja,” katanya.

Dirinyapun berharap 
pada pemilu mendatang dapat 
menyatukan kembali yang 
tercecer serta menambah 
satu kursi lagi. “Harapan 
kami yang tercecer dapat 
tergantikan, dan menambah 
satu kursi lagi di pemilu 2024 
mendatang. Sekarang kita 
memiliki 4 kursi di DPRD 
OI, tercecer satu karena kalah 
suara pada pemilu sebelum-
nya,” katanya.

Dikatakan Bupati Panca 
usai menghadiri Muscab, 
dirinya berharap siapapun 
yang terpilih nantinya agar 
dapat bersinergi dengan pe-
merintah dalam setiap aspek 
untuk kepentingan masyara-
kat OI.

“Harapan saya semoga 
Muscabnya berjalan dengan 
lancar dan kondusif. Siapapun 
terpilih nantinya semoga te-
rus bersinergi dengan Pemkab 
OI,” katanya.(#osk)

Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno saat memukul beduk saat 
membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP OI ke-V untuk 
menetapkan Ketua DPC PPP Kabupaten OI, Senin (11/10).(BP/IST)

DPC  PPP  OI Gelar 
Muscab Ke V

PALEMBANG,BP- Sultan 
Palembang Darussalam  
Sultan Mahmud Badaruddin 
(SMB) IV Jayo Wikramo 
R.M.Fauwaz Diradja,S.H.,M.
Kn, Senin (11/10)  mene-
rima kunjungan dari perwa-
kilan Badan Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa In-
donesia, Atisah dan  Leni 
Mainora, serta dari perwa-
kilan Balai Bahasa Lampung 
Desi Nurul Anggraini, di 
Istana Adat Kesultanan Pa-
lembang Darussalam, di 
Jalan  Sultan M.Mansyur, 

Palembang.
Turut hadir Yai Beck 

(Budayawan Palembang) 
dan Pangeran Suryo Febri Ir-
wansyah serta Pangeran 
Nato Rasyid.  Menurut SMB 
IV , kedatangan perwakilan 
Badan Pembinaan dan Peng-
embangan Bahasa Indonesia, 
Atisah dan  Leni Mainora, 
serta dari perwakilan Balai 
Bahasa Lampung Desi Nurul 
Anggraini ke istana adat 
Kesultanan Palembang da-
lam rangka meneliti cerita 
tentang hewan dari Suma-

tera Selatan atau cerita do-
geng tentang hewan di Su-
matera Selatan.

“ Mereka lagi pendataan, 
lagi cari referensi di Suma-
tera Selatan seperti apa, , 
kalau pengalaman Pangeran 
Suryo Febri Irwansyah dan 
Yai Beck sangat banyak 
sekali cerita-cerita itu , ka-
rena sudah biasa di ceritakan 
turun temurun, untuk gene-
rasi sekarang sudah sangat 
berkurang cerita-cerita ter-
sebut,” katanya.

Karena itu menurut pria 

yang berprofesi sebagai nota-
ris dan PPAT ini mendorong 
agar cerita dan dogeng tentang 
hewan di Sumsel agar di hidup-
kan lagi terutama di kenalkan 
bagi generasi saat ini.

Kini menurutnya perwakilan 
Badan Pembinaan dan Peng-
embangan Bahasa Indonesia, 
Atisah dan  Leni Mainora, 
serta dari perwakilan Balai 
Bahasa Lampung Desi Nurul 
Anggraini masih terus mela-
kukan penelitian di Sumsel.

“ Mereka melakukan pe-
nelitian di Lampung dan Sum-

sel,” katanya.Untuk dari Kesul-
tanan Palembang Darussalam 
hanya memberikan informasi 
kepada mereka terkait penda-
taan mereka.

Hal senada dikemukakan 
Pangeran Suryo Vebri Irwan-
syah mengaku, kalau banyak 
sekali dogeng-dogeng  tentang 
hewan di Sumsel yang sema-
kin lama semakin hilang.

“ Kita mendorong agar 
cerita-cerita dan dogeng-
dogeng tentang hewan di 
Sumsel ini agar di lestarikan,” 
katanya. (#osk)

Dorong Dogeng Tentang Hewan di Sumsel di Hidupkan Kembali
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MANCHESTER, BP - Gosip rencana 
kepergian Paul Pogba dari Manchester 
United akhir-akhir ini seakan menga-
lami pasang surut. Sejak memasuki 
musim ini, penampilan Pogba justru 
sedang apik-apiknya.

Pogba telah mencatatkan 7 asis 
dalam 7 laga di Liga Inggris musim 
ini. Catatan tersebut menjadikan Pog-
ba sementara ini sebagai pencetak asis 
terbanyak di Liga Inggris musim ini. 
Penampilan apik Pogba itu tentu mem-
buat sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer, 
semakin ingin mengikatnya dengan 
kontrak baru.

Terlebih lagi, kontrak Pogba akan 
segera berakhir pada akhir musim nan-
ti atau pada Juni 2022. Dikutip dari Cor-
rieredellosport.it, (11/10). Mino Raiola 
selaku agen Pogba menjelaskan situasi 

tersebut. “Kontrak Pogba akan berakhir 
pada tahun depan, kami akan membica-
rakannya dengan Manchester (United) 
dan melihatnya,” ucap Raiola.

Akan tetapi, Raiola tidak menutup 
kemungkinan bahwa Pogba akan pergi 
meninggalkan Setan Merah pada akhir 
musim nanti. Raiola bahkan memberi 
sinyal bahwa Pogba sebenarnya masih 
mencintai Juventus yang pernah dibela-
nya selama 4 tahun pada 2012-2016.

Kecintaan itulah yang membuat 
Raiola menilai Pogba punya peluang 
untuk pulang ke klub yang membesar-
kan namanya tersebut. “Yang jelas 
Turin masih ada di hatinya (Pogba) 
dan dia sangat peduli dengan apa yang 
terjadi di sana,” ujar Raiola.

“Peluang kembali ke Juventus memang 
ada, tapi ini juga tergantung pada Juve,” 

sambung Raiola. Dilansir dari Daily Mail, 
Pogba pada pekan ini juga mengaku diri-
nya masih berkontak dengan mantan rekan-
nya di Juventus, Paulo Dybala. “Saya 
selalu berbincang dengan mantan rekan 
setim di Juventus, seperti Paulo (Dy-
bala),” ungkap Pogba. “Saya di Man-
chester (United), saya masih punya 
kontrak di sana untuk setahun dan kita 
akan lihat lagi,” imbuh Pogba.

Sementara Football-italia.net menga-
barkan bahwa Juventus sendiri tidak 
menutup pintu untuk mantan gelandang 
andalannya tersebut. Juventus sebe-
narnya tidak menyanggupi gaji Pogba 
yang menyentuh angka 15 juta euro 
per tahun dari Manchester United.

Meski demikian, Juventus punya 
peluang untuk mengikatnya dengan gaji 
yang lebih murah yakni 10-12 juta euro 

per tahun. Namun, Juventus harus me-
mentuhi syarat tertentu agar bisa memenuhi 
permintaan gaji tersebut. Syarat itu adalah 
dengan menjual dua pemainnya yakni 
Adrien Rabiot dan Aaron Ramsey.

Dilepasnya Rabiot dan Ramsey 
tentu akan membuat Juventus masih 
menyisakan ruang untuk Pogba di ang-
garan gaji tim. Bukan hanya mereka, 
Juventus juga sangat mungkin akan 
melepas Weston McKennie andai 
Pogba jadi datang.

Akan tetapi, Juventus harus bersaing 
ketat dengan Manchester United yang 
menawarkan angka besar untuk kontrak 
anyar Pogba. Kontrak anyar tersebut di-
tawarkan memi- liki nilai hingga 
20 juta euro per tahun. (#rid)

Dikabarkan Akan Kembali ke Juventus

lalu, Brunei Darussalam 
memutuskan untuk menarik 
diri, sehingga grup ini tinggal 
menyisakan tiga negara.

Shin Tae-yong yang saat 
ini sedang berada di Thailand 
bersama Timnas Senior di-
sebut akan segera memimpin 
pemusatan latihan (TC) Tim-
nas Indonesia U-23 di Taji-
kistan usai leg kedua Play-off 
Kualifikasi Piala AFC 2023 
melawan Taiwan, Senin 
(11/10). Hal itu disampaikan 
Ketua Umum (Ketum) PSSI, 
Mochamad Iriawan.

“Setelah mengikuti Play-
off Kualifikasi Piala AFC 
2023, pelatih Shin Tae-yong 
akan lanjut memimpin Tim-
nas Indonesia U-23 untuk 
ajang Kualifikasi Piala AFC 
U-23 2022 di Tajikistan. 
Para pemain langsung men-
jalani pemusatan latihan di 
Tajikistan mulai pekan depan,” 
ujar Iwan Bule, sapaan akrab 
Mochamad Iriawan, disadur 
dari laman PSSI.

Menariknya dari 33 pe-
main yang dipanggil, ada 
beberapa yang berstatus de-
butan. Mereka merupakan 
pemain yang sebelumnya 
bermain untuk tim nasional 
di kelompok usia 17-21 tahun.

Nama-nama seperti Ro-
naldo Joybera Junior, Marse-
lino Ferdinand, Eka Febri, 
hingga Beckham Putra diberi 
kesempatan bergabung dengan 
tim oleh Shin Tae-yong. Me-
reka akan dipadukan dengan 
beberapa pemain yang saat ini 
sedang memperkuat Timnas 
Senior di babak Play-off Kua-
lifikasi Piala AFC 2023.

Para pemain seperti Egy 
Maulana Vikri, Asnawi Mang-
kualam Bahar, hingga Witan 
Sulaeman akan memperkuat 
tim ini. Selain mereka, Shin 
Tae-yong juga memanggil 
beberapa pemain muda yang 
tampil bagus di seri pertama 
BRI Liga 1 2021/2022, yaitu 
Alfeandra Dewangga dan Ami-
ruddin Bagus Kahfi. (#red)

Pemain Timnas Indonesia Untuk  
Kualifikasi Piala AFC U-23

Jadwal Grup G 
Kualifikasi Piala AFC U-22 2022

27 Oktober 2021
Indonesia U-23  Vs Australia

Pamir Stadium, Dushanbe.

30 Oktober 2021
China  Vs  Indonesia U-23

Pamir Stadium, Dushanbe.

2 November 2021
Australia  Vs  China

Pamir Stadium, Dushanbe

JAKARTA, BP - Pada Ka-
mis (7/10/2021), Badan Anti-
doping Dunia (WADA) me-
nyatakan bahwa ada dua 
federasi olahraga internasio-
nal dan tiga badan antidoping 
nasional tidak mematuhi 
kode antidoping dunia.

Dua federasi olahraga 
internasional itu adalah Fe-
derasi Bola Basket Tuli In-
ternasional (DIBF) dan Fe-
derasi Olahraga Internasional 
GIRA (IGSF).

Lalu, tiga badan antidoping 
nasional yang dijatuhi sank-
si adalah Indonesia, Korea 
Utara, dan Thailand.

Indonesia dan Korea 
Utara dinyatakan tidak patuh 
karena tidak menerapkan 
program pengujian efektif 
kepada setiap atlet di seluruh 
cabang olahraga.

Sedangkan Thailand diang-
gap kurang implementasi penuh 
Kode Antidoping 2021.

Oleh karena itu, Indone-
sia beserta Korea Utara dan 
Thailand dikenai sanksi oleh 
WADA. Meski ditimpa sank-
si serius, Indonesia tetap 
diizinkan untuk mengirim 
wakilnya di kejuaraan regio-
nal, benua, atau dunia.

Namun, atlet yang me-
wakili Indonesia tersebut 
sama sekali tidak diperbole-
hkan membawa identitas 
negaranya di kejuaraan.

Sehingga, bendera Merah 
Putih dan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya tidak diper-
kenankan hadir dalam ke-
juaraan tersebut.

Selain itu, Indonesia juga 
tidak berhak menjadi tuan 
rumah kejuaraan regional, 
kontinental, atau dunia.

Terkait hal tersebut Men-
pora RI Zainudin Amali ang-
kat bicara soal isu yang me-
mukul olahraga Tanah Air 
tersebut.

Melalui konferensi pers 
pada Jumat (8/10/21), Zai-
nudin membenarkan bahwa 
Indonesia menerima sanksi 
dari WADA terkait peme-
riksaan doping.

“Ini lebih kepada pengiri-
man sampel, jadi tidak patuh 
itu karena pengiriman sampel 
kita,” ungkap Zainudin.

“Pemerintah punya ko-
mitmen untuk mematuhi 
semua rule yang sudah dise-
pakati, sambung Zainudin.

Zainudin mengakui bahwa 
Indonesia mengalami ken-
dala terkait pengiriman sam-
pel doping. “Tetapi kami 
juga menjelaskan tentang 
kendala yang kami hadapi di 
dalam negeri sendiri itu,” ucap 
Zainudin.

Politisi asal Gorontalo itu 
menilai pandemi Covid-19 
sebagai penyebab sulitnya 
Indonesia mengumpulkan 

Asrul Indrawan Beri Bonus Pada 
Atlet-Pelatih Wushu Sumsel

PALEMBANG,BP - Ketua 
Umum Pengurus Provinsi 
(Pengprov) Wushu Indonesia 
(WI) Sumatera Selatan (Sum-
sel) Asrul Indrawan tepati 
janji. Sebelumnya ia berjanji 
jika atlet wushu Sumsel ber-
hasil mempersembahkan med-
ali pada Pekan Olahraga Na-
sional (PON) XX-2021 Papua, 
maka akan memberikan bonus 
dari kantong pribadinya.

Nominalnya juga tidak 
asal-asalan, bahkan lebih 
besar dari bonus spontan yang 
diberikan Bank Sumsel Babel 
pada para atlet peraih medali 
emas Rp 5 Juta. Bang Aroel 
,sapaan akrab Asrul Indrawan, 
menjanjikan bonus medali emas 
Rp 20 Juta, medali perak Rp 15 
Juta dan perunggu Rp 10 Juta.

Janji Bang Aroel langsung 
direalisasikan, hari ini, Selasa 
(5/10/2021). Dia menyerahkan 

bonus Rp 10 Juta pada atlet 
wushu Sumsel peraih medali 
perunggu PON Papua Firand 
Adistas. Bahkan dia langsung 
menjemput kedatangan Firand 
di Bandara Sultan Mahmud 
Badaruddin II Palembang ber-
sama sejumlah pengurus 
Wushu Sumsel lainya.

“Alhamdulillah hari ini 
adinda Firand Adista sudah 
kembali lagi ke Palembang 
dengan mambawa medali 
perunggu. Kita berupaya sebaik 
dan sekaras munkin, kita tetap 
semangat meski hanya meraih 
medali perunggu. Makanya 
kita berikan langsung bonus 
untuk atlet dan juga pelatihnya 
(Muhammad Soleh),” kata 
Aroel kepada awak media.

Menurut Aroel sebenarnya 
medali perunggu ini meleset 
dari prediksi. Sebelumnya ia 
optimistis minimal Firand 

Sanksi WADA 
Bisa Dicabut

Adistas melaju hingga ke 
final. “Sebenarnya ini diluar 
ekspektasi kita. Namun kita 
tetap bersyukur, anak kami 
Firand Adistas yang pertama 
tampil di PON pada usia 18 
tahun sudah mampu mengu-
kir prestasi dengan meraih 
medali perunggu,” sambung 
ketua umum asosiasi driver 
online Sumsel ini.  

Bang Aroel optimistis 
kedepan Firand Adista 
mampu meraih medali emas 
pada PON XXI Aceh-Sumut 
2024. “Teru akan kita bina, 
PON Aceh-Sumut 2024 
mudah-mudahan bisa meraih 
emas. Kedepan selain fokus 
pada PON Papua, Wushu 
Sumsel juga sudah mem-
persiapkan program dianta-
ranya kejuaraan nasional di 
Palembang,” kata dia. 

Sementara itu Firand Adis-
ta atlet wushu Sumsel menga-
ku senang dan bergembira 
mendapat perhatian dan sam-
butan hangat dari Ketua Umum 
KONI Sumsel. “Terima kasih 
banyak pada ketua umum Pak 
Aroel yang sangat support dan 
perhatian pada kita para atlet,” 
terang dia.

Kedepan Firand bermim-
pin untuk belajar lebih mak-
simal ke Tiongkok. “Pengen 
menambah ilmu ke Tiongkok 
agar kedepan bisa meraih 
medali emas pada PON 2024,” 
tukas dia.(#ril)

sampel terkait doping.
Sebab, sepanjang pan-

demi, nyaris tidak ada ke-
giatan olahraga nasional yang 
bisa dijadikan sebagai sampel.

Ketika tidak ada kom-
petisi di dalam negeri, sampel 
yang sudah direncanakan akan 
diambil malah sedang bertan-
ding di luar negeri.

“Kita tidak menyangka 
bahwa pada bulan Maret 
kita terkena Covid bahkan 
itu berkepanjangan sampai 
sekarang,” tutur Zainudin.

“Sehingga tidak ada ke-
giatan-kegiatan olahraga yang 
bisa kita jadikan sampel un-
tuk antidoping pada saat 
pelaksanaan kegiatan itu,” 
imbuh Zainudin.

Zainudin mengungkapkan 
bahwa dirinya telah mene-
rima surat peringatan dari 
WADA itu sejak September 
dan memiliki waktu 21 hari 
untuk menanggapinya.

Ia mengaku telah mem-
berikan surat balasan dan 

kini sedang menunggu jawa-
ban WADA.

Zainudin melihat bahwa 
keterlambatan itu terjadi ka-
rena Lembaga Antidoping 
Indonesia (LADI) sedang 
berganti kepengurusan.

Saat ini, Zainudin men-
ekankan bahwa tidak ada yang 
perlu dikhawatirkan soal 
pengambilan sampel doping.

Zainudin berjanji akan 
menggunakan event PON 
2021 yang digelar di Papua 
sebagai pengambilan sampel 
terkait doping. Zainudin juga 
mentargetkan bahwa peng-
ambilan sampel untuk 2020 
dan 2021 bisa tercapai dan 
sanksi WADA bisa dicabut.

“Artinya dari PON ini 
kita bisa banyak dapat sampel 
dan apa yang sudah diren-
canakan itu Insya Allah akan 
terpenuhi,” ujar Zainudin. 
“Jadi, 2020 dan 2021 sam-
pelnya itu lebih dan mudah-
mudahan akan bisa tercapai,” 
tekan Zainudin. (#rid)
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JAKARTA, BP - PSSI men-
gumumkan daftar pemain yang 
dipanggil Shin Tae-yong untuk 

berlaga di Kualifikasi Piala 
AFC U-23 2022 yang berlangs-
ung di Tajikistan, pada 27 

Oktober hingga 2 November 
2021. Total, ada 33 pemain 
yang dipanggil pelatih asal 

Korea Selatan itu.
Pada ajang ini, Timnas 

Indonesia menempati Grup 

G bersama Australia, China, 
dan Brunei Darussalam. 
Namun pada awal September 

Witan Sulaeman, salah satu punggawa andalan timnas U-23

Menpora RI Zainudin Amali

Asrul Indrawan saat menyambut atlet wushu Sumsel dibandara 
sekaligus menyerahkan bonus yang dijanjikan.(BP/ist)
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Pihaknya masih memastikan 
kembali siapa yang bertanggung 
jawab atas insiden yang terjadi 
tersebut. “Untuk itu anggota 
kita akan melakukan penyelidi-
kan terhadap pemilik lahan, 
tempat dibuatnya sumur minyak 
ilegal tersebut,” katanya.

Aktivitas tambang minyak 
ilegal ini, menurut Kapolda, 

telah menjadi pekerjaan oleh 
masyarakat Muba sejak lama. 
Budaya tersebut, sebetulnya 
bisa dihilangkan dengan meng-
ganti pekerjaan lain yang 
lebih aman.

“Itu juga daerah yang bagus 
menghasilkan minyak kayu 
putih, mungkin ada solusi 
dari sini atau memanfaatkan 

CSR perusahaan yang ada di 
sana, sehingga ada pekerjaan 
yang diberikan perusahaan ke 
masyarakat di Muba,”ujarnya.

Selain itu, Erwan mengaku 
akan turun langsung ke lokasi 
kejadian bersama Gubernur 
Sumsel, Herman Deru besok 
untuk melihat kondisi di sana.

“Untuk memutus rantai 

minyak ilegal tidak sulit saya 
katakan, sebulan bertugas 
di sini (Sumsel,red) ribuan 
yang ditutup. Kita bersama-
sama Forkompinda untuk 
menghentikan illegal drilling 
ini. Kita bicara sesuai porsi 
yang ada, pemodalnya ma-
sih kita selidiki dan pastikan 
lagi,” katanya. (#osk)

Pembangunan Sudah ......

MPPMRS Minta ............

Erwan Mengaku Tak Kenal .....................
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Polda Turunkan Tim ............................
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itu sekitar 1 atau 2 hektare 
saja yang ada bangunan, ”ka-
tanya disela pengecekan yang 
berlangsung kurang lebih 
satu jam ini.

Ketika disinggung soal 
informasi warga sekitar 
yang menyebut tempat ter-
sebut jadi sarang ular dan 
babi, Abu menuturkan he-
wan tersebut tak ada di 
bangunan. Namun dia 
mengaku area memang di-
penuhi rumput liar.

“Kalau di bangunan yang 
ada tadi mungkin tidak ada 
(ular dan babi-red). Tapi mun-
gkin di lokasi-lokasi serut 
(penuh rumput tinggi) ya itu 

bisa saja,” ungkap Abu.
Abu mengatakan berda-

sarkan dokumen yang dite-
rima dalam persidangan, 
juga dari keterangan saksi-
saksi, bangunan Masjid Sri-
wijaya yang ada itu dinilai 
pengerjaan baru sekitar 19 
persen.

“Progress pembangunan 
19 persen itu berdasarkan 
dokumen-dokumen di persi-
dangan. Ketika pencairan 
dana dan juga termasuk dari 
keterangan saksi-saksi,” te-
rangnya.

Kasi Penkum Kejati Sum-
sel, Khaidirman juga men-
gatakan kegiatan merupakan 

rangkaian pemeriksaan atas 
proses persidangan dalam 
kasus tersebut. “Kami selaku 
pihak Kejati Sumsel juga ikut 
hadir menyaksikannya,” ka-
tanya.

Hal ini, menurutnya, 
tentu akan mempengaruhi 
keputusan majelis hakim ke-
pada para terdakwa. Sebab, 
majelis sudah melihat langs-
ung dan mencatat setiap te-
muan di lapangan.

“Pastinya majelis hakim 
memiliki pertimbangan sen-
diri. Dan tentu dengan adanya 
pemeriksaan fisik ini, akan 
mempengaruhi penilaian ma-
jelis hakim,” jelasnya.  (tim)

Masjid Raya Sriwijaya 
(MPPMRS) , Muhammad 
Sanusi AS mengaku pihaknya  
sebelumnya telah melakukan 
aksi unjuk rasa di PN Klas 
IA Palembang terkait pera-
dilan kasus ini, Senin (11/10).

“Kami tetap konsisten 
dengan tuntutan sebelumnya. 
Di antaranya meminta Pem-
prov Sumsel agar melanjut-
kan pembangunan Masjid 
Raya Sriwijaya di lokasi 
yang ada saat ini,” kata Sa-
nusi kepada wartawan, Se-
nin (11/10).

Dirinya juga memperta-
nyakan terkait ketidaksinkro-

nan antara hasil audit BPK 
RI yang mengindikasikan 
adanya kerugian negara se-
besar Rp977 juta dari pagu 
proyek sebesar Rp130 miliar 
dengan pengerjaaan fisik 
mencapai 19 persen.

Sementara, hasil audit 
dari salah satu Universitas 
di Sulawesi Tengah (Sulteng) 
yang menjadi dasar penyidik 
Kejati Sumsel dalam mela-
kukan pengusutan kasus ini, 
ada indikasi kerugian ne-
gara sebesar Rp116 miliar.

“Fakta hasil audit dari 
Universitas di Sulteng ini 
terungkap di persidangan. 

Kenapa harus jauh-jauh me-
minta audit ke sana. Toh, di 
sini ada Universitas Sriwi-
jaya (Unsri), kenapa tidak 
diaudit di sini saja,” katanya.

Soal keinginan Pemprov 
Sumsel untuk merelokasi 
atau memindahkan lokasi 
pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya ke tempat lain, 
pihaknya kurang sependapat.

“Saat ini sudah terlihat 
ada yang dibangun dan itu 
juga mengeluarkan dana yang 
tak sedikit. Jika dipindahkan 
ke tempat lain harus mengelu-
arkan dana yang tak sedikit,”  
katanya. (#oks)

Hanya sebatas kenal bahwa 
beliau sebagai gubernur 
Sumsel,” ujar Nurmalah 
kepada sejumlah wartawan 
seusai sidang.

Terkait dakwaan adanya 
aliran uang kepada Alex 
Noerdin melalui tangan se-
seorang ini Alex sendiri 
dari awal sudah membantah 
dengan tegas. 

Dalam sidang 28 Sep-
tember 2021 di Pengadilan 
Negeri Palembang, mantan 
Gubernur Sumatera Selatan 
ini membantah tuduhan Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) soal 
adanya suap dalam proyek 
pembangunan Masjid Sri-
wijaya.

JPU sebelumnya me-
nyatakan, bahwa nama Alex 
yang saat itu menjabat se-
bagai Gubernur Sumsel 
masuk dalam daftar pene-
rima aliran dana Rp2,43 
miliar oleh seseorang ber-
nama Erwan. “Bapak kenal 
siapa Erwan?” tanya JPU 
Roy Riiadi kepada Alex 
dalam sidang yang berlangs-
ung virtual. 

“Siapa Erwan?” jawab 
Alex. Roy kemudian berta-
nya balik kepada Alex soal 
nama tersebut. “Saya ber-
tanya kepada bapak,” kata 
Roy. “Saya juga nanya ke 
bapak, Erwan itu siapa? Saya 
tidak kenal,” tegas Alex. 

Roy usai sidang me-
nyebutkan, penyidik mene-
mukan bukti adanya po-
tongan kertas yang bertu-
liskan ‘untuk Sumsel satu’ 
dengan nominal Rp2,43 
miliar. Selain uang, terdapat 
juga dana penyewaan heli-
kopter sebesar Rp300 juta 
dari orang bernama Erwan. 
Menurut Roy, aliran itu 
nantinya akan dibongkar 
oleh JPU pada sidang sela-

njutnya. “Nanti akan kita 
buktikan,” kata Roy usai 
sidang sekitar dua pekan 
lalu itu.

Rencana itulah yang se-
dianya akan dilaksanakan 
Jaksa Roy Selasa hari ini 
melalui Erwan yang diha-
dirkan di sidang. Tetapi 
sebelum lebih jauh ‘mem-
buktikan’ dakwaannya soal 
penerimaan suap, Erwan 
sendiri sudah mematahkan 
dakwan tersebut dengan 
mengatakan dirinya tidak 
kenal Alex Noerdin dan ti-
dak pernah bertemu sebe-
lumnya.

Alex saat bersaksi me-
nyatakan, pembangunan 
masjid Sriwijaya semula 
direncanakan berada di ka-
wasan dekat Bandara Sultan 
Mahmud Badaruddin (SMB) 
II Palembang. Namun, se-
telah melakukan beberapa 
kali kajian, lokasi tersebut 
terlalu jauh karena berada 
di luar kota Palembang.

“Saya lihat lagi (lokasi 
awal), siapa yang mau sha-
lat di sana? Terlalu jauh. 
Saya lalu minta di bagian 
aset di biro hukum, ada tidak 
lahan Pemprov di dekat Ja-
kabaring? Ardani (Kabiro 
Hukum) waktu itu menjawab 
ada pak di depan UIN (Uni-
versitas IslamNegeri). Ini 
bagus,” kata Alex.

Alex menjelaskan, sete-
lah menemukan lokasi 
pembangunan masjid Sri-
wijaya di Jakabaring ia pun 
berencana membangun Is-
lamic Centre. 
Ajukan Anggaran dan 
Terbitkan Pergub

Setelah itu, pemerintah 
provinsi pun melakukan 
sayembara untuk mencari 
desain dan spek terbaik da-
lam pembangunan masjid 

Sriwijaya.
“Ini masjid bukan sem-

barang masjid, tapi ini disay-
embarakan, ada 20 (desain 
yang masuk) diputuskanlah 
satu bentuk bangunan yang 
cocok,” ujar Alex.

Usai mendapatkan desain 
terbaik, Alex mengungkap-
kan munculah nominal ang-
garan dana pembangunan 
masjid sebesar Rp668 mi-
liar. Anggaran itu kemudian 
diajukan ke DPRD Pro-
vinsi Sumatera Selatan un-
tuk proses pembangunan.

Alex kemudian mener-
bitkan Pergub pada tahun 
2015 di mana dana pertama 
pembangunan dicairkan se-
besar Rp50 miliar. Setelah 
itu, pada 2017 pun dana 
kembali dikeluarkan sebesar 
Rp80 miliar hingga totalnya 
mencapai Rp 130 miliar.

“Itu sebagai pemancing, 
bukan kita minta Rp668 
miliar (dicairkan DPRD). 
Di tahun 2015 itu Rp50 mi-
liar, 2017 Rp80 miliar saya 
sangat yakin nantinya akan 
ada investor meneruskan 
pembangunan ini,” ujar Alex.
Lahan digugat warga

Dana Rp130 miliar itu, 
menurut Alex, kemudian 
digunakan untuk mulai 
pembangunan dengan men-
dirikan pondasi dan penim-
bunan lahan masjid seluas 
15 hektare.

Lokasi Masjid Sriwijaya 
itu berdekatan dengan kom-
plek Universitas Islam Ne-
geri (UIN) yang juga diran-
cang bangun semasa kepe-
mimpinan GubernurAlex 
Noerdin yang kemudian 
diresmikan Gubernur Herman 
Deru.

Lokasi masjid itu me-
mang sengaja dipilih di area 
yang dianggap tepat katena 

dapat berintegrasi dengan 
pusat pendidikan Islam se-
bagai yang terbaik di Indo-
nesia.

Namun, seiring waktu 
berjalan ternyata lahan itu 
digugat oleh warga hingga 
akhirnya luasan masjid ha-
nya mencapai 9 hektare.

“Sebelum digunakan 
(untuk membangun masjid) 
tanah itu biasa saja (tidak 
ada yang klaim). Ketika ada 
berita (rencana pembangu-
nan) langsung banyak yang 
klaim, punya neneklah, pu-
nya puyanglah. Soal adanya 
gugatan itu saya tidak tahu,” 
jelas Alex.
Jadi Pertimbangan Maje-
lis 

Apa yang dibeberkan 
Alex Noerdin itu secara 
faktual  sudah diuji oleh 
Pengadilan Tindak Pi-
dana Korupsi Palembang 
saat melakukan sidang 
lapangan terkait kasus 
korupsi pembangunan 
Masjid Sriwijaya, Jumat 
(8/10/2021).

Dalam sidang lapangan 
tersebut, ketua majelis hakim 
Sahlan Efendi bersama ha-
kim anggota Abu Hanifa dan 
Waslam Maqsid menda-
tangi lokasi pembangunan 
Masjid Sriwijaya di kawasan 
Jakabaring, Palembang.

Sidang lapangan juga 
dihadiri jaksa penuntut umum 
serta penasihat hukum para 
terdakwa. Hakim Sahlan 
Efendi melihat satu per 
satu tiang pancang pembangu-
nan masjid yang telah ber-
diri. Begitu juga bagian 
basement atau ruang bawah 
tanah yang telah digenangi 
air.

Sahlan terlihat beberapa 
kali memanggil pihak Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 

penyakit menular seksual 
dengan memberlakukan pe-
raturan tentang larangan pro-
stitusi, sementara sikap am-
bivalensinya terlihat pada 
penarikan pajak terhadap 
prostitusi dan melindungi 
prostitusi.

Padahal secara jelas ba-
hwa prostitusi memberikan 
dampak negatif yang cukup 
besar. Dari waktu ke waktu 
masalah prostitusi di tem-
pat–tempat industri (teru-
tama daerah pertambangan) 
di Sumatera menjadi perha-
tian masyarakat adat.

Berangkat dari reaksi ke-
ras yang diutarakan Dja-
jadiningrat dalam pidatonya 
berbahasa Perancis melalui 
komite yang yang diadakan 
di Jenewa, tentang memerangi 
perdagangan perempuan 
(“Nederland, De Volkenbond 
en Nederlandsch-Indie”, da-
lam De Indische Courant, 13 
September 1929).

Permasalahan prostitusi 
dan perdagangan wanita ter-
sebut kemudian diusung da-
lam konferensi yang diadakan 
Bandung pada tahun 1937. 
Pada konferensi tersebut 
diutarakan mengenai rencana 
untuk meminimalisir prosti-

tusi dan perdagangan perem-
puan secara efektif di Timur 
Tengah dan Timur Jauh (Asia, 
termasuk Hindia Belanda).

Tema yang diusung kon-
ferensi tersebut sudah lebih 
rinci dibandingkan tema kon-
ferensi sejenis di Jawa.

Pemerintah terutama pu-
sat (Belanda) diimbau untuk 
memerangi perdagangan pe-
rempuan secara langsung. 
Pemerintah Hindia Belanda 
juga diimbau untuk melaku-
kan kerjasama yang lebih 
erat dan pertukaran yang 
lebih komprehensif mengenai 
informasi perdagangan wa-
nita untuk mencegah praktik-
praktik yang lebih meluas.

Konferensi tersebut juga 
ditujukan untuk meningkat-
kan kerja sama antara 111 
Prostitusi dan Perdagangan 
Wanita : Praktik Eksploita-
si Wanita di Jawa dan Su-
matra, (Indra Fibiona) pe-
merintah pusat dan organi-
sasi swasta yang memerangi 
perdagangan perempuan. 
Perwakilan dari organisasi-
organisasi swasta juga akan 
diundang untuk berpartisi-
pasi dalam konferensi, me-
reka diundang dalam kapa-
sitas sebagai penasihat.

Topik diskusi lainnya 
dalam konferensi ini yaitu 
usaha peningkatan kontrol 
serta pengawasan terhadap 
emigrasi perempuan, karena 
banyak perempuan yang ter-
goda dengan prospek peker-
jaan yang layak di wilayah 
lainnya. Wanita tersebut se-
bagian besar tertipu dengan 
harapan-harapan palsu, dan 
menjadi korban perdagangan 
wanita, sehingga terjun di 
dunia prostitusi.

Kebijakan Pemberantas 
Prostitusi Di Hindia Belanda

Pada tanggal 15 Juli 1852, 
Gubernur Jenderal Pemerin-
tah Kolonial Belanda mengelu-
arkan surat keputusan menge-
nai peraturan penanganan 
prostitusi.

Disebutkan bahwa dite-
tapkan keuangan dari kas 
Hindia Belanda sebesar F. 
20.000 untuk menangulangi 
pemberantasan terhadap 
penyakit Siphilis.

Surat Keputusan ini 
juga menetapkan mengenai 
peraturan penangulangan 
penybaran prostitusi (Bt. 15 
Juli 1852 N0.I.).

Usaha-usaha yang dila-
kukan pemerintah Belanda 
dengan dikeluarkan peraturan 

dan perundang-undangan 
hukum tidak pernah berhasil 
memberantas prostitusi.

Dari semua usaha itu 
yang tetap ada sampai se-
karang adalah pengawasan 
kesehatan, pencegahan me-
nularnya penyakit kelamin, 
melalui selebaran koran-
koran, televisi, radio.

Pertanyaannya sekarang 
adalah mengapa prostitusi 
sulit diberantas? Pertanyaan 
tersebut pasti akan selalu 
muncul dalam benak kita, 
karena permasalahan prosti-
tusi sangat kompleks.

Banyak hal yang men-
jadi alasan mengapa wanita 
melakukan prostitusi dan 
biasanya selalu dengan alasan 
klasik, seperti masalah eko-
nomi, ditinggal suami tanpa 
diberi nafkah, sakit hati ka-
rena ternoda oleh mantan 
pacar, bahkan yang lebih 
parah karena hobby.

Namun yang pasti prosti-
tusi tidak akan muncul, tidak 
akan berkembang dan marak 
jika tidak ada lelaki hidung 
belang yang datang ke tempat-
tempat pelacuran.

Sebab lain mengapa pro-
stitusi sulit sekali dimusna-
hkan adalah tempat-tempat 

pelacuran biasanya didukung 
oleh oknum tertentu yang 
mempunyai “power” bahkan 
oknum inilah yang biasanya 
mengusahakan pelacur-pel-
acur muda baik dari dalm 
maupun dari luar negeri hal 
ini pun bukan hanya terjadi 
masa penjajahan Belanda 
sampai detik ini pun bisa 
jadi seperti itu.

Pemerintahan Hindia Be-
landa memang tidak menutup 
mata melihat maraknya prak-
tik prostitusi, karena seba-
gian besar yang terkena 
penyakit kelamin adalah 
para serdadu Belanda.

Hal ini membuktikan ba-
hwa lelaki hidung belang yang 
menggunakan jasa seks pada 
masa Kolonial Belanda ada-
lah orang Belanda sendiri.

Hal ini bisa ditemukan 
pada Arsip Bt. 10 Agustus 
1891 No. 4; Burgelijk Ge-
neeskundige Dienst van 260 
tanggal 8 April 1891, data 
mulai tahun 1870-1890, 
Dinas Kesehatan Hindia 
Belanda menerangkan bahwa 
pada tahun 1870 tercatat 575 
serdadu Belanda menderita 
Siphilis dan 5105 serdadu 
Belanda terkena Morbi Ve-
neris.

Hingga tahun 1882 jum-
lah penderita penyakit kelamin 
dari pihak serdadu Belanda 
semakin meningkat penyakit 
Siphilis menjadi 1290 orang. 
Sedangkan Morbi Veneris 
pada tahun 1887 berjumlah 
10108 orang.

Usaha para pegawai 
kesehatan Kolonial Belanda 
tidak sia-sia para ahli dan 
dokter telah menemukan 
obat untuk penyait Siphilis 
dan Gonnorhoe.

Pengawasan tentang prak-
tik prostitusi akhirnya dilim-
pahkan dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah, hal ini 
sesuai dengan dikeluarkannya 
Memory van Toelichting tang-
gal 1 Januari 1873.

Harapan pemerintahan 
Kolonial Belanda adalah ada-
nya tanggungjawab penga-
wasan terhadap tempat pro-
stitusi, sebagai upaya agar 
setiap lingkungan pemukiman 
memantau dan membuat sen-
diri peraturan untuk mengen-
dalikan aktivasi prostitusi 
setempat. Direktur Pendi-
dikan, Agama dan Keraji-
nan Hindia Belanda tanggal 
3 September 1900 No. 11451 
mengeluarkan resolusi yang 
berisi usulan penanggulangan 

para penderita penyakit ke-
lamin akibat merebaknya 
prostitusi.

Hal ini juga bisa dilihat 
dalam naskah Kl. 8 Septem-
ber 1900 No. 206652 Mgs 
31 Januari 1901 No. 283;Bt. 
13 Agustus 1912 No. 12 ten-
tang penyebaran penyakit 
kelamin dan penanggulangan-
nya. (***Selesai)
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penyanyi opera di negara-
dengan julukan The Lion 
City tersebut.

Sebelum dikenal sebagai 
penyanyi pop dan pencipta 
lagu, Isyana lebih dulu terjun 
dalam musik klasik sebagai 
solois dan resitalis. Dia juga 
telah berpartisipasi dalam ber-
bagai kompetisi musik. Pre-
stasinya termasuk menjadi 
komposer terbaik pada usia 15 
tahun, salah satunya mencip-
takan komposisi lagu yang 
bertajuk “Wings of Your Sha-
dow”, lagu tersebut terpilih 

sebagai komposisi terbaik dan 
masuk kedalam Top 12 ele-
cErwans dari 3.500 peserta 
anak-anak di dunia pada In-
ternational Junior Original 
Concert.

Penyanyi berusia 28 tahun 
ini terpilih untuk konser 
pada IJOC 2008 di Bunka-
mura Hall, Tokyo, Jepang. 
Isyana bergabung dengan 
Sony Music Indonesia pada 
tahun 2014 dan mulai merilis 
2 single bertitel “Keep Being 
You” (2014) dan “Tetap Da-
lam Jiwa” (2015). Ia juga 

telah merilis 3 album yang 
sukses di pasaran blantika 
musik Indonesia.

Memiliki suami Rayhan 
Maditra Indrayanto yang ber-
profesi sebagai dokter. Isya-
na dan Rayhan merupakan 
teman sejak masih menge-
nyam pendidikan SMP. Baru 
kemudian menikah di Bandung 
pada 22 Pebruari 2020 lalu.

Lahir di Bandung pada 2 
Mei 1993 silam. Isyana kecil 
menghabiskan masa kecilnya 
di berbagai kawasan. Hal ini 
karena mengikuti sang ayah 

yang bernama Sapta Dwikar-
dana  bekerja & melanjutkan 
studi mereka di Belgia. Namun, 
pada saat Isyana berusia 7 ta-
hun keluarganya pindah dan 
menepan di Bandung.

Isyana adalah putri bungsu 
dari dua saudara, buah hati  
pasangan Luana Marpanda, 
seorang guru musik dan Sap-
ta Dwikardana, Ph.D seorang 
dosen dan terapis (grafologis). 
Ia memiliki kakak perempuan 
bernama Rara Sekar Larasati, 
yang juga merupakan vokalis 
band bernama Banda Neira. 

Sumatera Selatan untuk me-
lihat luasan lokasi pembangu-
nan.

Sebagaimana diketahui, 
dari total 15 hektare yang 
disiapkan, Pemprov Sumsel 
ternyata hanya memenang-
kan gugatan 9 hektare. Se-
mentara sisanya merupakan 
milik warga.

“Ini yang punya warga, 
sebelahnya?” kata Sahlan 
bertanya kepada pihak BPN. 
“Iya betul, Pak. Hanya batas 
sini,” jawab perwakilan BPN.

Kepala Seksi Penerang-
an Hukum Kejaksaan Ting-
gi Sumsel Khaidirman men-
gatakan, sidang lapangan 
ini dilakukan sebagai salah 
satu rangkaian untuk peme-
riksan keempat terdakwa. 
Selama ini, JPU hanya mem-
perlihatkan foto di dalam 
ruang sidang.

“Hampir 2 jam tadi dila-
kukan serangkaian peme-
riksaan oleh hakim untuk 
melihat langsung fisik 
pembangunan,” ujar Khai-
dirman.

Hasil sidang lapangan 
ini, menurut Khaidirman, 
akan dijadikan acuan oleh 
majelis hakim untuk me-
nentukan vonis keempat 
terdakwa.

“Ini juga serangkaian 
dari sidang, sehingga nanti 
jelas menjadi pertimbangan 
oleh majelis untuk menen-
tukan hukuman terdakwa,” 
kata Khaidirman.
Tunggu Fakta Sebenarnya

Sehari sebelumnya, Ka-

mis (7/10/2021), sekelompok 
massa yang mengatasnama-
kan Masyarakat Peduli 
Pembangunan Masjid Sri-
wijaya (MPPMS), menda-
tangi Pengadilan Negeri 
Palembang

MPPMS menyampaikan 
beberapa pernyataan sikap 
dan dokumen temuan, yang 
diharapkan bisa membantu 
mengungkap fakta-fakta 
dari kasus dugaan korupsi 
Masjid Sriwijaya Jakabaring 
Palembang yang sekarang 
masih terus bergulir. 

Koordinator Aksi, Sa-
nusi, dalam orasinya meny-
ampaikan, jika kedatangan 
MPPMS ke Pengadilan 
Negeri Palembang bukan 
sebagai bentuk intervensi 
kepada badan penegak hukum 
ini, melainkan bentuk ke-
pedulian terhadap Pembangu-
nan Masjid Sriwijaya.

Ia minta Masjid Sriwijaya 
tidak dijadikan konsumsi 
publik terus-menerus, sam-
pai fakta sebenarnya terung-
kap.

Itu penting untuk men-
ghindari munculnya speku-
lasi dari dugaan kriminalitas 
dari pejuang pembangunan 
Masjid Sriwijaya atau dak-
waan yang diduga masih 
kabur.

MPPMS pun berharap, 
kasus ini benar-benar bisa 
lepas dari intervensi pihak 
manapun, termasuk politik.

“Kita mendukung jika 
pembangunan Masjid Sri-
wijaya Jakabaring ini dila-

njutkan, dan mengingatkan 
untuk waspada jika ada 
pihak-pihak yang men-
ghendaki pembangunan 
Masjid Sriwijaya ini gagal,” 
ucapnya.

Terakhir, dalam orasinya, 
Sanusi menyampaikan jika 
MPPMS akan terus menga-
wal proses peradilan ter-
dakwa, agar proses keadilan 
berupa kebebasan tanpa 
intervensi, dan meminta 
Polri melidik dugaan pene-
bar fitnah Masjid Sriwijaya 
baik konvensional maupun 
lewat ITE sesuai undang-
undang.

Di tempat yang sama, 
Humas PN Palembang, Abu 
Hanifah, SH, MH, kepada 
puluhan massa menyampai-
kan terima kasih, aksi ini 
sebagai bentuk kepedulian 
dan dukungan penegakan 
hukum pada kasus pembangu-
nan Masjid Sriwijaya.

Dikatakan, PN Pa-
lembang menyediakan me-
dia dalam upaya hukum 
berupa upaya praperadilan 
bagi yang merasa diperla-
kukan tidak adil dalam pe-
netapan tersangka dalam 
perkara ini.

“Percayalah pengadilan 
tidak akan terintervensi da-
lam persidangan perkara ini, 
murni independen. Total los 
kerugian, kami hitung, dan 
kami Jumat ini akan datang 
ke lokasi pembangunan Ma-
sjid Sriwijaya, tolong jangan 
hambat dan dukung kami,” 
tandasnya. (#kmm)
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