
PALEMBANG, BP- 
Maraknya prostitusi bukan 
hanya tersebar di kawasan 
kota, melainkan juga mela-
lui daring seperti meng-
gunakan aplikasi percakapan 
tertentu. Mereka yang ter-
jerumus dalam prostitusi 
juga beragam usia dan latar 
belakang.

Pihak kepo-
lisian sendiri 
sudah beberapa 
kali berhasil 
mengungkap 
kasus ini dan 
memenjarakan 
pelakunya teru-
tama dari ka-
langan muci-
kari.

Salah satu 
faktor kenapa 
banyak ka-
langan muda yang harus 
melakoni profesi sebagai 
Pekerja Seks Komersial 
karena tuntutan life style 
atau gaya hidup yang kon-
sumtif sehingga melahirkan 
beban tersendiri.

Pengamat Sosial dari 
UIN Raden Fatah Palembang 

Dr Ahmad Syukri M.Si 
mengungkapkan kalau bu-
daya pertemanan dan ling-
kungan sosial yang konsum-
tif mengakibatkan banyak 
mengambil jalan pintas 
dalam mencari uang.

“Harusnya figur orang 
tua dapat menjalankan 

f u n g s i n y a 
dengan baik. 
Orang tua ha-
rusnya mampu 
menjadi contoh 
berprilaku dan 
berkehidupan 
yang sesuai 
norma sosial 
dan keagama-
an,” ujar Ahmad 
Syukri kepada 
Berita Pagi, Se-
lasa (5/10).

M e n u r u t 
Syukri, penting juga lite-
rasi keagamaan yang me-
nyentuh pada esensi dasar 
beragama yang humanis, 
bukan hanya terbatas hanya 
pesan dogmatis yang minim 
pemahaman sosial.
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menuhi kebutuhan pemuas 
seks masyarakat Eropa, dalam 
hal ini Belanda.

Umumnya aktivitas pe-
lacuran berkembang di 
daerah-daerah pelabuhan 
hampir di seluruh wilayah 
Hindia Belanda (In-
donesia).

Seks dijadi-
kan isu utama 
para imigran yang 
akan datang di Indonesia 
termasuk para serdadu dan 
opsir Belanda, para pedagang 
dan para utusan duta besar 
yang datang ke Indonesia.

Lagi-lagi yang dirugikan 

adalah masyarakat pribumi. 
Banyaknya lelaki bujangan 
yang dibawa kolonial Be-
landa ke Indonesia, telah 
mengakibatkan permintaan 
pelayanan seks meningkat.

Kondisi tersebut ditunjang 
pula oleh masyarakat 

pribumi yang 
menjual anak 
perempuannya 

untuk mendapat im-
balan materi dari para sinyo-
sinyo Belanda.

Tapi bagi masyarakat Pa-
lembang, walaupun memiliki 
kedekatan dengan Jawa di 
masa lampau, tetapi Islam 

juga begitu kuat mengakar, di 
Palembang sehingga mereka 
menentang prostitusi di Suma-
tra (“Sumatra’s Moraal toes-
tanden daar gunstiger dan op 
Java?” dalam Het nieuws van 
den dag voor Nederlandsch-
Indië, 9 Januari 1937).

Prostitusi yang ber-
kembang di Hindia Belanda, 
khususnya wilayah Jawa, 
dan Sumatra memiliki se-
jarah panjang.

Prostitusi di Hindia Be-
landa khususnya di wilayah 
Jawa dan Sumatra 

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 

Problematika prostitusi di 
Indonesia sudah ada lama 
sejak zaman Hindia Be-
landa. Perempuan dianggap 
sebagai barang dagangan, 
dan sistem pemerintahan 
pada saat itu telah memben-

tuk landasan bagi per-
kembangan industri seks 
yang ada sekarang.

Sistem perbudakan tra-
disional dan perseliran yang 
dilakukan kaum kolonial 
sangat nampak untuk me-

PALEMBANG, BP-  Sudah 
hampir tiga tahun UMKM 
pecel lele Mbak Rany ber-
jualan di simpang 4 Macam 
Lindungan guna mencari 
rezeki.

Pecel Lele Mbak Rany 
ini menyediakan macam-
macam makanan olahan pe-
cel lele mulai dari ayam 
goreng, lele goreng, dan juga 
ada menu bakso bakar serta 

minum-minuman.
Pemilik pecel lele Mbah 

Rany, Suhairi menuturkan 
kepada Berita Pagi bahwa 
usaha pecel lele ini digeluti-
nya karena banyak peminat-
nya. Tak heran, setiap malam 
terkadang sopir-sopir truk 
dari arah Soekarno-Hatta 
berhenti untuk 

Lokasi Pecel Lele Mbak Rany yang terletak di Simpang 4 
Macan Lindungan, Senin (4/10). (BP/IST)

Mencari Rezeki 
di Persimpangan Kota

“Nak dikawani dak yo..?”

Foto Ilustrasi

PALEMBANG-BP, JA-
RUM jam menunjukkan 
pukul 22.35 WIB, suasana 
jalanan masih ramai. Lantas 
masuk jalan Diponegoro 
dari arah simpang Kedaung, 
suasana sedikit berubah ka-
rena memang gelap dan 
banyak pepohonan tua. Se-
panjang jalan hanya ada 
satu lokasi yang kelihatan 
aktifitas, tempat makan 
dengan menu steak.

Samar terlihat di sebelah 
kiri jalan sosok perempuan 

mengenakan kaos hitam len-
gan panjang dan bawahan 
bahan jean berwarna krem. 
Tangan kirinya tampak sedi-
kit melambai memberi isya-
rat agar kendaraan kami 
berhenti. Kami memperlam-
bat laju kendaraan, hanya 
mungkin 20 km/jam saja, sang 
perempuan masih berdiri 
sambil memperhatikan apakah 
kendaraan berhenti atau tidak.

Kami terus melaju, seki-
tar 50 meter dari perempuan 
tadi tampak dua orang lagi 

duduk mengobrol di bawah 
pohon. Memang harus jeli 
karena suasa gelap, kadang 
tak begitu tampak.

Masuk jalan Dr Wahidin, 
tampak dari kejauhan perem-
puan muda berdiri berkaos 
putih dan rok hitam di atas 
lutut dengan tangan sedikit 
melambai. Kendaraan ber-
henti dengan tak jauh perem-
puan itu berdiri, dia datang 
perlahan menghampiri.

Bertahan Karena Tuntutan Gaya Hidup

Ustadz 
Dr Ulil Amri Lc

Prostitusi Masih Menjamur 
Pemerintah Harus Tegas

PALEMBANG, BP- Seolah tak 
lekang oleh zaman, prostitusi 
masih tetap menjamur di Pa-
lembang walau dalam keadaan 
pandemi sekalipun. Padahal 
jelas, Kota Palembang di bawah 

kepemimpinan Harnojoyo dengan 
visi misi Palembang Emas Da-
russalam 2023.

Pantauan tim Berita Pagi, be-
berapa kawasan disinyalir men-
jadi tempat mangkalnya para 

Pekerja Seks Komersial (PSK) 
seperti jalan Diponegoro dan jalan 
Dr Wahidin. Belum lagi jika ma-
suk kawasan  Permai eks pusat 
perbelanjaan yang sudah tutup di 
malam hari, berjejer pula beber-

apa panti pijat yang menurut in-
formasi ada disalahgunakan se-
bagai tempat prostitusi terselubung. 
Termasuk kawasan eks lokalisasi 
yang sampai sekarang masih be-
roperasi walau sudah jelas ditutup 

secara resmi beberapa tahun silam.
Anggota Komisi V DPRD 

Sumsel Rizal Kenedi meminta 
pemerintah untuk 

Salah satu kawasan di 
Kota Palembang yang 
tampak remang-remang 
disinyalir sebagai lokasi 
prostitusi terselubung. 
(BP/Nop)BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

AKTRIS cantik sekaligus 
penyanyi lagu mandarin, 
Alena Wu diketahui me-
miliki jiwa sosial tinggi. 
Sejak 2009 silam Alena 
mendirikan sekolah 
bagi anak-anak yang 
kurang mampu. Se-
kolah yang diberi 
nama Alena 

Alena Wu
Punya Yayasan 

Bantu Anjal
PALEMBANG, BP- Dari 
aspirasi masyarakat, ba-
nyak permasalahan perko-
taan yang masih menjadi 
persoalan. Baik fasilitas 
umum seperti jalan yang 
rusak, banjir mengenangi 
kawasan pemukiman dan 
jalan utama, dan lainnya.

Juga terkait pelayanan 
yang masih menjadi kelu-
han, pelayanan adminis-
trasi kependudukan semis-

al Kartu Tanda Penduduk 
dan Kartu Keluarga. 

Untuk itu Tim Litbang 
Koran Umum Berita Pagi 
kembali menyelenggarakan 
Poling yang dapat diikuti 
pembaca setia. Sama dengan 
sebelum ini, silakan mengi-
si poling yang ada melalui 
link atau barcode. Poling 
dimulai hari ini, Rabu 
(6/10) dan berakhir sam-
pai dengan Selasa (12/10) 

pukul 18.00 WIB.
Hasil poling tentu se-

bagai masukan untuk Pe-
merintah Kota Palembang 
agar dapat memberikan 
pelayanan maksimal bagi 
masyarakat nantinya se-
kaligus evaluasi terhadap 
kinerja jajaran yang ada. 
Hasil akan diumumkan di 
Koran Umum Berita Pagi 
edisi Rabu (13/10) men-
datang. (hus)

Poling Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Walikota
Scan 

Barcode 
Ini

https://cutt.ly/
kinerjawalikotapalembang
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DALAM ilmu ekonomi 
kita sering mendengar isti-
lah ekonomi biaya tinggi 
(High Cost Economy). atau 
secara ektrim suka disebut 
biaya siluman. Ekonomi 
biaya tinggi banyak terjadi 
di negara negara berkembang, 
termasuk Indonesia, yang 
sering membuat ekonomi 
negara tersebut mengalami 
persoalan serius. Akibat 
ekonomi biaya tinggi salu-
ran ekonomi terhambat, 
biaya produksi (cost of pro-
duction) menjadi tinggi 
sehingga harga jual men-
jadi lebih mahal dan sering 
menyebabkan produk kurang 
mampu bersaing dengan 
negara negara lain

Dalam dunia politik, 
sejak pemilihan umum 
dilaksanakan secara langs-
ung pasca reformasi, Indo-
nesia dihadapkan pada biaya 
politik yang tinggi (high cost 
politic). Setiap individu yang 
akan bertarung dalam setiap 
pemilihan umum, mulai 
dari pemilihan presiden, 
pemilihan kepala daerah 
sampai dengan pemilihan 
legislatif, setiap calon harus 
mengeluarkan biaya politik 
yang besar. Biaya biaya po-
litik yang tingi tersebut di-
perlukan  untuk membayar 
mahar politik, tim sukses, 
biaya kampanye, dan biaya 
pertemuan sampai dengan 
biaya untuk saksi. 

Biaya politik ini belum 
termasuk politik uang (mo-
ney politik). Biaya politik 
(cost of poitics) adalah biaya 
biaya yang semestinya di-
keluarkan dalam proses 
pemilihan seseorang, se-
dangkan money politics 
(politik uang) adalah biaya 
yang dikeluarkan untuk 
menggiring atau membujuk 
orang untuk memilih kan-
didat tertetntu dalam suatu 
pemilihan umum. Dengan 
kata lain politik uang (mo-
ney politics) adalah biaya 
yang dikeluarkan untuk 
membeli suara pemilih. 
Dari berbagai sumber infor-
masi yang diperoleh, kan-
didat yang akan bertarung 
memperebutkan kursi ke-
pala daerah harus mengelu-
arkan uang antara 30 miliyar 
sampai dengan 200 milyar 
atau bahkan lebih, tergantung 
sebarapa luas darerah nya. 
Untuk Kabuaten Kota, biaya 
yang diperlukan berkisar 30 
milyar sampai dengan 60 
milyar, sedangkan untuk 
Gubernur berkisar 100 mi-
lyar sampai dengan 200 
milyar bahkan kadang kadang 
jauh lebih besar, apalagi 
untuk pemilihan Presiden.

Pertanyaan nya adalah 
kalau biaya yang dikeluarkan 

begitu besar, sementara pen-
ghasilan kepala daerah tidak 
sebanding dengan biaya yang 
dikeluarkan, apakah ini tidak 
akan mendorong kepala dae-
rah melakukan  parktek ko-
rupsi ketika ia menjabat. 
Dalam teori ekonomi, seseo-
rang yang mengeluarkan uang 
atau menginvestasikan uang-
nya tentusaja menginginkan 
uangnya kembali (Return on 
Invesment ) bahkan ingin 
memperoleh keuntungan 
dari uang yang diivestasikan 
tersebut. Selain itu mereka 
juga akan mengkalkulasi be-
rapa lama uang yang diin-
vestasikan tersbut akan kem-
bali. 

Jika ini terjadi dalam 
dunia politik, hal ini tentu 
menjadi persoalan serius, 
karena mereka yang terpilih 
juga akan berpikir keras 
bagaimana uang yang di-
keluarkan untuk biaya po-
litik atau bahkan money 
politics harus kembali dan 
tentu akan memperoleh keu-
tungan dari uang yang di-
investasikan tersebut. Se-
mentara Penghasilan dari 
pendapatan gaji mereka 
sangat mustahil untuk dapat 
mengembalikan uang yang 
dikeluarkan untuk biaya 
politik tersebut. Disinilah 
praktek korupsi akan ter-
jadi. Sumber penghasilan 
biasanya dari proyek proy-
ek. Setiap proyek akan 
disunat atau disetor dengan 
persentae tertentu dan dise-
tor ke kepala daerah atau 
bisa juga dari jual beli ja-
batan. Setiap pegawai yang 
menginginkan jabatan ter-
tentu diharuskan membay-
ar sesuai dengan jabatan 
tertentu. Pemberitaan diber-
bagai media beberapa wak-
tu yang lalu, tertangkap 
tangan kepala daerah akibat 
korupsi proyek maupun  
menjual belikan jabatan. Ini 
menjadi indikasi bahwa 
dampak dari biaya politik 
yang tinggi tersebut.

Sumber politik biaya 
tinggi

Ada beberapa sumber 
yang menyebabkan pemili-
han umum di Indonesia 
berbiaya tinggi. Pertama 
adalah mahar politik. Setiap 
kandidat yang ingin men-
calonkan diri sebagai ke-
pala daerah harus diusung 
dan didukung oleh Partai 
politik. Ada ketentuan per-
sentasi dukungan dari partai 
politik. Syarat ambang batas 
pencalonan kepala daerah 
sedikitnya 20 persen jumlah 
kursi DPRD atau 15 persen 
akumulasi suara sah pemi-
lihan anggota DPRD.  Pasal 

40 ayat (1) UU Pilkada me-
nyebutkan bahwa Partai 
Politik atau gabungan Par-
tai Politik dapat mendaftar-
kan pasangan calon jika 
telah memenuhi persyara-
tan perolehan paling sedikit 
20% dari jumlah kursi De-
wan Perwakilan Rakyat 
Daerah atau 25% dari aku-
mulasi perolehan suara sah 
dalam pemilihan umum 
anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah di daerah 
yang bersangkutan. 

Berdasarkan pengalaman 
penulis sebagai konsultan 
politik, biaya yang harus 
dikeluarkan untuk mendapat 
dukungan partai politik 
sangat besar. Mulai dari 
dukungan di DPC, kemu-
dian DPD dan sampai ke 
DPP. Untuk mendapatkan 
rekomendasi dukungan par-
tai dari DPP harus melalui 
proses yang panjang mulai 
dari DPC. Biasa nya Partai 
tertentu menentuan sejum-
lah uang sebagai mahar 
politik, belum lagi uang 
perjalanan dan uang lainya 
bagi yang mengurus keper-
luan kandidat. Besaran Bi-
aya yang diminta partai 
politik bervariasi apakah 
sebagai partai pengusung 
dan paratai pendukung . 
Selain itu, juga ditentulan 
seberapa banyak kursi par-
tai di parlemen. Meskipun 
ada partai yang menyatakan 
tidak meminta mahar pada 
kandidat tapi dalam praktek 
masih juga keluar dengan 
dikemas untuk uang survey 
dan biaya lainya. Bagai-
mana dengan calon pero-
rangan yang ikut pemilihan 
tanpa dukungan partai. 
Bakal calon kepala daerah 
yang hendak maju melalui 
jalur perseorangan harus 
mengantongi dukungan 
dari masyarakat dengan 
jumlah minimal yang sudah 
ditentukan, misalnya untuk 
DPT antara 0 sampai dengan 
2 juta, harus menyerahkan 
dukungan sebesar 10 persen 
semakin besar DPT nya, 

persentase menurun, jika 
DPT nya antara 6 samapi 
12 juta, syarat minimal du-
kungan sebesar 7.5 persen. 
Berdasrkan hasil pengama-
tan, umumnya calon harus 
memberikan sejumlah uang 
untuk dapat  KTP sebagai 
bukti dukungan dari masy-
arakat 

Kedua adalah biaya kam-
panye. Kampanye yang dilaks-
anakan secara terbuka mau-
pun tertutup memerlukan 
biaya yang tidak sedikit. 
Kunjungan kedaerah daerah 
dalam rangka sosialisasi atau 
kampanye memerlukan biaya 
yang tinggi. Pembelian media 
kampanye seperti baleho, 
spanduk yang harus dipasang 
dibanyak titik, Pemanfaatan 
media elektonik sebagai me-
dia kampanye memerlukan 
biaya yang cukup besar. 

Selanjutnya adalah biaya 
yang dikeluarkan untuk tim 
sukses. Keberhasilan dalam 
pemilihan umum salah satunya 
juga ditentukan oleh kehanda-
lan tim sukses kandidat. Biaya 
opersional yang harus dikelu-
arkan kandidat untuk timsukses 
juga cukup besar.  

Keempat adalah biaya 
untuk membayar saksi di 
TPS. Sebagai contoh, pada 
pemilihan kepala dearah di 
Sumatera Selatan tahun 2018, 
ada 16.903 TPS untuk 
5.646.693 mata pemilih. 
Seandainya kandidat me-
nempatkan 2 saksi saja un-
tuk setiap TPS dan masing 
masing saksi dibayar 100 
ribu rupiah, artinya dibutu-
hkan uang sebesar hampir 
empat milyar hanya untuk 
membayar saksi. Jika saksi 
yang ditempatkan lebih 
dari 2 maka biaya untuk 
saksi bisa jauh lebih besar. 

Selain itu tentusaja ada 
biaya biaya lainnya yang 
juga cukup besar, misalnya 
biaya untuk survey. Survey 
biasanya dilakukan beber-
apa kali, mulai dari survey 
awal untuk menunjukan 
seberapa besar dukungan 
atau kemungkinan keterpi-
lihan kandidat nanti nya. 
Bisanya, partai politik akan 
mengusung atau mendukung 
seseorang terlebih dahulu 
melihat hasil survey. Artinya, 
hasil survey menjadi salah 
satu indikator dukungan 
bagi Partai. Survey bisa 
dilakukan oleh konsultan 
politik yang ditunjuk oleh 
Kandidat atau kadang kadang 
dilakukan oleh internal par-
tai politik. Konsultan poli-
tik umumnya digunakan 
kandidat untuk merancang 
program dan strategi peme-
nangan. Biaya untuk kon-
sultan politik pun cukup 
bervariasi dan mahal
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Prakiraan CuacaQuote
Kalau anda tidak 

menemukan kebaikan 
yang bisa diceritakan 

tentang seseorang, 
lebih baik mengunci 

bibir anda erat-erat dan 
anda akan bersyukur 

kemudian.

William Shakespeare

APA yang seharusnya dila-
kukan pemerintah saat pela-
curan merajalela? Jawaban 
yang muncul akan beragam, 
mulai dari ‘tutup tempat pro-
stitusinya’, ‘pindahkan saja 
tempatnya’, hingga ‘legalkan 
prostitusi’.

Secara garis besar, tang-
gapan masyarakat terhadap 
fenomena ini dikelompokkan 
ke dalam tiga sikap berbeda, 
yakni yang menolak pelacuran, 
yang mengiyakan pelacuran, 
dan yang tidak ambil pusing 
dengan pelacuran. Bahkan, 
tak jarang debat pun terjadi, 
terlebih di kalangan netizen 
yang aktif di media sosial 
sehingga hampir tiap waktu 
dalam beberapa hari terakhir 
dinding lini massa media 
sosial dihiasi oleh isu ter-
kait pelacuran.

Hal ini bukan tanpa sebab. 
Isu pelacuran mulai mencuat 
kembali di Palembang sejak 
aparat kepolisian berhasil 
membongkar bisnis prosti-
tusi di rumah susun (rusun) 
di kawasan 26 Ilir.

Seorang penghuni rusun 
ditangkap tim Polrestabes 
Palembang karena menjadi 
mucikari yang mempekerja-
kan para gadis belia untuk 
menjadi pekerja seks komer-
sial (PSK).

Palembang pun seolah 
menjadi metropolis yang 
mengakomodir aktivitas 
cinta semalam ketika tak 
lama kemudian aparat meng-
gerebek prostitusi online di 
sebuah hotel tidak jauh dari 
rusun. Terungkap seks ber-
bayar via tranksasi digital di 
hotel tersebut melibatkan 
banyak pelajar SMA dan ga-
dis di bawah umur lainnya. 

Rangkaian geger ini me-
nolehkan sebagian besar orang 
ke komplek pertokoan Ra-
mayana yang letaknya hanya 
beberapa puluh langkah dari 
rusun. Di sana sudah bukan 
rahasia lagi sejak belasan 
tahun lalu berkelindan pela-
curan berkedok jasa pijat plus 
plus. Toh meski sudah sering 
diprotes masyarakat, kegia-
tan pijat esek-esek di Ra-
mayana hingga saat ini ber-
geming.

Dari kenyataan ini ba-
nyak yang mempertanyakan 
mengapa pelacuran di rusun 
dan di internet diobrak-abrik 
sedangkan di Ramayana di-
biarkan. Tentu ini tidak ada 
kaitannya dengan masalah 
legal atau izin. Karena di 
Ramayana juga tidak ada 
panti pijat yang mengantungi 
izin maupun legalitas untuk 
berpraktik ganda sebagai 
panti nikmat. Karena memang 
tidak ada praktik pelacuran 
yang dilindungi hukum dan 
peraturan. Bahkan di lokali-
sasi resmi Kampung Baru 
sekalipun. 

Masalahnya orang tidak 
selalu paham kepolisian me-
miliki dasar yang kuat untuk 
menangkap pelaku pelacuran 
dalam berbagai peran dan 
bentuknya, siapa pun mereka. 
Sehingga masyarakat yang 
menolak penggerebekan mu-
cikari prostitusi daring di 
hotel dan luring di rusun 
serta pihak pengelola usaha 
harus menghormati keputusan 
tersebut.

Pada dasarnya setiap ke-
putusan pemerintah mana pun 

untuk menutup usaha prosti-
tusi akan selalu memunculkan 
pro dan kontra dari masyara-
kat. Tentu mayarakat masih 
mengingat bagaimana Wali-
kota Surabaya Tri Rismaha-
rini dalam usahanya menutup 
lokalisasi Gang Dolly yang 
digadang-gadang sebagai 
prostitusi terbesar se-Asia 
Tenggara hingga aksi Guber-
nur Jakarta sebelumnya, Ba-
suki Tjahja Purnama, dalam 
menutup lokalisasi Kalijodo.

Aliran protes, terutama 
dari kalangan masyarakat 
terdampak, selalu bermunculan 
dalam proses penerapan ke-
putusan tersebut. Alasannya 
pun beragam, mulai dari ma-
tinya mata pencaharian me-
reka hingga nasib PSK yang 
menggantung pascapenutupan.

Tak sedikit masyarakat 
yang mendukung dekrimina-
lisasi terhadap pekerja seks, 
termasuk banyak kaum libe-
ral dan beberapa kaum femi-
nis yang beranggapan jika 
prostitusi adalah sebuah pe-
kerjaan, dan berpendapat 
bahwa ‘pekerja seks’ dapat 
dilindungi oleh serikat pe-
kerja dan oleh tindakan atas 
nama kesehatan dan kese-
lamatan kerja. 

Lalu bagaimanakah tata 
kelola yang ideal untuk men-
gatur masalah prostitusi ter-
sebut?

Jika mengacu pada aturan 
hukum di negara Indonesia 
dalam ketentuan Kitab Un-
dang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), belum ada pasal 
yang dapat digunakan untuk 
menjerat pengguna PSK atau-
pun PSK itu sendiri. Keten-
tuan KUHP hanya dapat di-
gunakan untuk menjerat 
penyedia PSK/germo berda-
sarkan ketentuan Pasal 296 
jo Pasal 506 KUHP.

Tetapi, dalam peraturan 
lain terdapat sanksi untuk 
pelaku maupun pengguna 
PSK. Contoh peraturan yang 
dapat menjerat pengguna PSK 
dalam Pasal 4  ayat 1 sampai 
5 Perda Kota Palembang No 
02 Tahun 2004 tentang Ke-
tenteraman dan Ketertiban 
Umum yang diperkuat Ke-
putusan Walikota No 04 Ta-
hun 2004 tentang Pemberan-
tasan Pelacuran.

Kepala Daerah berwenang 
(1) melakukan trindakan-
tindakan yang berhubungan 
dengan pemberantasan pela-
cutan dan segala bentuknya; 
(2) mengatur segala urusan 
yag berada di bawah ke-
wenangannya untuk mence-
gah terjadinya perbuatan atau 
tindakan yang mengarah 
pada pelacuran; (3) melaku-
kan pembinaan dan rehabi-
litasi sosial terhadap pelacur; 
(4) bekerja sama dengan 
Polri, polisi militer, kejaksa-
an, dan pengadilan negeri 
melakukan operasi pemberan-
tasan pelacuran; dan (6) mela-
kukan penyitaan barang 
bukti, penutupan, penyegelan, 
serta pencabutan izin tempat 
usaha yang dipergunakan 
sebagai tempat pelacuran.  

Berdasarkan perda terse-
but terlihat jelas jika Pemerin-
tah Kota Palembang memi-
liki dasar yang kuat untuk 
menindak pelaku seks ko-
mersial.

Masalahnya itu dilakukan 
atau tidak?

Pelacuran 
di Palembang

Politik Biaya Tinggi dan 
Demokrasi

Tinggi nya biaya pemi-
lihan umum menyebabkan 
hanya individu dan politi-
kus yang berkantong tebal 
saja yang bisa mencalonkan 
dri, begitu juga untuk leg-
slatif, hanya individu in-
dividu yang punya banyak 
uang yang dapat mengikuti 
kontestasi ini. Kader kader 
politik yang kompeten ha-
nya bisa jadi penonton. 
Akibatnya, pemilihan umum 
seperti ini akan sulit menda-
patkan calon pemimpin 
yang kompeten dan yang 
akan memperhatikan ke-
pentingan publik. 

Lebih ironis lagi jika kan-
didat tertentu, biaya politik 
nya dibiayai oleh investor 
politik, yang lebih dikenal 
dengan cukong politik. Para 
investor politik ini, tentu akan 
menagih pengembalian in-
vestasi mereka setelah kan-
didat terpilih. Umumnya, 
balas saja investor politik 
tersebut dibayar dengan mem-
berikan proyek proyek se-
lama kandidat berkuasa baik 
sebagai Gubernur, Bupati 
maupun Walikota. Hal ini 
tentu saja akan menurunkan 
kualitas pemerintahan. Disi-
nilah praktek kongkalingkong 
dan koprupsi terjadi. Belum 
lagi balas jasa untuk tim 
sukses, dengan membagi 
bagi jabatan atau proyek. 
Kita lihat di Pemberitaan 
diberbagai media, penangka-
pan oleh KPK diberbagai 
daerah lebih karena masalah 
korupsi dana proyek dan 
penyalahgunaan kekuasaan 
dengan cara jual beli jabatan. 

Biaya tinggi yang ditim-
bulkan dalam pemilu di Indo-
nesia akan memberikan dam-
pak yang kurang baik bagi 
demokrasi. Mensitir apa yang 
dikemukakan oleh Profesor  
Ward Barenschot, pakar An-
tropologi politik dari Univer-
sitas Amsterdam Belanda yang 
menyatakan bahwa politik 
berbiaya tinggi dalam pemili-
han umum dapat menurunkan 
kualitas pemerintah dan de-
mokrasi. Lebih lanjut ia me-
nyatakan bahwa menurunnya 
kualiatas demkrasi karna kan-
didat yang terpilih menyalah 
gunakan kekuasaan untuk 
membalas jasa investor politik 
tersebut. Selain itu akibat re-
lasi kuasa antara cukong poli-
tik dan kandidat setelah ber-
kuasa, akan mengurangi ka-
pasitas pemerintah dalam 
menegakkan regulasi (Tilik.
ID, 28/9/2021).

Kita banyak menaruh 
harapan kepada Pemerintah 
agar pemilihan umum seren-
tak tahun 2024 nanti ada nya 
terobosan dan reformasi ke-
bijakan yang berkaitan dengan 
pemilihan umum, khusus nya 
biaya kampanye. Sudah se-
harusnya juga partai politik 
berbenah diri sehingga tidak 
ada lagi mahar politik dalam 
mengusung atau mendukung 
politisi. Jika tidak, maka akan 
sulit kita memperoleh pemim-
pin yang berkualitas seperti 
yang banyak diharapkan pu-
blik. Dihawatirkan pemerin-
tahan akan banyak dikuasai 
investor politik yang punya 
kepentingan dan agenda ter-
selubung sehingga akan meru-
gikan rakyat. ***
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PALEMBANG-BP, Ketua 
DPRD Sumatera Selatan (Sum-
sel) Hj RA Anita Noeringhati 
mengakui saat ini DPRD Sum-
sel dan Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Sumsel tengah 
bersiap untuk membahas APBD 
induk Sumsel Tahun Angga-
ran (TA) 2022.

“ Nanti akan saya agendakan, 
tapi di tanggal 4  sampai tanggal 
20 Oktober kita akan membuat 
perubahan tatib, sama menyele-
saikan pansus RPJMD, setelah 
itu baru kita bahas KUA PPA, 
Insya Allah 29 November sudah 
kita sahkan, karena paling lam-
bat 30 November,” katanya, 
Senin (4/10).

Namun politisi Partai 
Golkar ini mengaku belum 
mengetahui besaran APBD 
induk Sumsel TA 2022. “Ki-
ta masih menunggu pihak 
Pemprov Sumsel,” katanya.

Anita berharap dalam 
pembahasan nanti pihaknya 
membutuhkan dana akurat 
dan pihak yang mengerti pro-
gram dan restra, renja yaitu 
kepada Organisasi Perangkat 

Anggaran (OPD).
“ Sehingga kalau hal itu di 

wakilkan , dia tidak bisa 
mengambil keputusan, ini akan 
menghambat pembahasan, 
kalau memang dihadiri memang 
kepala OPD kita bisa langsung 
membahasnya,” katanya.

Bukan hanya pembaha-
san APBD Induk Sumsel 
2022, menurut Anita semua 
pembahasan di DPRD Sum-
sel pihaknya mengharapkan  
kepala OPD yang langsung 
hadir. (#osk)
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PALEMBANG - BP, Pe-
rempuan yang terjun ke 
dunia politik adalah orang 
pilihan. Pasalnya untuk ter-
jun ke politik ini, tidak cukup 
kemauan tapi harus memi-
liki mental dan kemampuan.

Hal tersebut diungkap-
kan Ketua Kaukus Perem-
puan Politik Indonesia 
(KPPI) Sumsel, Hj RA 
Anita Noeringhati SH MH 
saat memberikan sambu-
tan dalam pelantikan KPPI 
11 kabupaten/kota Sumsel 
di Rumah Dinas Ketua 

DPRD Sumsel, Senin 
(4/10).

“Terjun politik, perem-
puan harus punya jati diri. 
Masuk politik ibu-ibu 
jangan mudah “diagangi” 
(diancam, red),” katanya.

Anita yang juga men-
jabat ketua DPRD Sumsel 
ini mengingatkan agar pe-
rempuan yang terjun poli-
tik dapat mandiri, sehing-
ga apapun yang terjadi 
perempuan tetap bisa sur-
vive.

“Waktu menuju Pe-

milu 2024 cukup singkat, 
maka harus dipersiapkan 
dengan matang, tidak cukup 
dengan partisipasi, tapi 
juga kontribusi. Untuk itu, 
inilah tugas pengurus yang 
baru dilantik, tingkatkan 
kinerja dan kualitas,” ka-
tanya.

Sedangkan Ketua Umum 
DPP KPPI, Dwi Septia 
Wati Jafar yang hadir vir-
tual mengapresiasi KPPI 
Sumsel dan meminta untuk 
bersiap menghadapi Pemilu 
2024. 

“Tujuan kita tidak hanya 
pada duduknya perempuan 
di parlemen tapi dapat ber-
kontribusi dalam kesejahte-
raan masyarakat,” ingatnya. 
“Kita dedikasikan, bahwa 
politik ini adalah pengab-
dian untuk terwujudnya 
peradaban,” katanya.

Iapun memberikan se-
mangat kepada pengurus 
yang dilantik dan berharap 
agar bersama komitmen 
untuk mewujudkan 30 
persen perempuan di par-
lemen. “Semiga juga akan 

terwujud di DPRD Sum-
sel dan kabupaten kota di 
Sumsel. Bahwa peremou-
an dapat berkontribusi 
dalam segala sektor ter-
masuk politik,” katanya.

Hadir dalam acara 
dengan protokol kesehatan 
tersebut, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
(PPPA) Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel), Henny 
Yulianti, tokoh peremouan 
Sumsel serta tamu undan-
gan. (*)

Menuju Pemilu 2024, KPPI Sumsel Lantik 
Sebelas DPC Kabupaten/kota

Suasana berpoto bersama usai pelantikan KPPI 11 kabupaten/kota Sumsel di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumsel, Senin (4/10).(BP/IST)

Dengan topik penanganan 
covid-19, Karhutla, narkoba, 
dan ilegal mining serta ilegal 
drilling, Irjen Pol Toni men-
jelaskan, bahwa aktualisasi 
dari FGD pertama sudah 
melakukan pemetaan ilegal 
drilling dan ilegal mining.

“Kami telah melakukan 
penutupan sebanyak 998 Su-
mur minyak ilegal di Sumsel 
dan mengamankan enam orang 
tersangka beserta alat bukti,” 
ujarnya disela-sela rapat ko-
ordinasi FGD. Selain itu 
juga penyiapan lapangan 
kerja yang memadai untuk 
masyarakat yang melakukan 

penambangan ilegal oleh 
pemda setempat.

“Kita pastikan sanksi hukum 
yang tegas bagi hilir (koorpo-
rasi) SPBU dan pelaku pero-
rangan ilegal drilling untuk 
memutus mata rantai yang 
menampung (penegakan hukum 
penadah),” katanya.

Untuk pelaku penam-
bangan ilegal driling dapat 
dilakukan perekrutan ke pe-
rusahaan sebagai upaya pem-
binaan rakyat penambang 
ilegal driling (perusahaan 
sebagai bapak angkat bagi 
masyarakat penambang).

Selain itu, pemberi CSR 

dari perusahaan bakal digunakan 
sebagai perbantuan pemodalan 
dan pelatihan Pembinaan bagi 
pelaku ilegal driling. “Kita juga 
bakal melakukan upaya reco-
very terhadap kerusakan ling-
kungan hidup dan melakukan 
lidik dan gakkum terhadap pe-
modal ilegal driling,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini diha-
diri oleh berbagai elemen 
instansi terkait baik pemerin-
tah provinsi, pangdam II/
Sriwijaya, OJK kantor Re-
gional 7 hingga melalui zoom 
meeting yang dihadiri oleh 
para Kapolres/Tabes, bupati/
walikota dan lainnya.(#osk)

Tutup 998 Sumur Minyak Ilegal 
dan Amankan 6 Tersangka

Kapolda Sumsel, Irjen Pol 
Drs Toni Harmanto pimpin 

rapat koordinasi FGD 
sinergitas, pemeliharaan 

situasi Kamtibmas 
lanjutan kedua di ruang 

Rekonfu Mapolda Sumsel, 
Senin (4/10). (BP/IST)

DPRD Sumsel 
Segera Bahas APBD 

Induk Sumsel TA 2022

Hj RA Anita Noeringhati
Ketua DPRD Sumatera Selatan

PALEMBANG-BP, Ahmad 
Hairul Anwar alias Erol (19),  
gelap mata  membunuh Hj 
Manisa (60) yang tidak lain 
adalah nenek kandungnya 
sendiri dengan sadis dan 
kejam, Minggu (3/10) seki-
ter pukul 10.15 dikediaman-
nya.

Aksi yang dilakukan 
warga Lorong Keluarga, 
Kelurahan Sentosa, Keca-
matan Seberang Ulu (SU) 
II Palembang hanya gara-
,gara tidak diberikan uang 
Rp 5.000 oleh korban untuk 
membeli rokok.

Sialnya dua tetangga 
korban, Latif (64) dan 
anaknya, M Firmansyah (24), 
ikut menjadi korban penusu-
kan karena melerai kejadian 
berdarah tersebut yang 
mengakibatkan keduanya 
sempat dirawat intensif di 
rumah sakit.

Akibatnya tersangka 
langsung di tangkap ang-
gota Buser Unit Reskrim 
Polsek SU II satu jam usai 
melakukan aksinya.

Kapolsek SU II, AKP 
Handryanto didampingi 
Kanit Reskrim, Iptu M Uzir 
mengatakan tersangka  ber-
hasil ditangkap sekitar satu 
jam usai menerima laporan 
dari masyarakat adanya ke-
jadian di lokasi kejadian.

“Motifnya pelaku ini 
meminta uang kepada kor-
ban sebesar Rp 5 ribu untuk 
membeli rokok, namun tidak 
diberi oleh korban, maka 
terjadilah penganiayaan 
hingga korban meninggal. 
Saat kejadian tetangga kor-
ban yang mendengar teria-
kan dan segera ingin mem-
bantu tapi malah ditikam 
juga oleh pelaku hingga 
harus mendapatkan perawa-
tan di RS Muhammadiyah,” 
kata AKP Handryanto saat 
pers rilis, Senin (4/10) di 
Mapolsek SU II Palembang.

Lanjutnya, korban men-
galami luka tusuk sekitar 14 
tusukan, diantaranya luka 
di dahi dan kepala bagian 
depan, dada kanan, payu 
dara kanan, ketiak, paha 

Pasal Rokok, Cucu Bunuh 
Nenek Kandung Sendiri

Ahmad Hairul Anwar alias Erol diamankan di Polsek SU II , Senin (4/10).(BP/IST)

kiri, telapak tangan kanan 
dan kiri, dan lainnya. Se-
dangkan hal sama dialami 
Latif, kurang lebih 8 luka 
tusukan. “Pisau telah disi-
apkan pelaku dirumahnya 
untuk menusuk korban, saat 
ini pisau sudah diamankan 
sebagai barang bukti,” kata 
AKP Handryanto.

Masih katanya, saat ini 
pelaku sedang dalam proses 
penyelidikan lebih lanjut dan 
dimintai keterangan terkait 
aksinya. “Pasal yang akan 
dikenakan yakni 340 KUHP 
dan 338 KUHP,” katanya.

Tersangka Hairul An-
war alias Erol mengakui 
perbuatannya. “Saya 

minta uang untuk beli ro-
kok, tetapi tidak dikasih, 
saya ambil pisau yang ada 
dirumah dan langsung 
menusuk nenek,” katanya. 
Lalu, “Sudah sering di-
marah nenek kalau minta 
uang jadi kesal,” kata pria 
yang berprofesi buruh ini. 
(#osk)

PALEMBANG-BP, Ka-
polda Sumatera Selatan 
(Sumsel), Irjen Pol Drs 
Toni Harmanto pimpin rapat 
koordinasi FGD sinergitas, 
pemeliharaan situasi Kamtib-
mas lanjutan kedua di ruang 
Rekonfu Mapolda Sumsel, 
Senin (4/10).

INDRALAYA, BP- Tak ada 
yang mustahil di dunia ini, 
dengan kerja keras dan ik-
hlas pasti membuahkan ha-
sil terbaik. Bak ibarat ung-
kapan, hasil tak mengkhia-
nati usaha.

Sosok Suharto Hasyim, 
sebelumnya dikenal sebagai 
pedagang ikan di kawasan 
Pasar Klinik atau masyara-
kat setempat menyebutnya 
Pasar Cak Nah yang berada 
di wilayah 7 Ulu Palembang. 
Tiap hari Suharto mengais 
rezeki dengan mengharapkan 
ikan sungai yang dia tawar-
kan.

Namun karena dirinya 
dianggap memiliki kemam-
puan memimpin, maka Su-
harto terpilih sebagai Ke-
pala Desa Pulau Negara yang 
berada di Pemulutan Ogan 
Ilir. Desa ini memang tempat 
di mana Suharto dilahirkan 
pada 1966 silam. Suami 
dari Ely Suharto ini mengab-
di cukup lama sebagai ke-
pala desa sampai 2008. 

“Memang waktu men-
jabat cukup lama, ya mau 

bagaimana lagi masyarakat 
menghendaki saya untuk 
terus mengabdi sebagai Ka-
des di tanah kelahiran saya 
tersebut,” ujar Suharto ke-
pada Berita Pagi, Selasa 
(5/10) sore.

Karena saat itu memang 
aturan yang memperbolehkan, 
sejak 1995 juga Suharto ak-
tif dalam berbagai kegiatan 
Golkar setempat.

Selesai menjabat Kades, 
dalam Pemilu 2009 Su-
harto diminta untuk men-
jadi calon anggota legis-
latif dari Golkar. Disebab-
kan sebelumnya sudah 
memiliki basis pendukung 
banyak dan solid terutama 
di desa Pulau Negara dan 
sekitarnya, Suharto duduk 
di parlemen DPRD Kabu-
paten Ogan Ilir.

Amanah sebagai wakil 
rakyat dimanfaatkan Su-
harto dengan terus meng-
gali aspirasi masyarakat 
melaui kunjungan dan blusu-
kan yang rutin dilakukannya. 
Sehingga setiap kali Pe-
milu dirinya selalu terpilih 
kembali.

Baru pada 2019, Su-
harto yang dalam Musda 
Golkar Ogan Ilir beberapa 
bulan lalu terpilih sebagai 
Ketua Partai Golkar Ogan 
Ilir ini dipercaya sebagai 
Ketua DPRD kabupaten 
yang bermoto Caram Se-
guguk ini.

Pasangan Suharto – Ely 
dikarunia 4 orang buah 
hati yang masing-masing 
diberi nama Bunga Suharto, 
Dewi Ratih Puspasari, Kun-
toro Mangku Soebroto dan 
Mawar Cahaya. (muk)

Penjual Ikan yang 
Jadi Ketua Dewan

Suharto Hasyim
KETUA DPRD OGAN ILIR
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BERDASARKAN data dari 
Dinas Kesehatan Kota Palembang 
status Kota Palembang masih 
masuk zona kuning.

Menurut Satgas Covid-19 
Dinkes Kota Palembang se-
kaligus Kasi Penyakit Me-
nular Dinkes Kota Palembang, 
Yudhi Setiawan mengatakan 
saat ini kota Palembang ma-
sih berstatus zona kuning 
berdasarkan data dari Badan 
Nasional Penangulangan 
Bencana (BNPB) pusat.

“Untuk saat ini status 
kota Palembang masih zona 
kuning atau zona beresiko 
rendah walaupun kasus ter-
konfirmasi kita nol berdasar-
kan data per 3 Oktober 2021,” 
katanya, Senin (4/10).

Menurutnya  berdasarkan 
data per 4 Oktober 2021 atau 
hari ini data kasus terkonfir-
masi ini juga masih nol.

“Kita patut bersyukur ka-
rena kasus kita semakin hari 
semakin menurun bahkan su-
dah nol tapi untuk zona kita 
masih zona kuning berdasarkan 
data dari BNPB,” katanya.

Ia mengatakan sejak ma-
suk PPKM level 2 dan zona 
kuning angka kasus terkon-
firmasi terus menurun dan 

angka kasus kesembuhan 
meningkat.

“Beda seperti sebelumnya 
saat puncak covid-19 bisa 
mencapai ratusan per hari,” 
katanya. Bahkan, untuk bed 
occupancy ratr (BOR) saat 
ini mencapai 6,35 persen.

Namun, tambah Yudhi 
walaupun kasus sudah men-
urun bahkan tercatat tidak 
ada penambahan kasus akan 
tetapi pihaknya menjaga pro-
tokol kesehatan menjadi hal 
utama dam wajib.

“Tetap kita jaga protokol 
kesehatan terutama saat ber-
pergian untuk tetap memakai 
masker. Jika tidak perlu ada 
keperluan yang penting dan 
mendesak lebih baik dirumah 
saja,” katanya.(#osk)

Kota Palembang Masih 
Berstatus Zona Kuning

Yudhi Setiawan

TERKAIT isu fitnah prak-
tik pewangsitan dituduhkan 
kepada (Alm) Sultan Mah-
mud  Badaruddin (SMB)  
III RMS Prabudiraja  mel-
alui youtube,  grup WA dan 
juga chat pribadi. 

Bahkan si oknum sudah  
mendatangi instansi terkait 
untuk menyebar fitnah yang 
telah terndikasi perbuatan 
pidana sebagaimana yg dia-
tur dalam UU ITE.

Maka digelar diskusi Ke-
dai Mangga , kawasan Talang 
Semut Palembang mengha-
dirkan pembakti Kesultanan 
Palembang Darussalam (KPD) 
Ustad Kgs H Mustofa Az-
hari, budayawan kota Pa-
lembang, Vebri Al Lintani, 
Habiburrahman, selaku pe-
neliti dari IAIN Curup  dan 
sejarawan kota Palembang 
Kemas Ar Panji, Sabtu (3/10).

“Perbuatan oknum yang 
belum perlu kami sebutkan 
namanya ini, menurut kami 
sudah termasuk fitnah. Saya 

Sementara itu, Habibur-
rahman, selaku peneliti dari 
Universitas Raden Fatah Pa-
lembang  yang telah mengha-
silkan tesis terkait dengan 
legalitas SMB III memper-
kuat pernyataan Ustad Opa.

“Benar apa yang diucap-
kan Ustad. Tidak ada unsur 
wangsit dalam penobatan SMB 
III Prabuduraja. Setidaknya 
Ada 3 kriteria yang mengu-
atkan legalitas SMB III Pra-
budiraja, yakni nasab yang 
jelas berpangkal dari SMB 
II, pusaka yang ditinggalkan 
kepada zuriat Prabudiraja dan 
pengakuan pata ulama.Ke-
tiga unsur ini, menurut Ha-
biburrahman sudah sesuai 
dengan kaidah penobatan 
seorang Raja  Melayu,”  ka-
ta  Habibburahman.

Sisi lain, sejarawan kota 
Palembang Kemas AR Pan-
ji menyatakan, untuk kepen-
tingan kebaikan KPD, se-
baiknya jangan saling men-
jelelkan, ayo bersama-sama 

kita, bersatu dan kompak 
dalam memajukan wong Pa-
lembang. “Tidak ada praktik 
wangsit di KPD,” katanya.

Hal serupa juga dikatakan 
oleh budayawan kota Pa-
lembang,  Vebri Al Lintani. 
“Saya mengamati dan 
mengikuti perkembangan 
KPD yang dimulai oleh SMB 
III sejak awal tahun 2003. 
Saya tidak pernah melihat 
praktik yang dituduhkan 
tersebut”, kata Vebri.

“Maka”, kata Vebri, “ber-
hentilah menghabiskan en-
ergi berbuat ghibah dan 
fitnah.

“Saya mengingatkan, 
bahwa pihak Kesultanan 
masih banyak pertimbangan 
untuk tidak memerkarakan 
ini ke hukum. Namun apa-
bila masih dilakukan, saya 
setuju dengan pernyataan 
Ustad Mustofa. Sebaiknya, 
ujaran fitnah ini diselesaikan 
secara hukum.” pungkas 
Vebri. (#osk)

Suasana diskusi Kedai Mangga di kawasan Talang Semut Palembang menghadirkan pembakti Kesultanan Palembang 
Darussalam (KPD) Ustad Kgs H Mustofa Azhari, budayawan kota Palembang, Vebri Al Lintani, Habiburrahman, selaku peneliti 
dari Universitas Raden Fatah Palembang dan sejarawan kota Palembang Kemas Ar Panji, Sabtu (3/10). 

Menangkis Fitnah Perwangsitan Terhadap SMB III Prabudiraja 

Palembang, BP-  Kebera-
daan anak jalanan di Kota 
Palembang masih menjadi 
masalah sosial masyarakat 
yang tidak habis-habisnya.

Anak jalanan sering 
kali tidak hanya membuat 
keamanan dan ketertiban 
menjadi terganggu tapi juga 
dapat memicu tindak krimi-
nal dijalanan sehingga ba-
nyak pengguna jalan men-
jadi tidak nyaman dengan 
keberadaan mereka.

Kepala Seksi Rehabili-
tasi Sosial Tuna Sosial, Kor-
ban Tindak Kekerasan dan 
Perdagangan Orang Dinas 
Sosial (Dinsos) Kota Pa-
lembang, Yudhi Irawan men-

gungkapkan beberapa faktor 
yang membuat keberadaan 
anak jalanan di Kota Pa-
lembang masih tetap ada.

Ia mengatakan tugas 
untuk meminalisir kebera-
daan anak jalanan ini meru-
pakan tugas kita bersama, 
tidak cukup hanya pemerin-
tah disitu, dibutuhkan juga 
peran serta masyarakat dan 
organisasi-organisasi yang 
memberikan edukasi terhadap 
masyarakat Kota Palembang 
agar tidak memberikan pem-
berian apapun di setiap per-
simpangan lampu merah di 
Kota Palembang. Hal itulah 
yang membuat keberadaan 
anak jalanan itu tetap ada, 

itu yang krusial.
Kemudian Faktor-fak-

tor lainnya yaitu faktor 
ekonomi yang membuat 
mereka mencari kebutuhan 
di luar dan terakhir faktor 
lingkungan, dimana me-
reka terpengaruh dengan 
keberadaan dan situasi 
lingkungan, mereka terasa 
nyaman dilingkungan ter-
sebut kemudian mereka ikut 
gerakan mungkin ada juga 
organisasi-organisasi se-
macamnya, dan mereka 
terpengaruh dari lingkungan 
tersebut.

“Tiga faktor itu yang 
menyebabkan keberadaan 
anak jalanan masih tetap 

eksis meski sudah berku-
rang,” ujar Yudhi Irawan 
kepada Berita Pagi, Senin 
(4/10).

Selain itu, ia menje-
laskan bahwa keberadaan 
anak jalanan saat ini ini 
beda tipis dengan yang 
peminta-minta, kebera-
daan mereka tidak hanya 
mengganggu ketertiban 
namun juga sudah minta-
minta uang kepada masy-
arakat pengguna jalan.

“Sekarang ini tidak ada 
perbedaan lagi anak jalanan 
dengan peminta-minta. Jadi 
upaya yang kita lakukan ya-
kni melakukan pembinaan, 
sosialisasi, memanggil pihak-

pihak keluarganya, menso-
sialisasikan Perda tentang anak 
jalanan itu sendiri, sampai 
menerapakan pembinaan dan 
sanksi,” jelas Yudhi.

Terkait sanksi bagi anak 
jalanan, Yudhi mengatakan 
sudah tertulis di dalam Pe-
raturan Daerah (Perda) 
Kota Palembang No. 12 
Tahun 2013 Tentang Anak 
Jalanan.

“Sanksi sampai final itu 
bisa berupa denda atau pi-
dana kurungan, sebagai-
mana yang tertulis dalam 
perda itu tertulis sanksi 
pidana 3 bulan kurungan 
dan denda 50 juta,” pung-
kasnya. (#Ric)

Puluhan Anjal Terjaring 
Razia Dinsos Palembang

Beberapa Anak Jalanan yang Terjaring Razia Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, Senin (4/10). (BP/Ric)

PALEMBANG, BP-  Bukan 
jadi rahasia umum lagi bahwa 
kondisi rumah susun di ka-
wasan Kelurahan 26 Ilir dan 
sekitarnya sudah sangat mem-
prihatinkan.

Tidak hanya kondisi bangu-
nan yang sudah nampak tidak 
layak huni, namun juga kawa-
san yang terlihat sangat kotor 
dan kumuh menjadi peman-
dangan pusat Kota Palembang 
yang menyedihkan.

Kepala Dinas Peruma-
haan dan Kawasan Permuki-
man Sumatera Selatan (Sum-
sel), Ir. Basyaruddin Akhmad, 
M.Sc mengungkapkan bahwa 
pihaknya bertemu dan mem-
bicarakan persoalan rumah 
susun ke Dirjen Pembiayaan 
Infrastruktur dan Perumahan 
Kementerian PUPR.

“Rumah susun itukan pu-
nya Perumnas dan masa kon-
sensinya kan sudah habis ka-
rena dibangun tahun 1984. Nah, 
memang yang terbaik itu rumah 
susun dibangun Mixuse, diba-
wah itu bisa menjadi sentral 
bisnis kemudian diatasnya 
apartement, sehingga pena-
taan kawasan itu semakin rapi 
apalagi didukung dengan 
sungai sekanak Lambidaro yang 
sedang direvitalisasi.” ujar 
Basyaruddin kepada Berita 
Pagi, Senin (4/10).

Basyaruddin juga menga-
takan akan mencoba memfa-
silitasi Pemerintah Kota Musi 
Rawas, Lubuk Linggau, dan 
Palembang dengan pihak Pe-
rusahaan Umum Perumahan 
Nasional (Perumnas) terkait 
daerah Housing Que untuk 
mengetahui demand karena 
Perumnas sekarang itu harus 

menghitung-hitung sedetail 
mungkin terkait pembangunan 
apartement disana.

“Hasil dari itu nanti baru 
akan dilakukan rapat antara Pe-
rumnas, Pemkot, Pemprov dan 
juga Dirjen Pembiayaan Infra-
struktur dan Perumahan Kemen-
terian PUPR untuk membahas 
terkait demand dari rumah susun 
itu sendiri, kan kalo sudah diru-
bah siapa yang mau membelinya 
itu,” ujarnya.

Sementara itu, Basyarud-
din mengatakan untuk orang-
orang yang sekarang menetap 
di rumah susun tersebut 
kemungkinan dibuatkan satu 
rusun dan  mereka dipinda-
hkan kesana.

“Nah yang lain dibuat 
apartement siapa yang mau 
membelinya. Karena itukan 
ditengah Kota pasti mahal 
dan terjangkau tapi mem-
buat kawasan menjadi lebih 
baik,” sambungnya

Basyaruddin menuturkan 
sekarang siapa yang akan mau 
membelinya itu lagi disurvei 
dalam 5 bulan ini, Perumanas 
pasti akan mengandeng BUMN 
atau pihak swasta lainnya un-
tuk melakukan revitalisasi di 
kawasan tersebut.

“Ini bisnis to bisnis, yang 
dicari sekarang demandnya ada 
tidak, nanti kalo dibangun sudah 
jadi tidak ada demand kan tidak 
balik modalnya itu informasi 
dari Kementerian PUPR, saya 
sudah sounding sounding ke Pak 
Heri TZ dalam hal ini Dirjen 
Pembangunan Infrastruktur dan 
Perumahan Kementerian PUPR, 
dan dalam waktu dekat akan 
dilakukan tahap-tahap tertentu,” 
tandasnya. (#Ric)

Revitalisasi Rusun Perlu 
Kerja Sama Kemitraan

Palembang, BP-  Upaya 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Palembang melakukan 
Restorasi Sekanak Lambi-
daro mesih mengalami 
menghadapi kendala.

Saat ini restorasi sedang 
dalam tahap pengerjaan 
segmen Jerambah Karang 
26 Ilir - PIM.  Alat berat 
dan infrastruktur lainnya 
sudah mulai diturunkan. 

Hanya saja, masih ada 
kendala pembebasan lahan. 
Masih tersisa 5 persil lahan 
lagi, yakni rumah warga 
yang letaknya hanya 5 me-
ter dari bibir sungai, yang 
belum dibebaskan. 

“Kita akan rapatkan dan 

membuka dokumen kem-
bali benar tidaknya. Ka-
rena kawasan ini sudah 
dibebaskan tahun 1986, 
jika memang tidak, terma-
suk yang akan kita bayar-
kan,” kata Asisten III 
Setda Palembang, Agus 
Kelana, Senin (4/10).

Agus mengatakan, peng-
erjaan fisik saat ini sampai 
pada pembuatan landscaping 
untuk naik ke darat dan 
dinding turap. Total 1,6 Km 
kanan kiri masing-masing 
800 meter.

“Karena beberapa 
bangunan itu belum dibong-
kar akan menyulitkan pihak 
Balai untuk bekerja, semen-

tara Desember ini harus 
sudah selesai,” kata Agus. 

Salah seorang pemilik 
rumah di bibir sungai, Ibra-
him mengatakan, karena 
lahan akan digunakan 7 
meter dari bibir sungai, 
maka setengah dari bangu-
nan rumahnya terkena 
dampak. 

Menurutnya sejak awal 
pembebasan lahan tahun 
1986 pihaknya tidak mem-
berikan lahan mereka dan 
tidak mengambil uang 
ganti rugi.

“Dulu itu karena biaya 
ganti wajarnya itu tidak 
sesuai, jadi kami tidak mau,” 
katanya. 

Restorasi Sekanak Lambidaro 
Terkendala Pembebasan Lahan

Namun kali ini karena 
dianggap sudah mendesak, 
pihaknya menyanggupi asal 
dibayar sesuai. Sampai saat 
ini belum ada kesepakatan 
antara keluarganya dengan 

Pemerintah Kota Palembang.
“Kita belum ada mu-

syawarah soal pergantian 
wajar lahan ini. Jadi belum 
tahu Pemkot aksn bayar 
berapa,” tukas Agus. (#Ric)

Kondisi sungai sekanak yang saat ini tengah dikerjakan 
masih terkendala pembebasan lahan.(BP/Nop) 

sebagai pendiri kebangkitan 
KPD bersaksi tidak pernah 
ada praktik pewangsitan. Pem-
bentukan kembali KPD yang 
dimulai Tahun 2002 akhir, dan 
diresmikan pada 3 Maret 2003 
telah mengalami proses yang 
benar. Dimulai dari diskusi, 

seminar, kajian dan pemilihan 
yang berdasarkan kriteria yang 
jelas. Bukan karena adanya 
pengakuan wangsit atau asal 
tunjuk,” kata Ustad Mustofa 
yang ketika pendirian kebang-
kitan KPD  bertindak sebagai 
Ketua tim tujuh. 

Menurutnya tim tujuh 
bertugas dan bermandat mel-
alukan proses pembentukan 
kebangkitan KPD. 

“Oleh karena itu, sebaiknya 
sang  oknum, kami minta tidak 
lagi berbuat yang tidak se-
suai dengan ajaran Islam, 

ghibah dan memfitnah kema-
na-mana. Kalau masih dite-
ruskan, jangan disalahkan 
apabila ada orang yang akan 
membawa masalah ini ke ra-
nah hukum,” kata laki-laki 
yang akrab dipanggil dengan 
Ustad Opa ini. 
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K O R A N U M U M

EMPATLAWANG-BP, 
Jembatan Pulo Mas, Ke-
camatan Tebing Tinggi, 
Kabupaten Empat Lawang, 
yang pondasinya tergerus  
banjir beberapa hari lalu. 
Kondisi saat ini cukup 
mengkhawatirkan peng-
guna jalan yang melintas. 
Untuk menghindari kerusa-
kan lebih parah, petugas 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Bina Marga Empat Lawang 
menutup sisi kanan jem-
batan. Pengendara harus 
bergantian melintas.

Lantai Jembatan Pulo 
Mas masih mulus. Tapi di 
bagian bawah jembatan, 
kerusakan sudah cukup pa-
rah. Nampak lubang besar 
hampir memakan separuh 
badan jalan dibagian bawah.

Kabid Bina Marga, 
Dinas PUPR Empat La-
wang, Eko Purwanto, 
Senin (4/10)mengatakan 

Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Empat Lawang menutup sebagian jembatan karena 
ada kerusakan. (BP/IST)

Jembatan Pulo Mas 
Ditutup Sebagian

MUARAENIM-BP, Pj Bu-
pati Muara Enim H Nasrun 
Umar (HNU) berharap agar 
para Calon Kades yang ikut 
dalam kontestan pemilihan 
Kades Periode 2021-2027 
untuk menjunjung tinggi 
Sportivitas. Hal itu tentunya 
demi mewujudkan komitmen 
bersama guna mendukung 
tercapainya demokrasi yang 
bersih, aman,dan damai 
serta kematangan dalam 
berdemokrasi,”kata HNU  saat 
kegiatan penandatangan 
pakta Intregritas Pilkades 
Serentak diruang Pangripta 
Nusantara kantor Bappeda 
Muara Enim, Senin  (4/10).

Dikatakan, bahwa peran 
serta bersama demi meny-
ukseskan demokrasi yang 
insyallah dimulainya kam-
panye masing-masing calon 
kades pada tanggal 07 s.d 
09 Oktober 2021 mendatang 
meminta calon Kades untuk 
menjunjung tinggi Sporti-
vitas berdemokrasi dengan 
menerima apa-pun keputu-
san dan hasil yang diraih. 
“Sesuai amanat yang telah 
diatur dalam Permendagri 
Nomor 72 Tahun 2020, 
penyelenggaraan Pilkades 
serentak akan dimulai pada 
106 desa di 20 kecamatan, 
Kabupaten Muara Enim ta-

hun 2021.
“Kehadiran kita pada 

hari ini demi terwujudnya 
komitmen dan tanggung jawab 
bersama dalam menyukseskan 
Pilkades ini,” katanya.

 Lebih lanjut dirinya 
berharap agar tidak hanya 
calon kades tapi panitia pe-
milihan kades harus berlaku 
hal yang sama menjalankan 
tugasnya dengan baik dan 
profesional yang dapat di-
pertanggungjawabkan di-
kemudian hari, Junjung 
sportivitas, serta memper-
siapkan diri menerima hasil 
dengan berlapang dada. 

“Meminta agar para 
camat selalu aktif monitor 
perkembangan Pilkades 
Masing-masing Kecamatan 
demi kelancaran serta kon-
dusifitas masyarakat di 
Desa,”katanya.

Tampak hadir pada ke-
giatan Penandatanganan 
pakta Intregritas jelang Pil-
kades Serentak 14 Oktober 
2021 diruang Pangripta 
Nusantara kantor Bappeda 
Muara Enim tersebut, Ka-
polres Muara Enim,Dandim 
0404 Muara Enim, Kajari 
Muara Enim,PJ Sekda Mu-
ara Pemkab.Muara Enim, 
Kadin DPMD Muara Enim 
dan unsur lainnya.(#nop)

Cakades  Diharapkan 
Junjung Tinggi Sportivitas 

PALEMBANG-BP, Tahun 
2020 Pusat Latihan Tempur 
(Puslatpur) TNI AD di Mar-
tapura, Batu Raja, Kabupaten  
Ogan Komering Ulu (OKU) 
mengajukan hibah kepada 
Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Sumatera Selatan (Sum-
sel) sebesar Rp20 Miliar.

Namun terjadi mis komu-
nikasi karena entah kenapa 
hanya terealisasi hanya Rp7 
Miliar sehingga realisasinya 
ditunda di tahun ini namun 
akan direalisasikan di tahun 
depan.

“ Ada mis komunikasi 
disitu sehingga belum terea-
lisasi, jadi Rp7 miliar itu 
tapi anggarannya dialihkan  
tapi tahun depan janji sekda 
dan hasil keputusan Komisi 
I  agar Pemerintah Provinsi 
menganggarkan lagi, karena 
Puslatpur itu kebanggan 
bagi kita juga, tapi nantinya 
anggarannya  itu berdasarkan 
perhitungan-perhitungan  ke-
butuhan pokok merekalah 
kita bantu, karena tempat lain 
juga dibantu,” kata Ketua 
Komisi I DPRD Sumsel An-
toni Yuzar, Minggu (3/10).

 Selain itu  termasuk 
tehnis menurut politisi PKB 
ini  tergantung  komunikasi 
pihak Puslatpur dengan  Bi-
ro Pemberintahan Pemprov 
Sumsel.

Sedangkan untuk hibah 
Kodam II Sriwijaya menurut-
nya sudah terealisasi  se-
muanya Rp40 Miliar.

“ Tapi soal hibah kemarin 
bukan di komisi I waktu itu 
masih di komisi III, Komisi 
I baru tahun ini membahas 
hibah, kami ini melanjutkan 
saja, dulu hibah di Komisi 
III semua tapi sekarang di-
masing-masing OPD,” kata-
nya.

Prinsipnya menurut An-
toni, hibah harus ada kemam-
puan Pemprov Sumsel lalu 
di utamakan untuk kebutuhan 
daerah dulu.

“ Jika semuanya cukup,  
boleh kita bantu hibah ke-
pada pihak ketiga lainnya 

misalnya pemerintah pusat 
yang ada  di wilayah Suma-
tera Selatan boleh dianggar-
kan  tapi yang punya kita 
cukup dulu  dan itu memang 
harus di bantu, saat kita mela-
kukan kunjungan ke Puslat-
pur TNI AD di Martapura 
kemarin wajib diberikan 
bantuan hibah namun karena 
kendala komunikasi , mungkin 
kurang nyambung juga dit-
unda  tahun ini , tahun be-
rikutnya Insya Allah,” kata 
pria yang berlatar belakang 
pengacara ini.

Apalagi menurut Antoni 
fasilitas penunjang di Pusat 
Latihan Tempur (Puslatpur) 
saat ini sangat tidak layak.

“ Komisi I sempat mela-
kukan kunjungan ke Puslat-
pur TNI AD di Martapura 
beberapa waktu lalu, memang 
kemarin tidak layak disana, 
jadi waktu kita lihat fasilitas 
yang ada disana kurang me-
mumpunilah apalagi pimpinan 
disana adalah seorang jende-
ral kalau dulu Letkol,” kata 
mantan anggota DPRD Pa-
lembang ini.

Saat kunjungan,  Antoni 
mengaku mereka di terima 
di tempat yang biasa saja di 
Puslatpur TNI AD di Marta-
pura.

“ Padahal Puslatpur TNI 
AD di Martapura adalah tem-
pat latihan perang terbesar di 
Asia, tiga kabupaten itu , “ 
katanya.

Atas dasar itu  pihak Pus-
latpur TNI AD di Martapura 
mengajukan hibah ke Pemprov 
Sumsel .(#osk)

Hibah Puslatpur  Terealisasi 
Hanya Rp 7 Miliar 

pihaknya sedang mem-
pelajari penyebab terjadi-
nya longsor tersebut dan 

belum bisa menjawab 
kapan akan diperbaiki.

“Untuk sementara ini 

kami tutup sebagian je-
mbatan, karena bisa mem-
bahayakan pengendara. 

Di lokasi sudah dipasang 
himbauan kepada warga,” 
katanya. (#osk)

Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar (BP/IST)

Antoni Yuzar

46 Tinggalan Megalit di Pagaralam Terdata 

Salah satu batu megalit di Pagaralam  (BP/IST)

Kemudian ada juga 
batu Dalkon atau batu ber-
lubang, memudahkan ma-
syarakat zaman dahulu 
untuk memecahkan biji-

bijian keras, serta ada lesung 
batu yang bisa dikaitakan 
dengan aktivitas masyarakat 
dahulu mengolah makanan 
atau menumbuk biji-bijian 

SEKAYU - BP, Kebijakan 
pembangunan Tahun Ang-
garan 2022 difokuskan 
pada empat prioritas daerah 
yaitu, Peningkatan ketahanan 
ekonomi rakyat untuk pen-
urunan kemiskinan, Pening-
katan kualitas SDM yang 
prima dan religius, Pengu-
atan dukungan infrastruktur 
untuk perekonomian dan 
pelayanan dasar yang ber-
wawasan lingkungan, dan 
Pemantapan kinerja aparatur 
dan birokrasi.

Demikian disampaikan 
Bupati Musi Banyuasin 
(Muba) Dr H Dodi Reza Alex 
Noerdin pada Rapat Pari-
purna DPRD Masa Persi-
dangan I Rapat ke-24 dalam 
rangka Penyampaian Pen-
jelasan Raperda tentang 
APBD (R-APBD) Kabupa-
ten Muba TA 2022 dan 2 
(Dua) Raperda Prakarsa 
DPRD Kabupaten Muba 
tahun 2021 oleh Pengusul, 
bertempat di Ruang Rapat 
Paripurna DPRD Muba, 
Senin (4/10/2021).

Dikatakan Bupati Dodi 
Reza, Anggaran pendapatan 
daerah TA 2022 terdiri dari 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Pendapatan Transfer, 
dan Lain-lain pendapatan 
Daerah yang Sah direncana-
kan  s ebesa r  Rp 
3.209.005.733.000,.

“Guna terlaksananya 
pembangunan yang berkela-
njutan beberapa sektor ung-
gulan pendapatan dari bagi 
hasil pajak dan SDA serta 
PAD akan terus dipacu se-
cara maksimal dalam rang-
ka peningkatan sumber 
dana untuk membiayai 
pembangunan,”ucap Dodi.

Kepala daerah Inovatif 
se-Indonesia ini juga me-
maparkan, belanja daerah 
TA 2022 diarahkan kepada, 
Memenuhi kebutuhan be-
lanja pegawai termasuk 
rencana kenaikan gaji PNS 
dan penerimaan/penambahan 
CPNS dan PPPK, Melanjut-
kan adanya tambahan pen-
ghasilan PNS, Menampung 
belanja operasional setiap 
Perangkat Daerah, Pelayanan 
kesehatan dan pendidikan 
gratis yang berkualitas dan 
merata, Program/kegiatan 
untuk penanggulangan ke-
miskinan dalam rangka 
penurunan angka kemiskinan.

“Kemudian Peningkatan 
kualitas jalan melalui peme-
liharaan jalan dan jembatan, 
infrastruktur dasar perumahan, 
pemukiman dan sanitasi. Pro-
gram/kegiatan penunjang 
prioritas belanja daerah pada 
organisasi perangkat daerah, 
serta Menampung alokasi 
Anggaran Dana Desa (ADD),” 
paparnya.

Dodi menyebutkan, se-
cara umum Rencana Ang-
garan Belanja Daerah TA 2022 
yaitu, Belanja Operasi Besar 
Rp 2.115.018.164.922, Be-
lanja Modal sebesar Rp 
593.505.673.332, Belanja 
Tidak Terduga sebesar Rp 
2.500.000.000, Belanja Trans-
fer sebesar Rp 263.393.643.700, 
sehingga total belanja sebesar 
Rp 2.974.417.481.954.

“Belanja tersebut di alo-
kasikan ke dalam beberapa 
urusan yaitu, urusan pemerin-
tahan wajib yang berkaitan 
dengan pelayanan dasar 
terdiri dari bidang pendidi-
kan sebesar 20,62%, kese-
hatan sebesar 18,70%, PUPR 
15,13%, Perkim 1,72%, 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta Perlindungan 
Masyarakat sebesar 1,70% 
dan Sosial sebesar 1,01%,  
Urusan pemerintahan wajib 
yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar sebesar 
11,30%, urusan pemerinta-
han pilihan yang terdiri 
dari Bidang Kelautan Peri-
kanan, Bidang Pertanian, 
Perdagangan dan perindu-
strian sebesar 4,17%, unsur 
pendukung yang terdiri 
dari Sekretariat daerah dan 
Sekretariat DPRD 7,93%, 
unsur penunjang yang ter-
diri dari perencanaan, keu-
angan dan kepegawaian 

Bupati Muba Sampaikan Raperda APBD Muba Tahun 2022
sebesar 13,35%, unsur 
pengawas 0,97%, unsur ke-
wilayahan terdiri dari keca-
matan sebesar 2,90% dan 
unsur pemerintahan umum 
sebesar 0,50%,”jelasnya.

Dodi menyimpulkan 
bahwa RAPBD Kabupaten 
Muba TA 2022 yaitu, Ang-
garan Pendapatan sebesar 
Rp 3.209.005.733.000,- Ang-
garan Belanja sebesar Rp 
2.974.417.481.954,- Ang-
garan Penerimaan Pembi-
ayaan sebesar Rp 
45.000.000.000,- Anggaran 
Pengeluaran Pembiayaan 
sebesar Rp 279.588.251.046,- 
sehingga total Rancangan 
APBD TA 2022 sebesar Rp 
3.254.005.733.000,-.  

“Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) TA 2022 
menganut surplus anggaran 
sebesar Rp 234.588.251.046, 
surplus anggaran ini diman-
faatkan untuk pengeluaran 
pembiayaan,”pungkasnya.

Sementara itu Ketua Ba-
dan Pembentukan Perda DPRD 
Kabupaten Muba, A Rahman 
Senen menyampaikan dua 
Raperda prakarsa yaitu, per-
tama Raperda tentang Pen-
cegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Hutan dan Lahan, 
dan Kedua Raperda tentang 
Perlindungan Kekayaan In-
telektual.

“Jangkauan dan arah 
pengaturan dalam Raperda 
tentang Pencegahan Penang-
gulangan Kebakaran Hutan 
dan Lahan ialah, Mengatur 
peran dan fungsi Pemkab, 
Perangkat Daerah, dan in-
stansi terkait, sektor swasta 
serta masyarakat dalan mela-
kukan upaya pencegahan 
pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup akibat 
kebakaran hutan lahan, 
serta penanggulangan pe-
rusakan lingkungan hidup 
akibat kebakaran hutan dan 

lahan yang menyebabkan 
terjadinya kerusakan ling-
kungan hidup,”jelasnya.

Lanjut Senen, Mengatur 
peran dan fungsi aparatur 
penegak hukum dalam mela-
kukan penegakan hukum 
baik terhadap perorangan 
maupun korporasi yang me-
nyebabkan terjadinya ke-
rusakan lingkungan hidup 
akibat kebakaran hutan dan 
lahan. Mengatur peran dan 
fungsi Pemkab, Organisasi 
Perangkat Daerah, dan in-
stansi terkait, sektor swasta 
serta masyarakat dalan mela-
kukan upaya pemulihan 
lingkungan hidup akibat 
terjadinya pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup 
yang disebabkan kebakaran 
hutan dan lahan.

“Raperda selanjutnya 
tentang Perlindungan Ke-
kayaan Intelektual, ada be-
berapa keuntungan yang 
diterima oleh masyarakat 
bila memiliki kesadaran 
terhadap hak kekayaan in-
telektual diantaranya, peng-
etahuan mengenai hak se-
seorang atas suatu karya 
intelektual miliknya yang 
mungkin selama ini tidak 
terpikirkan mengandung 
nilai ekonomis yang harus 
mendapatkan perlindungan 
hukum,”paparnya.

Selanjutnya, pemahaman 
hak kekayaan intelektual yang 
menyeluruh dan efektif akan 
dapat mendorong para inven-
tor dalan negeri maupun luar 
negeri untuk mau menanam-
kan invensi dan alih tehno-
loginya, kemudian dapat 
membuat seseorang menjadi 
jujur dan adil terhadap karya 
cipta maupun invensi milik 
orang lain sekaligus memun-
culkan sikap untuk melin-
dungi konsumen ataupun 
masyarakat pengguna hasil 
produksi dari hak kekayaan 
intelektual. (#Ril)

dan lain sebagainya.
Namun Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota Pa-
garalam merasa prihatin 
dengan respon masyarakat 
yang kurang terhadap rasa 
menghargai peninggalan pra 
sejarah, dalam hal ini me-
galit.

Menurut Kepala Disdik-
bud Kota Pagaralam, H 
Cholmin Heryadi siapa lagi 
yang mau mencintai ting-
galan pra sejarah kalau tidak 
dari semua masyarakat. 
“Bila ada yang menemukan 
tinggalan megalitik diha-
rapkan untuk bisa segera 
melapor ke Disdikbud Ko-
ta Pagaralam. Dan pihaknya 
pun akan melakukan peng-
ecekan ke lokasi,” katanya. 
(#osk)

PAGARALAM-BP, Kota 
Pagaralam miliki 46 cagar 
budaya megalit yang berada 
di 35 kelurahan. Lebih men-
dominasi di wilayah Dusun 
Belumai, ada seperti sebuah 
kompleks yang menjadi 
kawasan cagar budaya.

Refdinal, antropologi 
Kota Pagaralam mengatakan 
di Dusun Belumai terdapat 
arca, rumah batu atau kubur 
batu, dalkon, ada batu for-
masi atau batu gelang. “Ka-
lau kita amati orientasinya 
menghadap ke Timur Barat, 
yang bila kita tarik garis lurus 
sejajar sampai ke Tegur 
Wangi,” katanya.

Satu hal menarik dari 
tinggalan megalitik di data-
ran tinggi Besemah, sebut 
Refdinal, pihaknya mene-

mukan tidak menemukan 
catatan atau bukti tertulis 
tentang seperti apa dan ba-
gaimana kebudayaan dimi-
liki masyarakat pemilik 
megalitik ini.

“Tapi analisis kita ter-
hadap tinggalan megalitik 
di Belumai, telah menggam-
barkan kita lihat dari arca 
ada di bagian badannya 
seperti memanggul sebuah 
alat yang biasa disebut 
warga bubuh, atau alat me-
nangkap ikan. Jadi dari 
sana kita bisa menganalisis 
bahwa masyarakat dulu su-
dah ada kemampuan untuk 
menangkap ikan, sistem 
pengetahuan berkaitan tek-
nologi yang bisa memuda-
hkan menunjang kehidupan-
nya,” katanya.

Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin pada Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan 
I Rapat ke-24 dalam rangka Penyampaian Penjelasan Raperda (BP/ist)
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PALEMBANG, BP – Me-
dia besar Spanyol, El Nacio-
nal Catalunya, mengabarkan 
bahwa presiden Barcelona 
Joan Laporta sudah mencapai 
kesepakatan kontrak dengan 
pelatih Ajax Amsterdam, 
Erik Ten Hag. Menurut lapo-
ran mereka, Erik Ten Hag 
akan menangani Barcelona 
per musim depan.

“Laporta telah mencapai 
kesepakatan dengan Ten Hag 
untuk menangani Barcelona 
musim depan,” tulis El Na-
cional Catalunya, dikutip 

Berita Pagi dari Twitter @
BarcaUniversal, Senin 
(4/10/21).

Sekadar informasi, masa 
depan pelatih Barcelona, Ro-
nald Koeman, berada di ujung 
tanduk. Ronald Koeman ga-
gal membawa Barcelona 
bersaing di jalur juara Liga 
Spanyol 2021-2022.

Hingga pekan kedelapan 
Liga Spanyol 2021-2022, 
Barcelona hanya menem-
pati posisi sembilan dengan 
12 angka, terpaut lima poin 
dari Real Madrid di puncak 

klasemen.
Sementara di Liga Cham-

pions, Barcelona selalu kalah 
0-3 dalam dua laga awal. 
Karena itu, medio pekan 
lalu Ronald Koeman kencang 
dikabarkan akan dipecat.

Sejumlah nama muncul 
sebagai pelatih Barcelona se-
lanjutnya seperti Andrea Pirlo, 
Xavi Hernandez hingga Ro-
berto Martinez. Namun, hing-
ga kini belum ada tanda-tanda 
Ronald Koeman akan dipecat.

Lantas, jika Ronald Ko-
eman dipecat di tengah musim, 

siapa yang akan menjadi 
suksesornya? Pelatih asal 
Jerman, Ralf Ragnick, diga-
dang-gadang akan menjadi 
pelatih interim hingga akhir 
musim 2021-2022.

Ralf Rangnick bisa tanga-
ni Barcelona hingga akhir 
musim. Setelah itu, barulah 
Erik Ten Hag yang terikat 
kontrak dengan Ajax Amster-
dam hingga 30 Juni 2023, 
akan bertugas di Barcelona per 
musim panas 2022. Menurut 
laporan El Nacional, ada dua 
pemain yang diminta Erik 

Ten Hag untuk dibawa ke 
Barcelona.

Mereka ialah Matthijs de 
Ligt (Juventus) dan Ryan Gra-
venberch 
(Ajax Am-
sterdam). Un-
tuk De Ligt, ia 
merupakan man-
tan anak asuh Erik Ten H a g 
di Ajax Amsterdam.

“Ten Hag berharap bisa 
membawa De Ligt ke timnya, 
begitu juga dengan Ryan 
Gravenberch,” tutup laporan 
El Nacional. (#rid)

Erik Ten Hag Jadi Pelatih Barcelona

JAKARTA, BP - PSSI 
melepas Tim Nasional (Tim-
nas) Indonesia yang akan 
berjuang di Playoff Kuali-
fikasi Piala Asia 2023 di 
Thailand pada 7 dan 11 
Oktober mendatang. Acara 
pelepasan itu berlangsung 
di Hotel The Sultan, Ja-
karta, Minggu (3/10/21).

Sebagaimana diketahui, 
Timnas Indonesia harus 
berjuang dari playoff untuk 
dapat tampil di kualifikasi 
Piala Asia 2023. Sebab, 
Timnas Indonesia hanya 
menjadi juru kunci Grup G 
Kualifikasi Piala Dunia 2022 
zona Asia yang lalu.

Skuad Garuda harus 
mengalahkan Taiwan lebih 
dulu dalam pertandingan 
dua leg yang berlangsung 
di Thailand. Kemenangan 

akan mengantarkan Timnas 
Indonesia ke Kualifikasi 
Piala Asia 2023.

Ketua Umum (Ketum) 
PSSI, Mochammad Iriawan, 
memberikan semangat ke-
pada Timnas Indonesia 
melalui sambungan telefon 
dari Papua. Ia meminta tim-
nas Indonesia untuk me-
nyapu bersih dua leg itu 
dengan kemenangan.

‘’Saya titip tim ini ke-
pada Indra Sjafri (Direktur 
Teknik PSSI) dan Shin Tae-
yong. Berikan yang terbaik 
untuk negara ini,” ucap Mo-
chamad Iriawan yang saat 
bersamaan sedang di Papua 
untuk memantau PON XX 
Papua 2021.

“Saya ingin tim ini bisa 
memenangi dua laga mela-
wan Taiwan. Saya yakin 

kalian bisa meraih poin 
penuh di sana (Thailand),” 
tuturnya.

Sementara itu, pihak 
PSSI yang hadir di Jakarta 
adalah anggota Exco, Endri 
Erawan. Endri pun berharap 
para pemain mengingat, ba-
hwa perjuangan untuk men-
jadi bagian dari Timnas In-
donesia tidaklah mudah se-
hingga perlu kesungguan dan 
semangat.

“Kalian adalah pemain 
terbaik dari yang ada se-
karang. Tidak mudah ma-
suk menjadi pemain timnas. 
Pergunakan itu sebaik 
mungkin. Harumkan nama 
bangsa dengan mengala-
hkan Taiwan. Saya yakin 
kalian bisa,’’ ucap Endri, 
dikutip dari laman resmi 
PSSI.

Kualifikasi Piala Asia 2023 Indonesia 
Harus Menang Lawan Taiwan

Timnas Langsung Lakukan Persiapan
BURIRAM, BP – Seluruh 
pemain dan staf Timnas 
Indonesia yang berangkat 
dari Bandara Soekarno 
Hatta, Tangerang, Minggu 
(3/10/21) lalu. Kini sudah 
tiba di Buriram Thailand, 
setelah menempuh perja-
lanan selama 3,5 jam.

Penggawa Tim Nasio-
nal (Timnas) Indonesia, 
Evan Dimas, memastikan 
kondisi semua pemain da-
lam kondisi yang baik se-
telah tiba di Thailand. 
Kini seluruh pemain pun 
siap menjalani persiapan 
untuk melawan Taiwan di 
Playoff Kualifikasi Piala 
Asia 2023.

Semua bagian yang 
tiba di Buriram pun langs-
ung melakukan tes PCR 
untuk memastikan kon-
disi menjelang pertan-
dingan. Setelah melakukan 
tes, mereka pun langsung 
bergegas ke hotel yang 
telah disediakan untuk be-
ristirahat.

Evan Dimas pen me-
nyebut bahwa dirinya dan 
seluruh pemain yang berang-
kat saat ini dalam kondisi 
yang baik. Pemain berusia 
26 tahun itu juga menyebut 
telah siap untuk melakukan 
latihan jelang jumpa dengan 

Taiwan.
“Alhamdulillah kami 

sudah tiba di Buriram, 
Thailand. Kondisi saya dan 
teman-teman tidak ada 
masalah serta siap mela-
kukan persiapan jelang 
laga melawan Taiwan,” ujar 
Evan Dimas dilansir dari 
situs resmi PSSI, Senin 
(4/10/21).

Namun salah satu bek 
yang sebelumnya masuk 
kedalam skuad Timnas 
Indoneisa, Johan Ahmat 
Farizi, batal terebang ber-
sama pemain lainnya ke 
Buriram. Pemain Arema 
FC itu gagal membela 
Timnas Indonesia lantaran 
sakit dan dikembalikan 
ke klubnya.

Timnas Indonesia dijad-
walkan akan menghadapi 
taiwan di laga play off 
Kualifikasi Piala Asia 2023 
melawan Taiwan, Kamis 
(7/10/21) pukul 19.00 WIB. 
Skuad Garuda pun menda-
pat target untuk mampu 
memenangkan laga tersebut.

Kini para pemain Timnas 
Indonesia pun akan segera 
menjalani masa latihan jelang 
pertandingan tersebut. Ma-
sa latihan tersebut akan 
berlangsung pada Senin 
(4/10/21). (#rid)

PALEMBANG,BP – Muba 
Babel United siapkan bonus 
double hadapi Sriwijaya FC 
pada laga perdana Babak 
Penyisihan Grup Liga 2 In-
donesia 2021 di Stadion 
Gelora Sriwijaya, Jakabaring 
Sport City (JSC), Palembang, 
Rabu (6/10/2021) sore.

Hal tersebut ditegaskan 
Manajer Tim Muba Babel 
United, Achmad Haris ketika 
dikomirmasi wartawan, se-

hari jelang pertandingan, 
Selasa (5/10/2021). “Ya, 
kita dari manajemen Muba 
Babel United mempersiapkan 
bonus double atau dua kali 
lipat dari bonus kemenangan 
biasanya jika menang lawan 
Sriwijaya FC,” kata Haris 
,sapaan akrab Achmad Haris.

Haris yang juga mantan 
Asisten Manajer Sriwijaya 
FC ini berpendapat laga 
perdana sangat penting. Bu-

kan semata karena men-
ghadapi tim Sriwijaya FC 
yang kerab di sebut awak 
media sebagai “saudara tua”.

“Ya, laga perdana ini sang-
at penting, untuk laga-laga 
berikutnya. Boleh dibilang akan 
menentukan langkah kita untuk 
dapat meraih tiket lolos ke 
babak selanjutnya,” sambung 
pria yang juga Staf Khusus 
Bupati Musi Banyuasin 
(Muba) Bidang Pemuda dan 

PALEMBANG,BP - Muba 
Babel United siap tampil di 
Babak Penyisihan Grup A 
Liga 2 2021. Laskar Rang-
gonang -julukan Muba Ba-
bel United- pada laga per-
dana akan menghadapi tuan 
rumah Sriwijaya FC di Sta-
dion Gelora Sriwijaya, Ja-
kabaring, Palembang, Rabu 
(6/10/2021) sore.

Pembina Muba Babel 
United, Beni Hernedi men-
gatakan Bupati Dr Dodi 
Reza Alex dan Wakil Bu-
pati Muba Beni Hernedi sup-
port terhadap kehadiran MBU 
–singkatan Muba Babel Uni-
ted-. “Saya duduk di sini 
mewakili bupati saya me-
nyakan bahwa Pemerintah 
Kabupten (Pemkab) Muba 
support penuh kehadiran MBU 
di Sekayu sebagai klub ke-
banggaan milik masyarakat 
Muba,” kata Beni ,sapaan 
Beni Hernedi, saat press con-
ference di Palembang, Senin 

(5/10/2021) sore.
Lebih lanjut Wakil Bu-

pati Muba ini menambahkan, 
butuh pemikiran dan kerja 
ekstra untuk mendanai se-
buah klub sepak bola profe-
sional. “Saya tidak ikut terjun 
ke lapangan, tapi kita tahu 
Liga 1 dan Liga 2 ini liga 
profesional. Artinya harus 
muncul industri olahraga. 
Kita ketahui liga profesional 
pembiayaan profesional. saya 
dan bupati harus menjadi 
jembatan insya Allah pengu-
saha menjadi satu saya dan 
bupati medsodorong teman 
teman perusahaan di Muba 
untuk jadi sponsor,” tutur dia. 

 “Alhamdulillah sponsor 
kita perusahaan-perusahaan 
yang ada di muba dalam wa-
dah Muba Corforate Forum 
(MCM). Kami berharap bahwa 
kehadiran Muba Babel Uni-
ted menimbulkan sebuah daya 
saing daerah, menumbuhkan 
ekonomi kerakyatan, orang 

lebih mengenal Muba. Sayang 
Covid-19 laga Liga 2 tanpa 
penonton,” terang Ketua DPC 
PDI Perjuangan Kabupaten 
Muba ini.

Meski demikian Beni 
yakin Atep Rizal dan kawan-
kawan mampu meraih hasil 
terbaik dalam kompetisi 
Liga 2. Termasuk laga per-
dana menghadapi Sriwijaya 
FC di Stadion Gelora Sri-
wijaya, Jakabaring, Pa-
lembang, Rabu (6/10/2021) 
sore. “Saya menyatakan 
bahwa Alhamdulillah klub 
ini tetap siap, penuh percaya 
didi jalani laga perdana. 
Kami yakin dapat meraih 
poin maksimal, dengan se-
mangat pantang menyerah 
kalau istilah orang Muba, 
Mati Dem Asal Top. Nanti-
nya insya Allah warga Mu-
ba yang ada di Palembang 
juga mendukung penuh 
meski lewat virtual,” pung-
kas dia. (#ril)

Jelang Lawan Sriwijaya FC 
Pembina MBU: Mati Dem Asal Top

MBU Siapkan Bonus Double Hadapi Sriwijaya FC
Olahraga ini.

Namun sayang pria berka-
camata ini enggan menyebut 
jumlah nominal bonus yang 
akan digelontorkan pada tim 
Laskar Ranggonang –julukan 
Muba Babel United- jika 
sukses raih poin perdana. 
Tapi informasi yang dihimpun 
jika pada musim sebelumnya 
bonus kemenangan untuk tim 
MBU –singkatan Muba Ba-
bel United- adalah Rp 40 
hingga 50 Juta.

So, jika bonus kemenangan 
digandakan atau dua kali lipat 
maka total bonus yang akan 
diterima skuat yang bermar-
kas di Stadion Serasan Se-
kate, Kota Sekayu, Kabupa-
ten Muba ini adalah Rp 80-100 
Juta. “Nominalnya adalah. 
Yang pasti kita berikan mo-
tivasi pada pemain agar me-
raih tiga poin pada laga per-
dana,” tukas dia. (#nop)

SEKAYU-BP, Pelaksanaan 
kegiatan Skyland Criterium, 
Latihan Bareng dan Simu-
lasi Lomba Balap Sepeda 
dalam rangka HUT TNI ke-
76 yang digelar Kodim 0401 
Muba bersama Pemkab 
Muba di sirkuit internasional 
Skyland berjalan sukses dan 
meriah. 

Alhasil, dua atlet sepeda 
Muba yang tergabung dalam 
Ikatan Sport Sepeda Indonesia 
(ISSI) Muba yakni Sofi Intan 
Fajrianti dan Reza Putri Ame-
liani berhasil merebut dua 
posisi yakni juara 1 dan juara 
2 di kelas women open. 

“Selamat kepada Sofi dan 
Reza, berhasil menyisihkan 
peserta lainnya dari Kabupa-
ten/Kota di Sumsel,” ungkap 
Bupati Dr Dodi Reza Alex 
Noerdin Lic Econ MBA. 

Pembina dan Penggerak 
Olahraga Terbaik Indonesia 
ini juga mengucapkan Terima 
kasih kepada ISSI Sumsel 
beserta jajaran Kodim 0401 
Muba yang sangat maksimal 
andil menyukseskan event 
Skyland Criterium, Latihan 
Bareng dan Simulasi Lomba 
Balap Sepeda ditengah kon-
disi pandemi COVID-19. 

“Alhamdulillah kegiatan 
berjalan lancar dan meriah, 
semua peserta dapat difasi-
litasi dengan baik dan penon-
ton tetap bisa euforia meny-
aksikan meski secara live 

streaming,” ucapnya. 
Dua atlet sepeda ISSI 

Muba, Sofi Intan Fajrianti 
dan Reza Putri Ameliani men-
gucapkan Terima kasih ke-
pada Bupati Dodi Reza yang 
sangat peduli terhadap bidang 
olahraga. “Peserta difasili-
tasi dengan sangat baik dan 
prokes yang sangat ketat, 
Alhamdulillah Muba men-
jadi tuan rumah yang baik 
dan dapat berjaya meraih 
juara,” ucap keduanya. 

Dandim 0401 Muba Let-
kol Arh Faris Kurniawan SST 
MT mengucapkan selamat 
kepada pemenang dan Pem-
kab Muba yang telah mem-
fasilitasi kegiatan dengan 
sempurna. “Selamat kepada 
para pemenang, dan dua atlet 
sepeda perempuan Muba yang 
mampu menyabet dua juara 
sekaligus,” ulasnya. 

Sekretaris Umum ISSI 
Sumsel, Andi Tegakzs Mot-
urua mengaku Muba sangat 
sukses menjadi tuan rumah 
yang baik dengan semua 
sarana prasarana yang sang-
at mumpuni. 

“Muba memang sangat 
siap menjadi tuan rumah, 
kami ucapkan Terima kasih 
kepada pak Bupati Dodi 
Reza serta segenap warga 
masyarakat Muba yang mem-
berikan support pesepeda di 
Sumsel untuk berkompetisi,” 
tandasnya. (#ril)

Atlet Sepeda Muba 
Berjaya di HUT TNI ke-76

Bupati Muba Dodi Reza Alex menyapa atlit sepeda Muba 
usai berhasil merebut dua posisi yakni juara 1 dan juara 2 
di kelas women open.(BP/Ist)

Managemen Muba Babel United bersama saat peluncuran tim menjelang laga perdana 
kompetisi Liga 2 yang akan berlangsung rabu sore.(BP/Ist) 

Erik Ten Hag
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tegas membasmi penyakit ma-
syarakat tersebut. Menurutnya 
harus ada solusi konkrit dari 
dinas terkait agar para PSK 
dapat beralih profesi.

“Ini harus menjadi perha-
tian, mereka ditutup dan di-
beri satu tempat dengan pela-
tihan keterampilan. Karena 
pada prinsipnya mereka mau 
bertobat serta ingin kembali 
hidup normal dengan keluarga 
masing-masing. Namun ka-
rena tidak adanya ketrampilan 
dan permodalan yang cukup 
sehingga mereka tetap menja-

lani profesinya tersebut,” ujar 
Rizal Kenedi, Selasa (5/10).

Senada, Ketua DPRD 
Sumsel RA Anita Noering-
hati tegas meminta pemerin-
tah untuk menutup semua 
tempat yang dijadikan ajang 
prostitusi. Pihaknya miris 
apalagi menyaksikan bagai-
mana pada masa pandemi 
Covid-19 sekarang masih 
banyak pengunjung tempat 
maksiat tersebut.

“Ini harus ditutup segera. 
Ketegasan dari Pemerintah 
sangat diperlukan,” ujar 

Anita yang juga politisi Par-
tai Golkar ini.

Menanggapi desakan wa-
kil rakyat ini, Kepala Satpol 
PP Sumsel Aris Munandar 
mengatakan jika penanganan 
kawasan prostitusi harus dila-
kukan komperhenshif dan 
lintas instansi. “Ketika diber-
sihkan harus disertai langkah 
pembinaan. Kita melakukan 
razia tapi instansi lain harus 
sinergis melakukan upaya 
sosial dan ekonomi,” ujarnya.

“Kemudian terkait lahan 
yang katanya milik Pemprov 

di kawasan eks lokalisasi ter-
sebut, tapi di lapangan seper-
tinya banyak yang mempu-
nyai  sertifikat. Jadi tidak hanya 
Satpol PP saja, harus mengik-
utsertakan instansi lainnya,” 
tambah Aris Munandar lagi.

Sementara itu saat dikon-
firmasi, Kepala Dinas Sosial 
Palembang Heri Aprian men-
gungkapkan jika menertibkan 
kawasan eks lokalisasi mer-
upaka kewenangan Pemerin-
tah Provinsi Sumsel. Pihaknya 
hanya memback up jika ada 
razia dan penertiban. (#tim)
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Kaca mobil sebelah kiri 
diturunkan lebih separuh, baru 
jelas kelihatan mukanya. 
Mungkin sekitar 25 tahunan 
usia perempuan ini, sedikit 
kurus dan bergincu lumayan 
menyala.

“Nak kemano kak,…” 
ujarnya dengan logat Pa-
lembang. Belum sempat di-
jawab, kembali dia bertanya, 
“Nak dikawani dak yo? Aku 
jugo ado kawan nah di sano 
itu,” tambahnya setelah me-
lihat kalau di dalam mobil 
kami berdua.

“Siapo namonyo dek?” 
tanya kami. “Namo aku 
Sella kak..” jawabnya. Dalam 
hati kami bergumam, tak 
mungkin nama ini asli se-

suai identitasnya.
“Ayolah kak kalu nak di-

kawani, aku belum ado tamu 
kak dari tadi,” tambah Sella, 
anggap saja namanya benar.

Perbincangan berlanjut, 
saat ditanya dia minta berapa. 
Awalnya tarif yang dipasang 
Rp 400 ribu untuk berkencan 
dengannya. Belum juga ditawar, 
Sella langsung saja kembali 
bertanya mau nawar berapa.

Uniknya, mereka yang 
menjajakan diri di kawasan 
ini tak mau dibawa ke peng-
inapan atau hotel. Sepertinya 
sudah berlaku SOP bagi 
mereka, hanya mau “ekse-
kusi” di kawasan rumah 
susun saja. Dan tarif yang 
dipatok juga sudah termasuk 

sewa tempat.
Satu lagi, mereka pasti 

menolak jika diajak ikut 
dengan kendaraan pelanggan.  
Karena tak jauh dari tempat-
nya berdiri biasanya berdiri 
atau duduk di atas motor 
seorang pria yang siap 
mengantarnya ke tempat “ek-
sekusi” tadi. Bisa jadi pria 
ini multi fungsi sebagai bo-
dyguard.

Kawasan jalan Dipone-
goro dan sekitarnya ini me-
mang sejak lama seperti tak 
terjamah penertiban aparat 
terkait. Sekarang memang 
jumlah PSK di sana jauh le-
bih sedikit dibanding kurun 
waktu 5 tahun terakhir ini. 
(#tim)

singgah dan makan di pecel 
lelenya.

Pecel Lele memang bu-
kan makanan asing lagi 
bagi masyarakat Kota Pa-
lembang, tidak hanya ka-
rena enak. Pecel Lele juga 
mengandung kesehatan yang 
baik bagi tubuh. 

Seperti dilansir dari 
Hallo Sehat, di balik da-

gingnya yang lembut, ikan 
lele ternyata memiliki 
banyak manfaat untuk 
kesehatan karena kaya 
kandungan gizi. Dalam 
100 gram ikan le le 
mengandung berbagai nu-
trisi  yang bermanfaat 
menjaga kesehatan jan-
tung, mencegah anemia, 
mendukung sistem imun 

jadi lebih kuat, menjaga 
kesehatan otak, dan men-
urunkan risiko storke.

Bagi kamu yang bermi-
nat makan pecel lele untuk 
menambahkan kesehatan 
tubuhmu dapat langsung 
datang ke Pecel Lele Mbak 
Rany yang berlokasi tepat 
di pinggir simpang 4 Macan 
Lindungan. (#Ric)

“Literasi keagamaan yang 
tidak hanya berisikan larang-
an dan hukuman, tapi bagai-
mana agama bisa menjadikan 
sebagai manusia yang berak-
hlak mulia dan memiliki 
harga diri tinggi,” tambahnya.

Terpisah, Ustadz Dr Ulil 
Amri Lc memandang pro-
stitusi sebagai bentuk ke-
jahatan yang berdampak 

dalam tatanan sosial. 
Karenanya dalam bebe-

rapa ayat Al Quran dan Ha-
dits jelas menyatakan la-
rangan berzina dan meru-
pakan dosa besar.

“Masalah prostitusi ini 
sudah ada aturannya, oleh 
karena itu selaku tokoh 
masyarakat dan tokoh 
agama kita harus lebih 

bahu membahu serta mendo-
rong pemerintah setempat 
dan penegak hukum untuk 
bisa memberlakukan aturan 
yang melarang prostitusi. 
Negara bertanggungjawab 
untuk memberantasnya,” 
ujar Ustadz Ulil Amri yang 
juga Ketua Umum Forum 
Dai Ekonomi Sumsel ini. 
(#ric)

Punya Yayasan ............... SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Sahabat Anak (ASA) berada 
di kawasan  Senen, Jakarta 
Pusat.

Tak hanya itu, Alena juga 
memiliki yayasan bernama 
Alena Free Foundation yang 
memiliki program sekolah 
gratis untuk anak kurang 
mampu. Upanya  Alena yang 
kelahiran Malang ini juga 
pernah terlibat dalam proyek 
Unesco yang bertajuk World 
Book Day. Alena didapuk 
menjadi salah satu duta dalam 
acara tahunan tersebut.

 “Karena aku sendiri su-
dah suka baca buku sejak 
dari kecil. Buku itu benar-
benar jendela dunia. Melalui 

buku kita jadi semakin cerdas,” 
ujar artis yang menyandang 
gelar Cum Laude Fakultas 
IISIP, Universitas Pelita Ha-
rapan ini sebagaimana dikutip 
dari Wikipedia.

Alena juga pernah ber-
partisipasi dalam acara Kam-
panye Peduli Lingkungan 
dengan tampil dalam acara 
Rotaray Preserve Panet Earth.

Pemilik nama lengkap 
Caroline Gunawan ini lahir 
9 November 1981, 40 tahun 
silam ini mengawali pre-
stasi dalam tarik suara 
melalui ajang pencarian 
bakat Asia Bagus Malaysia 
dengan menyandang predi-

kat Grand Champion pada 
tahun 2000. Di tahun yang 
sama, Alena juga menyabet 
Medali Emas dalam  Choir 
Olimpiade LINZ-Austria 
dengan Elfa’s Singers. Se-
mentara pada 2008 dia ber-
hasil meraih predikat Talen-
ted Artist dalam ajang Time-
placed Award.

Tak hanya dalam dunia 
tarik suara, Alena juga per-
nah beradu akting dalam 
film Crazi Love yang tayang 
di layar lebar 2013 silam. 
Sementara dalam film Si-
lent Hero yang rilis 2015, 
Alena juga tampil prima. 
(#net/zur)

membahayakan jaringan pay-
udara karena membatasi sir-
kulasi darah ke jaringan 
payudara,” catat Targonskaya.

“Sirkulasi darah yang 
buruk dapat menyebabkan 
pusing dan kram,” tambahnya.
3. Pengaruh pada Fisiologi 

Payudara
Mengenakan bra ketat saat 

tidur bisa memengaruhi lim-
fatik yang mengakibatkan 
retensi cairan dan peradangan 
kronis. Sistem limfatik sen-
diri membantu mengeluarkan 
racun dari area payudara 

Tidur Pakai Bra Bisa Ganggu Kesehatan, Ini 5 Masalah yang Sering Muncul
Kebiasaan tidur tanpa bra sudah dimiliki banyak 
perempuan karena rasa nyaman, tetapi masih ada 

juga yang memiliki tidur pakai bra.

Padahal, ternyata ada 
konsekuensi kesehatan dari 
kebiasaan tidur pakai bra. Hal 
ini dinyatakan oleh Anna 
Targonskaya, MD ahli gine-
kolog dan penulis di Flo 
Health.

Di bawah ini lima masa-
lah kesehatan yang bisa mun-
cul akibat memakai bra saat 
tidur menurut Targonskaya:

1. Iritasi Kulit
Salah satu efek lain dari 

mengenakan bra saat tidur 
adalah iritasi kulit. Kait dan 

tali bra dapat bergesekan 
dengan kulit sehingga meny-
ebabkan iritasi dan lesi kulit.
2. Sirkulasi Darah Terganggu

Salah satu efek buruk dari 
penggunaan bra saat tidur adalah 
menghambat sirkulasi darah. 
Saat tidur, kawat bra yang me-
nempel dengan ketat di kulit akan 
membatasi otot-otot dada. Hal 
ini yang akan membatasi aliran 
darah ke saraf lengan dan area 
tubuh lainnya.

“Mengenakan bra di ma-
lam hari dengan kompresi 
ketat seperti sport bra dapat 

PALEMBANG, BP – Ter-
nyata dibalik tubuh yang sehat, 
tidak hanya terdapat jiwa yang 
kuat tapi juga kemampuan 
reproduksi yang baik. Mendu-
kung kesehatan alat repro-
duksi bisa dimulai dari diet 
kaya nutrisi seimbang. 

Pada pria, bicara soal alat 
vital tidak hanya menyoal 
kemampuan ereksi. Ini juga 
soal ketahanannya, kualitas 
serta kuantitas sperma juga 
gairah seks. 

Menurut Rajinder Yadav, 
ahli seksologi asal India, 
ada beberapa jenis makanan 
yang dapat memberikan 
kesehatan pada pria, teu-
tama kesehatan seksologi. 

Berikut daftar makanan 

yang perlu masuk dalam 
menu harian untuk mendukung 
kesehatan alat vital.
1. Bayam

Tokoh animasi Popeye 
harus mengonsumsi bayam 
untuk bisa lebih kuat. Se-
perti Popeye, Anda pun bisa 
lebih kuat dengan konsumsi 
bayam. Mengapa?

Sebagaimana dilansir 
Healthline, bayam banyak 
mengandung asam folat yang 
dikenal sebagai penguat ali-
ran darah. Komponen ini 
juga memainkan peran pen-
ting dalam fungsi seksual pria.

Dalam 185 gram bayam 
mampu memenuhi 77 persen 
kebutuhan folat harian. Di 
samping itu ada kandungan 

magnesium yang merangsang 
aliran darah dan meningkat-
kan kadar testosteron.
2. Kerang

Kerang memiliki repu-
tasi sebagai makanan afrodi-
siak. Namun Paul Turek, 
ahli urologi-kesuburan di 
California, berkata belum 
cukup bukti apa kerang me-
mang mempengaruhi gairah 
seks.Hanya saja, kandungan 
zinc pada kerang bisa men-
dukung ereksi. “Zinc juga 
diperlukan untuk pembentu-
kan testosteron, jadi itu juga 
mendukung libido dan pro-
duksi sperma,” jelas Turek, 
seperti dikutip Health.

Kerang memang me-
nandung zinc dalam jumlah 

cukup tinggi jika dibandingkan 
pangan lain. Namun masih ada 
pilihan pangan kaya zinc lain 
sebagai alternatif seperti lobster, 
kepiting, biji labu.
3. Wortel

Wortel sangat disarankan 
untuk meningkatkan jumlah 
sperma. Untuk pengobatan 
tradisional, wortel dire-
komendasikan untuk men-
gatasi infertilitas.

Salah satu komponen 
penting pada wortel adalah 
karotenoid alias antioksidan 
dengan pigmen oranye. Ka-
rotenoid membantu mening-
katkan jumlah sperma juga 
motilitas atau pergerakan 
sperma.

4. Tomat

Jika wortel memiliki 
kandungan karotenoid, 
maka tomat punya likopen. 
Antioksidan ini memberikan 
warna merah pada tomat 
sekaligus berguna untuk 
melawan radikal bebas 
penyebab kerusakan sel.

“Diperkirakan bahwa 
oksidan mendasari banyak 
infertilitas pria dan kanker 
prostat, dan kita tahu bahwa 
antioksidan baik untuk pem-
buluh darah di jantung dan 
penis. tetapi mekanisme ker-
janya yang tepat belum ter-
definisikan dengan baik,” 
jelas Turek.
5. Cabai

Suka makanan pedas? 
Ternyata makanan pedas 

dengan cabai membawa man-
faat buat kesehatan penis 
khususny Kandungan cap-
saicin pada cabai akan men-
stimulasi pusat kesenangan 
pada otak yang meningkatkan 
mood dan punya potensi efek 
afrodisiak.
6. Apel

Mulai sekarang, sebaiknya 
mengonsumsi apel sekaligus 
dengan kulitnya. Dalam se-
buah riset, senyawa aktif asam 
ursolat pada kulit apel men-
cegah pertumbuhan sel kan-
ker prostat. Namun masih 
diperlukan penelitian lanjutan 
untuk memahami efek ini. 
Kendati demikian, riset lain 
menunjukkan konsumsi lebih 
banyak buah dan sayur me-

mang terbukti memberikan 
peluang lebih baik untuk 
melawan kanker prostat.
7. Oatmeal

Mungkin menu makanan 
satu ini tidak masuk dalam 
daftar jika bicara soal keseha-
tan seksual. Padahal oatmeal 
termasuk salah satu jenis ma-
kanan afrodisiak. Konsumsi 
oatmeal mampu meningkatkan 
aliran darah ke penis.

Kemudian kandungan 
asam amino L-arginine bisa 
membantu mengatasi dis-
fungsi ereksi dan mendorong 
produksi testosteron. L-ar-
ginine akan membantu pem-
buluh darah pada penis lebih 
rileks, sehingga aliran darah 
lebih lancar. (#rid)

7 Makanan yang Mendukung 
Kesehatan Kejantanan

melalui kelenjar getah bening 
yang ada di ketiak.

Dengan begitu, drainase 
limfatik yang terganggu da-
pat menghambat ekskresi 
racun dari tubuh. Kondisi ini 
dapat menyebabkan edema 
dan radang payudara kronis.

4. Infeksi Jamur
Tidur mengenakan bra 

dapat menyebabkan in-
feksi jamur pada payudara. 

Mengenakan bra saat tidur 
bisa memicu kelembaban 
pada area payudara yang 
bisa jadi tempat ber-
kembangnya jamur.

5. Hiperpigmentasi Kulit
Hiperpigmentasi kulit 

merupakan perubahan warna 
kulit yang tidak merata atau 
munculnya bintik-bintik ber-
warna gelap pada kulit. Penye-
bab hiperpigmentasi disebab-

kan peningkatan pigmen 
melanin pada daerah ter-
tentu pada kulit.

Mengenakan bra saat 
tidur dapat menyebabkan 
gesekan, iritasi, dan kerusa-
kan pada area kulit. Kondisi 
ini dapat menstimulasi me-
lanosit dan menghasilkan 
lebih banyak pigmen me-
lanin di area kulit hingga 
mengakibatkan hiperpig-
mentasi. (#rid)

BERSAMBUNG  KE EDISI  
SELANJUTNYA

banyak diberitakan di surat 
kabar di Hindia Belanda. 
Prostitusi tersebut ber-
kembang seiring dengan 
berkembangnya.

Kedatangan pegawai VOC 
(Verenigde Oostindische 
Compagnie) di Nusantara 
sekitar tahun 1600-an men-
jadi awal dimulainya pergun-
dikan dan munculnya para 
Nyai pada masa penjajahan. 
Bermula dari dipekerjakannya 
para perempuan pribumi un-
tuk mengurus rumah tangga 
para pegawai kulit putih, yang 
lambat laun tidak hanya ber-
kutat pada urusan dapur, 
namun juga menemani ma-
jikannya tidur.

Sementara itu pejabat 
kolonial Belanda di Palembang 
juga berusaha membersihkan 
citra orang-orang Belanda 
dari prostitusi.

Di tahun 1906, Asisten 
Residen Palembang van Mark 
melaporkan kehidupan sek-
sual seorang perempuan muda 
24 tahun bernama Henriette 
Anderson alias Nona Jet.

Menurut catatan Asisten 
Residen, dulunya Nona Jet 
datang ke Plaju dan tinggal 
seatap dengan Sersan Nacht-
zijl. Mereka hidup di sebuah 
tangsi militer di Plaju, sebe-
rang kota Palembang. Suatu 
hari, Sersan itu berniat untuk 
menikahi Nona Jet, namun 
Nona Jet menolak dan ming-
gat dari tangsi. Kemudian dia 
tinggal di Perkebunan Karang 
Ringin, Musi Ilir.

Nona Jet tinggal di Jalan 
Sayangan, di kawasan 16 Ilir 
Palembang. Dia sudah me-
mulai hidup cabul.

Dan lebih buruk setelah 
Nachtzijl pergi ke Eropa, la-
poran Asisten Residen Van 
Mark kepada Residen Pa-
lembang pada 27 Juni 1906. 
Mark dan beberapa orang lain-
nya menilai Nona Jet melaku-
kan prostitusi terselubung. 
Banyak laki-laki pernah meng-
inap di rumahnya. Sang Nona 
pernah juga jadi perempuan 
simpanan seorang Tionghoa 
kaya di sekitar Palembang.

Suatu kali, Asisten Resi-
den Palembang, Van Mark, 
memberi surat perintah pada 
Jet untuk memeriksakan diri 
ke dokter militer. Dia juga 
diberi uang untuk berobat ke 
Jakarta agar menjauhi Pa-
lembang. Nona Jet rupanya 
tersinggung dan tidak terima 
seolah dirinya dituduh seba-
gai pelacur. Maka, ia pun 
mengirim surat keberatannya 
kepada Residen Palembang.

Di Sumatera Selatan sen-
diri, timbul gerakan serikat 
pemuda (Perkoempoelan 
Pembasmi Perdagangan Pe-
rempoean dan Anak-Anak) 
yang yang mengecam per-
buatan asusila tersebut.

Pada tanggal 17-19 April 
1940 Perkoempoelan Pem-
basmi Perdagangan Perem-
poean dan Anak-Anak 
menuntut kepada pemerintah 
Hindia Belanda agar dibentuk 
suatu peraturan prostitusi yang 

harus dijalankan dengan be-
nar dan peraturan tersebut 
harus selalu diperbaiki, hing-
ga pelaksanaannya bisa ber-
jalan dengan baik sesuai 
dengan sistem yang telah 
ditetapkan.

Gerakan ini muncul se-
bagai reaksi atas menurunnya 
moral penduduk di Suma-
tera. Selain itu, Polisi Hindia 
Belanda tidak banyak 
mengambil tindakan inisiatif 
untuk melindungi masyarakat 
dari tindak asusila. Pada ke-
nyataannya tindakan prosti-
tusi dan eksploitasi wanita 
yang ada di Sumatra dipelo-
pori oleh orang-orang Barat.

Hampir tidak ada keterliba-
tan orang-orang Sumatra dalam 
bisnis prostitusi dan perdagang-
an wanita di sana. Selain itu, 
wanita (budak prostitusi) di 
pusat-pusat populasi di Suma-
tera hampir tidak ada yang be-
rasal dari Aceh, Batak, Minang-
kabau, ataupun Palembang. 
Para wanita tersebut sebagian 
besar berasal dari Jawa.

Masyarakat Sumatra sang-
at teguh memegang adat, agama 
dan mereka menentang bentuk 
prostitusi. Masyarakat Sumatra 
teguh mempertahankan dan 
mengimplementasikan adatregels 
(peraturan adat) secara penuh 
untuk mengatur perilaku sosial.

Selain itu, dalam tataran 
keluarga tak henti-hentinya 
pendidikan yang ketat ter-
kait moralitas publik diberi-
kan dengan baik. Masyarakat 
Aceh, Batak, Minangkabau, 

Palembang, juga jauh lebih 
memegang norma agama dan 
moral sehingga mereka bisa 
resisten terhadap prostitusi 
yang berkembang di Sumatra 
(“Sumatra’s Moraal toestan-
den daar gunstiger dan op 
Java?” dalam Het nieuws van 
den dag voor Nederlandsch-
Indië, 9 Januari 1937). 

Maraknya  prostitusi dan 
perdagangan wanita di Hin-
dia Belanda, khususnya di 
Jawa menyebabkan banyaknya 
reaksi keras dari masyarakat. 
Protes keras dan tindakan 
nyata untuk mereduksi dam-
pak sosial bisnis prostitusi 
dan perdagangan wanita di 
Jawa sebenarnya banyak dila-
kukan terutama oleh organi-
sasi pergerakan nasional.

Contohnya seperti yang 
dilakukan Boedi Utomo. 
Pada tahun 1919, Organisasi 
Budi Oetomo wilayah Sura-
baya mengecam tingginya 
tingkat prostitusi dan perda-
gangan wanita dengan me-
layangkan aspirasi melalui 
Volksraad (Dewan Rakyat).

Boedi Utomo menuntut 
Volksraad untuk mengeluar-
kan kebijakan larangan kon-
trak opium di Jawa dan juga 
monopoli opium, serta mela-
kukan sensus terhadap pela-
cur dan melarangnya tinggal 
di desa-desa (“Algemeen 
Nieuws: Werk voor den Volks-
raad” dalam Bataviaasch 
Nieuwsblad 21 April 1918).
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