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Simak Ulasan dari 
Kemas A.R. Panji
Sejarawan UIN Raden Fatah 
Palembang

Di Halaman 2

KAIN JUMPUTAN
PALEMBANG
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Jessica Veranda
Lulusan Cum Laude 

Desain Komunikasi Visual

Nomor 010 Tahun Ke-16 
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NAMA lengkapnya Jessica Ve-
randa Tanumihardja atau biasa 
disapa Veranda JKT48. Veranda 

merupakan mantan anggota 
JKT48 generasi pertama yang 
berasal dari Jakarta, Indone-
sia. Veranda pada masa ter-
akhirnya sebagai anggota 
JKT48 berada di Tim J, dan 

kini melanjutkan kariernya 
bersolo karier.

Ayik Farid: Harus 
Kedepankan Praduga 
Tak Bersalah

PALEMBANG –BP, Ma-
jelis Ulama Indonesia (MUI) 
Sumsel siap meneruskan 
pembangunan Masjid Sri-
wijaya jika pemerintah tidak 
mau melanjutkannya. Bah-
kan dijelaskan jika MUI 
juga bersedia melakukan 
penggalangan dana dari umat 
Islam serta meminta ban-

tuan dari Arab Saudi se-
hingga pembangunan masjid 
dapat berlanjut.

Hal ini ditegaskan Sekre-
taris Umum MUI Sumsel H 
Ayik Farid dalam Forum Dis-
kusi Publik  “Masjis Raya 
Sriwijaya Dimangkrakkan atau 
Lanjut Bergerak…?” yang 
digelar Forum Demokrasi Sri-
wijaya, Minggu (17/10) lalu.

Ayik Farid menilai sudah 
seharusnya pembangunan 

BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

LEMBANG, BP- Sudah sering 
kali berpindah-pindah tempat 
untuk berjualan Pak Hasanud-
din yang dulunya berjualan 
pempek khas Palembang kini 
kembali memulai usahanya 
berjualan olahan pempek, 
namun kali ini berjualan otak-

otak khas Bangka.
Pak Hasanuddin menu-

turkan bahwa dirinya sudah 
lama berjualan pempek mu-
lai dari dulunya menggunakan 
motor untuk keliling

Otak-Otak Khas Bangka 
di Persimpangan 
Jembatan Musi 6

Otak-Otak Khas Bangka Cek Yati milik Pak Hasanuddin yang 
terletak di persimpangan Jembatan Musi 6 Palembang. (BP/Ric)

MUI Siap Selesaikan Masjid Sriwijaya

Siapa Kandidat Presiden RI 2024? 
Perhelatan Pilpres masih relatif 

lama, tetapi isu terkait siapa yang lay-
ak menjadi Presiden mendatang tetap 
saja menarik diperbincangkan. 

Untuk itu Tim Litbang Berita Pagi 
melakukan poling Presiden Pilihan Pem-
baca Berita Pagi. Poling dilaksanakan 
mulai sekarang sampai Selasa 19 Ok-
tober 2021 Pukul 17.00 WIB. 

Untuk itu silakan pembaca sekalian 
menentukan pilihan dengan cara scan 
Barcode yang ada dihalaman depan 
koran umum Berita Pagi edisi 010.

PALEMBANG,BP-Wakil 
Ketua Komisi V DPRD 
Sumatera Selatan (Sumsel) 
Mgs Syaiful Padli meng-
ingatkan Palembang memi-
liki  sejarah sebagai daerah 
yang memiliki nuansa ke-
Islaman yang tinggi, ter-
bukti dengan adanya Pa-
lembang Darussalam.

“ Maka dengan ha-
dirnya Masjid Raya 
Sriwijaya ini  
menjadi simbol 
Palembang Da-
russalam  bisa 
dimunculkan 
kembali melalui 
Masjid Raya 
Sriwijaya ini,” 
katanya.

Dengan dilanjutkan 
pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya maka pembangu-
nan di Palembang berimbang 
di hulu dan di hilir.

“ Kami di DPRD Sum-
sel, saya secara pribadi  
kita akan mengawal agar 
masjid ini tidak mangkrak 

dan diteruskan sehingga 
kalau kemarin saya dengan 
kawan-kawan di banggar 
DPRD Sumsel sudah men-
galokasikan  Rp250 mi-
liar di tahun 2020 untuk 
pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya, tapi karena ini 
ada permasalahan hukum 
anggaran ini di tunda, 

kita berharap kedepan 
pembangunan Ma-

sjid Raya Sriwi-
jaya dilanjutkan  
dan dialokasi-
kan kembali 
dari  APBD 

Sumsel untuk 
m e n e r u s k a n 
pembangunan 
Masjid Raya 

Sriwijaya,” katanya sem-
bari menegaskan kalau 
pembangunan awal Masjid 
Raya Sriwijaya sudah 
melalui prosedur yang je-
las melalui pansus di DPRD 
Sumsel dan 

Syaiful Padli: Sebenarnya Sudah 
Dianggarkan 220 M Lagi

Mgs Syaiful Padli

Desain Masjid Sriwijaya yang tampak megah merupakan 
hasil dari sayembara untuk dibangun dikawasan Jakabaring. 
Insert: Progres pembangunan Masjid Sriwijaya sudah 
sampai tahap pondasi, yang saat ini terhenti karena sedang 
dalam proses penyidikan pihak kejati Sumsel. (BP/Tim)

JIKA slogan Pegadaian, 
Atasi Masalah Tanpa Ma-
salah maka ini seakan tak 
berlaku untuk sebagian pin-
jaman online yang banyak 
menjerat masyarakat teru-
tama kalangan menengah 
ke bawah. Dengan iming-
iming proses cepat dan ber-
bunga ringan, banyak yang 
tergiur mencoba mencari 

solusi kebutuhannya dengan 
menarik pinjaman melalui 
beberapa aplikasi tersebut.

Sebut saja Bu Siti (nama 
samaran), seorang Ibu Rumah 
Tangga berusia sekitar 36 
tahun yang berdomisili di 
kawasan padat penduduk di 
Seberang Ulu Palembang. 
Berawal dari SMS yang 
masuk ke telepon selular 

Pinjaman Online, Atasi 
Masalah dengan Masalah

Kemas Khoirul Mukhlis, 
Pemimpim Umum Berita Pagi

miliknya menawarkan pin-
jaman online dengan ba-
hasa promosi menggiurkan.

“Ya saat itu saya sebe-
narnya tak begitu perlu uang 
pinjaman, tetapi dalam hati 
iseng saja sehingga men-
coba mengklik link yang 
disematkan dalam SMS 
tersebut,” tutur Siti kepada 
Berita Pagi.

Beberapa langkah yang 
diminta setelah

Sandiaga Uno

Airlangga Haryanto

Agus Harimur� Yudhoyono

Sri Mulyani

Erick Tohir

Andika Perkasa

Tri Rismaharini

h�ps://cu�.ly/presiden2024

Kandidat Presiden
Anies Baswedan

Prabowo Subianto

Ridwan Kamil

Ganjar Pranowo

Khofifah Indar Parawansa

Puan Maharani
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Sumber : Litbang Berita Pagi

PALEMBANG –BP, Persi-
dangan kasus dugaan ko-
rupsi pembangunan Masjid 
Sriwijaya denga terdakwa 
Eddy Hermanto, Syarifuddin, 
Dwi Kridayani dan Yudi Ar-
mindo berlanjut Jumat (15/10) 
lalu dengan menghadirkan 
saksi ahli keuangan negara 

Dr Dadang Suwanda dan 
ahli pengadaan barang dan 
jasa Dr Riad Horem.

Dadang Suwanda yang 
pernah menjadi auditor 
pada BPKP dan inspektoral 
Jenderal Kementerian Dalam 
Negeri ini mengatakan ha-
nya 3 lembaga yang berhak 

menghitung kerugian ne-
gara yakni BPK, BPKP dan 
Inspektorat.

Menurut penasehat hukum 
terdakwa Eddy Hermanto, 
Hj Nurmalah SH MH pi-
haknya sepakat 

Ahli Sebut Hanya 3 Lembaga 
Berhak Hitung Kerugian Negara

Suasana sidang kasus dugaan korupsi pembangunan masjid sriwijaya yang 
berlangsung di PN Palembang beberapa waktu lalu. (BP/ist)

PINJOLPINJOL



buatan dan pewarnaanya. Kata 
jumputan berasal dari kosa 
kata Jumput/menjumput yang 
pengartiannya didalam Kamus 
Besar Bahasa Indoneisa adalah 
“memungut”. Sedangkan Istilah 
lain disebut dengan kain Pelangi 
diambil corak motif dan warna-
nya banyak (Warna-warni). 

Ada dugaan bahwa kain 
Jumputan/Pelangi ini  mendapat 
pengaruh dari kain Tie Dye. 
Teknik pembuatan kain Tie Dye 
diduga berasal dari seni kriya 
Bandhu yang usianya hampir 
sama dengan negara India. Se-
dangkan para arkeolog menyebut-
kan bahwa Tie Dye sudah ada 
sejak 5000 tahun sebelum ma-
sehi yang lalu di India, Peru, 
Mexico, Yunani dan Roma.

Kemudian kain Tie Dye ini 
menyebar ke beberapa daerah di 
belahan dunia termasuk ke Indo-
nesia. Kepopuleran kain teknik 
Tie Dye semakin meningkat 
ketika kaum Hippies Amerika 
sering mengenakan busana yang 
dibuat dengan teknik Tie Dye 
tersebut pada akhir tahun 70-an. 
Berbagai motif yang ditampilkan 
sebagian besar membuat nilai 
kehidupan dan kebebasan yang 
terinspirasi dari sejarah nuklir 
tahun 50-an.

Kain Pelangi atau Kain 
Jumputan adalah salah satu 
hasil Kriya tekstil yang di-
miliki oleh Palembang-Su-
matera Selatan. Banyak yang 
mengatakan bahwa Jumputan 
merupakan bagian dari Batik 
dengan alasan bahwa kain 
Jumputan memiliki motif yang 
mirif dengan motif yang ada 
di kain Batik.

Namun hal tersebut kurang 
tepat karena Batik dan Jumputan 
melalui proses pembuatan yang 
sangat berbeda. Pembuatan Jum-
putan tidak ada proses penggam-
baran pola motif dan pemberian 
lapisan lilin sebagaimana proses 
pembuatan Batik tulis dan Batik 
cap pada umumnya. Jumputan 
dibuat menggunakan proses ikat 
celup atau Tie Dye. Dari awal 
proses pembuatan bahan-bahan 
dan teknik pewarnaan hingga 
pembuatan tentunya sangat ber-
beda dengan kain Batik.

Jumputan masuk ke Indo-
nesia melalui perdagangan antar 
negara pada jaman dulu. Di-
bawa oleh para saudagar India 
lalu mulai di perdagangkan. 

Tidak di ketahui daerah mana 
yang terlebih dahulu dikenalkan 
Jumputan ini, namun kemun-
gkinan besar awal mula kain ini 
berasal dari daerah yang berada 
di pesisir pantai mengingat in-
teraksi para pedagang dahulu 
masuk melalui pe;abuhan laut 
dan sungai.

Maka dari itu kain Jum-
putan tersebar dibeberapa 
wilayah Indonesia dengan 
nama dan sebutan yang bebe-
da-beda. Kain Jumputan di 
Banjarmasin disebut dengan 
Kain Sasirangan , di Solo dan 
Yogyakarta disebut dengan 
Kain Tritik, di Pekalongan di-
sebut dengan Kain Shibori 
mengadopsi nama Jumputan 
dari Jepang dan di Palembang 
kain tersebut tetap dikenal 
dengan Kain Jumputan (Kain 
Pelangi).

Kain Jumputan Palembang 
Kain Jumputan atau Kain 

Pelangi dari Palembang meru-
pakan salah satu kain dengan 
teknik ikat celup yang paling 
terkenal di Indonesia. Karena 
kain Jumputan Palembang me-
miliki motif dan pewarnaan yang 
lebih kompleks dan rumit jika 
dibandingkan dengan kain Jum-
putan dari daerah lain.

Motif yang paling tua dari 
kain Jumputan Palembang ada-
lah motif Bintik Tujuh. Bintik 
Tujuh merupakan motif yang 
paling rumit pembuatannnya. 
Kurang lebih satu bulan untuk 
mengerjakan motif ini yang 
dilakukan oleh dua sampai tiga 
orang seniman Jumputan.

Kain Jumputan dari berba-
gai negara maupun berbagai 
daerah di Indonesia memiliki 
khas motif, keunikan dan filo-

sofi masing-masing. Terkadang 
memiliki kemiripan motif dari 
antar masing-masing daerah. 
Namun hal tersebut bukan se-
buah duplikasi yang secara di-
sengaja bertujuan untuk menji-
plak motif tersebut.

Sentra Pembuatan Kain 
Jumputan di Palembang berada 
di Jl. Aiptu A Wahab, Tuan 
Kentang, Kecamatan Seberang 
Ulu I, Kota Palembang, Suma-
tera Selatan yang dinamakan 
“Griya Kain Tuan Kentang”. 
Dari tempat inilah lahir inovasi-
inovasi baru para pengrajin kain 
Jumputan Palembang yang 
menjadikan peningkatan pesat 
pada produk ini. Griya Kain 
Tuan Kentang dikelola oleh 
pemerintah daerah dan dijadikan 
sebagai pusat pembuatan kain 
Jumputan di kota Palembang. 
Hampir semua masyarakat se-
tempat disana berprofesi sebagai 
seniman kain Jumputan. Dari 
sentral kain Jumputan inilah 
akhirnya seniman Jumputan 
semakin mengembangkan 
kreativitas dan menciptakan 
motif baru.

Seorang ilmuan Antropo-
logi Visual, Gregory Bateson. 
Ia mengatakan bahwa budaya 
adalah suatu Share Heritage. 
Yang berarti bahwa tidak ada 
yang seratus persen asli. Selalu 
saja ada pengaruh dari orang 
lain, suku lain, bahkan bangsa 
lain yang pernah dilihat maupun 
ditemui. Baik oleh dirinya sen-
diri ataupun berdasarkan dari 
cerita orang lain.

Gregory mengatakan bahwa, 
manusia adalah pembelajar yang 
baik yang sangat mudah meny-
erap, meniru dan mengaplika-
sikan apa yang dilihat dan dia-
lami. Oleh karena itu, sebaiknya 
janganlah mudah mengklaim 
suatu budaya asli berasal dari 
daerah tertentu, tetapi lebih tepat 
jika dikatakan “yang ber-
kembang” disuatu daerah itu. 
Dari hal ini dapat disimpulkan 
bahwa kemiripan motif kain 
Jumputan ditiap daerahnya 
merupakan sebuah Share He-
ritage yang terjadi di kriya tek-
stil dunia. Para seniman pen-
cipta dari masing-masing motif 
meninterpretasikan apa saja yang 
pernah mereka lihat dan dijadi-
kan sebuah karya motif yang 
memiliki filosofi masing-masing. 
(***)
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Kain Jumputan 
Palembang

SEJARAWAN UIN RADEN 
FATAH PALEMBANG

Kemas A.R. Panji

Jadwal Sholat
Subuh Terbit Zuhur Asar Magrib Isya
04:24 05:38 11:48 15:01 17:53 19:03

DI tengah persoalan hukum 
yang menjerat pembangunan-
nya, Masjid Raya Sriwijaya 
seperti cerminan niat baik. 
Dan niat baik itu tetap tegak 
lurus saat lahan masjid yang 
sudah dijejeri pondasi be-
serta dinding batu dan tiang-
tiang beton itu dinihilkan 
sebagai proyek gagal. Pada-
hal pekerjaan besar telah 
dimulai dan dana yang cukup 
besar telah terserap di sana.

Untuk ini kita harus per-
caya pada Alex Noerdin yang 
pada sesi sidang di Pengadi-
lan Negeri Palembang ber-
saksi mengenai perjalanan 
Masjid Raya Sriwijaya. Ka-
rena dialah sejatinya yang 
menerbitkan niat baik itu dan 
menancapkannya di lokasi 
di mana bakal masjid itu 
menunjukkan bagian dasar 
fisiknya sekarang ini.  

Pembangunan masjid 
Sriwijaya semula direncana-
kan berada di kawasan dekat 
Bandara Sultan Mahmud 
Badaruddin (SMB) II Pa-
lembang. Tetapi setelah be-
berapa kali kajian, lokasi 
tersebut dinilai terlalu jauh 
karena berada di luar kota 
Palembang.

“Saya lihat lagi (lokasi 
awal). Siapa yang mau 
shalat di sana? Terlalu jauh. 
Saya lalu minta di bagian 
aset di biro hukum, ada 
tidak lahan Pemprov di 
dekat Jakabaring? Ardani 
(Kabiro Hukum) waktu itu 
menjawab ada pak di depan 
UIN (Universitas Islam-
Negeri). Ini bagus,” tutur 
Alex Noerdin yang ber-
saksi melalui zoom meeting 
dari sel tahanan di Jakarta.

Alex menjelaskan, setelah 
menemukan lokasi pembangu-
nan masjid Sriwijaya di Ja-
kabaring ia pun berencana 
membangun Islamic Centre. 
Setelah itu, pemerintah pro-
vinsi pun melakukan sayem-
bara untuk mencari desain 
dan spek terbaik pembangu-
nan masjid Sriwijaya.

“Ini masjid bukan sem-
barang masjid, masjid ini 
disayembarakan, ada 20 (de-
sain yang masuk), diputusk-
anlah satu bentuk bangunan 
yang cocok,” ujar Alex.

Usai mendapatkan desain 
terbaik, munculah nominal 
anggaran dana pembangunan 
masjid sebesar Rp668 miliar. 
Anggaran itu kemudian di-
ajukan ke DPRD Provinsi 
Sumatera Selatan untuk pro-
ses 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 kem-
bali dikeluarkan sebesar Rp80 
miliar hingga totalnya men-
capai Rp130 miliar.

“Itu sebagai peman-
cing, bukan kita minta 
Rp668 miliar (dicairkan 
DPRD). Di tahun 2015 
itu Rp50 miliar, 2017 Rp80 
miliar saya sangat yakin 
nantinya akan ada inves-
tor meneruskan pembangu-
nan ini,” ujar Alex.

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 dirancang 
bangun semasa kepemimpi-
nan GubernurAlex Noerdin 
yang kemudian diresmikan 
Gubernur Herman Deru.

Lokasi masjid itu memang 
sengaja dipilih di area yang 
mengelompok karena dapat 
berintegrasi dengan pusat 
pendidikan Islam sebagai yang 
terbaik di Indonesia.

Tetapi, seiring waktu ber-
jalan ternyata lahan itu digu-
gat oleh warga hingga akhir-
nya luasan masjid hanya 
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.

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

Pembangunan Masjid 
Raya Sriwijaya patut dan 
layak dilanjutkan. Niat baik 
itu menjadi taruhannya.

Palembang memiliki  se-
jarah sebagai daerah dengan 
nuansa keIslaman yang ting-
gi. Palembang Darussalam 
adalah salah satu penandanya. 

Hadirnya Masjid Raya 
Sriwijaya mengukuhkan sim-
bol Palembang Darussalam. 
Simbol kuat keislaman  itu 
kembali menyemai melalui 
Masjid Raya Sriwijaya.

Dengan dilanjutkannya 
pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya, pembangunan di 
Palembang pun akan be-
rimbang di hulu dan di hilir.

DPRD Sumsel sudah me-
nyatakan akan mengawal 
masjid ini agar tidak mang-
krak. Pembangunannya ajan 
dihelat kembali. 

Banggar DPRD Sumsel 
sudah mengalokasikan Rp250 
miliar di tahun 2020 untuk 
pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya. Karena ada 
penanganan hukum, angga-
ran ini ditunda. 

Kita berharap kedepan 
pembangunan Masjid Raya 
Sriwijaya dialokasikan 
kembali dari APBD Sum-
sel. DPRD Sumsel sudah 
m e n e g a s k a n  k a l a u 
pembangunan awal Masjid 
Raya Sriwijaya sudah 
melalui prosedur yang 
jelas melalui pansus di 
DPRD Sumsel dan ditu-
angkan dalam peraturan 
daerah (perda).

Jika pembangunan Ma-
sjid Raya Sriwijaya dihen-
tikan maka perdanya harus 
dicabut, karena perda itu 
dibuat untuk dilaksanakan. 
Nyatanya sampai hari ini 
perda itu tidak dicabut, ar-
tinya pembangunan Masjid 
Raya Sriwijaya dilanjutkan.

Dengan keberadaan Ma-
sjid Raya Sriwijaya, rencana-
rencana yang luar biasa akan 
menjadi potensi pember-
dayaan umat. Di sana berga-
bung religi, sejarah, budaya 
yang tentunya akan mem-
buka lapangan kerja dan po-
tensi pengembangan eko-
nomi umat.***

Motif Perkembangan

Bintik Sembilan

Jumputan Bintik Tujuh

Cuncung Terong

Bintik-bintik

Prakiraan Cuaca

Quote
“Seseorang yang 
berani membuang satu 
jam waktunya tidak 
mengetahui nilai dari 
kehidupan.”

Charles Darwin

Masjid Sriwijaya 
dan Niat Baik

KAIN Jumputan Palembang 
atau Dikenal Juga dengan se-
butan Kain Pelangi adalah salah 

satu kain yang berkembang di 
Palembang. nama Jumputan 
diduga berasal dari proses pem-



PALEMBANG, BP- DPD 
PDI Perjuangan Provinsi Su-
matera Selatan (Sumsel) siap 
memperjuangkan apapun  ke-
putusan partai terkait Pemilihan 
Presiden (Pilpres) mendatang.

“ Hari ini tugas kami 
mempersiapkan infastruktur 
partai mulai  DPD hingga  
anak ranting berserta kelen-
gkapannya untuk saksi dan 
para penggerak-penggerak 
pemilihnya yang sedang kita 
susun, estimasi kita di Sum-
sel , kalau  ini semua selesai 
terbentuk  ditargetkan akan 
ada 102 ribu pengurus PDI 
Perjuangan Se-Sumsel yang 
siap berkerja memenangkan 
pemilu di 2024,” kata Ketua 

DPD PDI Perjuangan Sumsel 
HM Giri Ramanda N Kiemas  
sembari mengatakan, hingga 
kini sudah terbentuk 78 ribu 
pengurus, Selasa (19/10).

Dan dengan sisa waktu ini 
menurut Wakil Ketua DPRD 
Sumsel ini akan selesai.

“ Kita juga akan tetap mela-
kukan   pengorganisasian pe-
milih yang akan di gabungkan 
dalam kelompok-kelompok 
pemenangan partai dan juga 
ketika menuju kesana aktivitas-
aktivitas  kegiatan-kegiatan 
partai akan tetap banyak dan 
akan tetap kita jalankan seluruh 
Sumsel,” katanya.

Mengenai seleksi calon ang-
gota legislatif dari PDI Perjuangan 
seluruh Sumsel menurutnya 
dalam mengkajian dalam badan 
pemenangan pemilu PDI Per-
juangan. Soal pilpres mendatang 
pihaknya menyiapkan “pasukan 
tempurnya” .

“ Usulan-usulan calon 
presiden silahkan , artinya 
dalam rakerda kemarin nama-
nama yang diinginkan  sudah 
disampaikan ke DPP,” kata 
Giri sembari enggan me-
nyebutkan nama-nama calon 
presiden yang muncul dari 
usulan bawah. (#osk)
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HM Giri Ramanda N Kiemas
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel

PALEMBANG, BP-  Guna 
memberikan perlindungan 
Jaminan Sosial Ketenagaker-
jaan Pemerintah Kota (Pem-
kot) Palembang melalui 
Wali Kota Harnojoyo mela-
kukan Audiensi dengan BPJS 
Ketenagakerjaan di Rumah 
Dinasnya, Selasa (19/10).

Audiensi tersebut dila-
kukan dalam rangka silatu-
rahmi dan konfirmasi tentang 
Regulasi Inpres Nomor 2 
Tahun 2021 dan Permen-
dagri terkait Penganggaran 
Non ASN.

Kepala Cabang BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Pa-
lembang Ibkar Saloma, S.E, 
M.M yang ditemui sesuai 
melakukan Audiensi men-
gucapkan terimakasih ke-
pada Wali Kota Palembang 
yang sudah melindungi 
pegawai-pegawai honorernya 
atau P3Knya.

“Dalam pertemuan tadi 
beliau sangat fokus terhadap 
hal tersebut karena Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan ini 
sangat tinggi manfaatnya 
untuk pekerja-pekerja infor-
mal atau pekerja-pekerja lain 
di wilayah Kota Palembang,” 
ujarnya kepada Berita Pagi, 
Selasa (19/10).

Ibkar mengungkapkan 

Anggaran Minim, Ribuan Pegawai Non ASN Pemkot 
Palembang Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

salah satu misi dari Kota 
Palembang adalah kesejah-
teraan untuk rakyatnya dan 
pengembangan ekonomi 
kreatif dan mikro di RT dan 
RW dan itu juga menjadi 
fokus beliau untuk adanya 
jaminan sosial ketenagaker-
jaan.

Ia  menambahkan sejauh 
ini ada Ada 4173 pegawai 
non ASN di Pemkot yang 
belum mendapatkan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan yang 

sudah masuk dalam data.
“Tadi beliau minta dila-

kukan pendataan lagi se-
hingga beliau tahu berapa 
memang yang belum masuk 
atau beberapa yang belum 
terlindungi di BPJS Kete-
nagakerjaan,” kata dia.

Selain itu, Ibkar menga-
takan dorongan dari Pemkot 
menuturkan saat ini masih 
melihat penggarannya dan 
pendataannya baru akan 
diminta ke BPKAD berapa 

jumlahnya dan berapa kira-
kira yang akan diikutsertakan 
misalnya untuk RT dan RW 
masih akan dibuat peraturan 
Wali Kota untuk memberi-
kan perlindungan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan un-
tuk RT dan RWnya serta 
seluruh pekerja di sektor 
informal untuk ikut serta 
dalam perlindungan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan.

Terkait masih adanya 
pegawai honorer di wilayah 
Pemkot Palembang yang 
belum terdata BPJS Kete-
nagakerjaan, ia mengatakan 
hal diakibatkan keuangan 
daerah yang masih minim.

“Kalo untuk yang ho-
norer itu karena keuangan 
daerah masih minim dan 
belum cukup sehingga ma-
sih dicarikan solusinya 
karena memang manfaatnya 
sangat besar. Konsen be-
liau terhadap jaminan so-
sial sehingga ini akan dila-
kukan pendataan lagi dili-
hat dari keuangan daerah 
sendiri. Kita juga tidak 
bisa memungkiri keuangan 
daerah berpengaruh besar 
terhadap Covid-19 ini,” 
ungkapnya.

Sementara itu, Wali 
Kota Palembang Harnojoyo 

mengungkapkan bahwa pi-
haknya sudah meminta 
dengan BPKSDM berapa 
jumlah PHL, sementara ada 
4173 yang sudah selesai 
dimasukkan dan didata un-
tuk keikutsertakan dalam 
BPJS Ketenganakerjaan, 
PHL inipun berasal dari 
berbagai dinas seperti Dis-
hub, PUPR, KLHK, dan 
sebagainya yang mempu-
nyai resiko tinggi terkait 
pekerjaannya.

“Ini keinginan kita un-
tuk mengikutsertakan me-
reka karena besarnya man-
faat dari BPJS Ketenaga-
kerjaan, seperti meski 
bukan suatu yang kita 
inginkan seperti kecelaka-
an. Tapi paling tidak ada ja-
minan bagi keluarga yang 
ditinggalkan, Ketenagaker-
jaan inikan termasuk kema-
tian dan kecelakaan, yang 
meninggal pun akan diberikan 
santunan,” ujarnya kepada 
Berita Pagi, Selasa (19/10).

Sementara, untuk solusi 
agar dapat mendaftarkan 
mereka tersebut meskipun 
anggaran daerah minim aki-
bat Pandemi Covid-19. 
Harnojoyo mengatakan akan 
meningkatkan dan mengop-
timalisasikan PAD. (#Ric)

Wali Kota Palembang Harnojoyo saat diwawancarai seusai 
melakukan Audiensi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan 
di Rumah Dinasnya, Selasa (19/10). (BP/Ric)

PRABUMULIH –BP, Se-
rangkaian acara Hari Ulang 
Tahun Golkar ke 57 tahun 2021, 
DPD Partai Golkar Prabumu-
lih membagikan 5000 masker  
bagi masyarakat setempat. Tak 
hanya itu, juga turut dibagikan 
300 paket sembako untuk se-
sepuh Golkar dan kader partai 
beringin yang kurang mampu.

“Kegiatan ini sebagai 
wujud syukur kita atas ulang 
tahun Golkar ke 57 tahun. 
Dalam usia ini, kami bertekad 
untuk mempertahankan ke-
menangan Golkar terutama 
di Prabumulih. Bahkan kita 
harapkan dalam Pemilu le-
gislatif 2024 mendatang, 
Golkar bisa lebih banyak 
menempatkan kader dalam 

legislatif,” tutur Syamdakir 
Amrullah Edy Hamid, Ketua 
Golkar Prabumulih, Rabu 
(20/10).

Ditambahkan pria yang 
biasa disapa Uncle Syam ini, 
momentum HUT Golkar 
juga pihaknya sekaligus me-
luncurkan mobil rescue yang 
dapat dimanfaatkan masy-
arakat luas. Syamdakir men-
jelaskan juga telah dilakukan 
ziarah ke makam pahlawan 
dan kunjungan silaturrahmi 
ke sejumlah sesepuh Golkar.

“Momentum kali ini kita 
mengharapkan soliditas para 
kader sekalian baik itu dalam 
jajaran pengurus sampai ting-
kat kelurahan termasuk juga 
organisasi sayap, organisasi 

yang didirikan maupun men-
dirikan Golkar,” tambahnya.

Memang Pemilu 2024 
mendatang masih relatif 
lama, namun sejak sekarang 
semua kader diharapkan Sy-
amdakir melakukan konso-
lidasi di tengah masyarakat. 
Nantinya ditargetkan bukan 
hanya unggul dalam legisla-
tif, namun Golkar harus 
mampu menempatkan kader 
terbaiknya di eksekutif.

Sebelumnya, saat jumpa 
pers dengan sejumlah media 
di kantor DPP Golkar Ja-
karta, Senin (18/10) Ketua 
Panitia Penyelenggara HUT 
ke 57 Golkar, Jerry Sam-
buaga menyebutkan akan 
menggelar sejumlah rang-

kaian acara yang dipimpin 
langsung Ketua Umum Air-
langga Hartarto.

“Jadi seluruh kader Golkar 
seluruh daerah di Indonesia agar 
memantapkan konsolidasi dalam 
rangka persatuan dan bersatu 
untuk menang memenangkan 
agenda politik mulai dari Pil-
kada, Pileg dan tentunya Pilpres 
mendatang,” ujar Jerry Sam-
buaga. (#muk/zur)

HUT Golkar, Syamdakir Bagikan Masker dan Sembako

Ketua DPD Partai 
Golkar Kota Prabumulih 
Syamdakir  membagikan 

masker kepada 
pengendara motor yang 

melintas dijalan protokol  
pada rangkaian kegiatan 

HUT Golkar ke-57 (BP/ist)

PALEMBANG, BP-Tim-
sus Satgas korban investa-
si budidaya ikan lele PT 
Darsa Hakam Darussalam 
(DHD) Farm Indonesia, 
Ditreskrimum Polda Su-
matera Selatan (Sumsel) 
melakukan menggeledah 
kantor PT DHD Farm In-
donesia yang berada Jalan 
Residen H Amaluddin, 
Kelurahan Sukamaju, Ke-
camatan Sako Palembang 
Selasa (19/10) siang.

Setelah melakukan peng-
geledahan selama lebih 
dari dua jam, akhirnya Tim 
Khusus (Timsus) menyita 
dan mengamankan sejumlah 
berkas. Penyidik Timsus 
juga menyita barang buk-
ti lain berupa laptop dari 
kantor DHD.

Kepala Satgas Timsus 
sekaligus Kasubdit IV Ren-
akta Kompol Masnoni men-
gatakan, anggotannya kem-
bali mendatangi kantor DHD 
Farm Indonesia. Kalau se-
belumnya melakukan penye-
gelan dengan memasang 
garis polisi. Kali ini keda-
tangan anggota untuk meng-
geledah mencari barang 
bukti dalam kasus penipuan 
investasi budidaya ikan lele.

 “Kami juga sudah me-
netapkan tiga orang ter-
sangka dalam kasus ini. 
Dari penggeledahan dikan-
tor DHD kita menyita barang 
bukti yang ada kaitannya 
dengan kasus ini. Ada be-
berapa dokumen yang ber-

Timsus Satgas korban investasi budidaya ikan lele PT Darsa Hakam Darussalam (DHD) Farm Indonesia, Ditreskrimum 
Polda Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan menggeledah kantor PT DHD Farm Indonesia yang berada Jalan Residen 
H Amaluddin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang Selasa (19/10) siang. (BP/IST)

Polisi Geledah Kantor 
DHD Farm Indonesia

kaitan dengan masalah 
pembayaran, kemudian yang 
berkaitan dengan data mitra, 
lalu data legalitas PT DHD, 
bukti-bukti pembukuan tran-
saksi keuangan PT DHD dan 
beberapa laptop,” katanya.

Masnoni menyebut, 
barang bukti yang disita di 

antaranya beberapa doku-
men yang berkaitan dengan 
masalah pembayaran, ke-
mudian yang berkaitan 
dengan data mitra.

 “Lalu ada data legalitas 
PT DHD, bukti-bukti pem-
bukuan transaksi keuangan 
PT DHD dan sejumlah lap-

top dari ruangan staf hingga 
direktur,” katanya.

Menurutnya sebagai 
tindakan lanjutan pihaknya 
akan terlebih dahulu me-
lihat dan memeriksa hasil 
dokumen-dokumen yang 
telah diamankan sebagai 
barang bukti.

 “Tetap akan lakukan 
penyidikan termasuk penyeli-
dikan mengenai kasus in-
vestasi ikan lele ini. Apakah 
akan ada tersangka lain atau 
seperti apa. Termasuk meng-
geledah aset-aset tersangka 
yang sudah dijadikan ter-
sangka, ” katanya. (#osk)

PALEMBANG, BP- Turiman, 
Pencipta lagu Bendel Hakiki,  
berkunjung ke Istana adat Kesul-
tanan Palembang Darusalam 
pada Selasa   (19/10) sore. 

Dia berkunjung ke Istana 
Adat bukan tanpa alasan, tapi 
dia datang ke Istana untuk 
menyampaikan wasiat dan 
amanah dari saudaranya Hasan 
Usman untuk diserahkan ke-
Raden Haji Muhammad Sjafei 
Diradja Bin Raden Abdul Ha-
mid , Sultan Mahmud Badarud-
din (SMB)  III Prabu Diradja 
kebetulan yang akan meny-
erahkan dan menerima amanah 
keduanya sudah almarhum.  
Karena ini amanah dari almar-
hum maka ia wajib datang ke 
istana adat untuk menyerahkan 
amanah tersebut ke ahli waris 
SMB III,  Sultan Mahmud 
Badaruddin (SMB) IV Jayo 
Wikrama R.M.Fauwaz 
Diradja,S.H.,M.Kn .

Kedatangan Turiman ke-
istana adat disambut langsung 
oleh Sultan Mahmud Badarud-
din (SMB) IV Jayo Wikrama 
R.M.Fauwaz Diradja,S.H.,M.
Kn dan para Pangeran dan 
yai beck sesepuh dan seniman 
Palembang. 

Sultan menyambut keda-
tangan Turiman dengan gem-

bira karena kebetulan Hasan 
Usman kakaknya Turiman  
adalah kerabat dan sahabat 
dari SMB III. 

Dalam kesempatan terse-
but SMB IV Jayo Wikrama 
R.M.Fauwaz Diradja,S.H.,M.
Kn mengucapkan terimakasih 
kepada Almarhum Hasan 
Usman, almarhum meman-
datkan ke Turiman untuk 
menciptakan lagu Bendel 
Hakiki dan lagu yang dicip-
takan ini dipersembahkan 
khusus untuk Kesultanan 
Palembang Darussalam.

“Insyaallah dengan adanya 
lagu ini, kedepannya akan 
jadi pemicu dan pemantik 
untuk tetap menjaga dan me-
lestarikan kebudayaan Pa-
lembang Darussalam khus-
usnya untuk generasi muda” 
Kata SMB IV. 

Amanah yang disampai-
kan ke Kesultanan Palembang 
Darusalam tersebut  berben-
tuk lagu yang berjudul Bendel 
Hakiki “Lagu Bendel Hakiki 
ini dipersembahkan untuk 
Kesultanan Palembang Darus-
salam serta mengenang Ke-
bangkitan Kembali Kesultanan 
Palembang Darussalam pada 
tahun 2003”, kata Turiman. 
(#osk)

Sultan Jayo Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.,M.Kn saat 
menerima lagu Bendel Hakiki yang diciptakan oleh dari Bapak 
Turisman, Seniman Palembang, Selasa (19/10).(BP/IST)

Bandel Hakiki untuk 
Kesultanan Palembang 

Darussalam

Jelang Pilpres, PDI 
Perjuangan Sumsel 
Siapkan 102 Ribu 

Pengurus Se-Sumsel
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PALEMBANG, BP-  Pe-
merintah Kota (Pemkot) Pa-
lembang akan mengevaluasi 
standar pelayanan minimal 
(SPM) di fasilitas kesehatan 
tingkat Puskesmas.

Rencana perubahan itu 
sebagai upaya meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Ma-
nusia (SDM), khusunya te-
naga medis (nakes) di unit 
layanan kesehatan.

“Dengan SDM puskesmas 
yang baik, warga Palembang 
bisa mendapatkan layanan 
optimal sehingga tidak 
perlu ke rumah sakit, teru-
tama saat mengatasi gejala 
sakit ringan dan sedang,” 
ujar Wakil Wali Kota (Wa-
wako) Palembang, Fitri-
anti Agustinda, Rabu (13/10).

Fitrianti juga menghim-
bau masyarakat untuk 
selalu menerapkan prokes, 
seperti menjaga jarak fi-
sik secara ketat ketika ke 
luar rumah atau berada di 

pusat keramaian.
Ia menambahkan upaya 

meningkatkan kualitas SDM 
di pusat kesehatan masy-
arakat perlu dievaluasi rutin 
secara berkala. Seperti mem-
berikan kesempatan kepada 
nakes dan nonmedis mengik-
uti pelatihan.

“Termasuk bimbingan 
teknis dan seminar terkait 
kesehatan masyarakat, atau 
perbaikan pelayanan masy-
arakat,” sambungnya.

Ia melanjutkan, SDM 
Puskesmas Palembang yang 
berkualitas diharapkan dapat 
memberi pelayanan prima 
namun fleksibel dan mam-
pu mengelola keuangan 
dengan optimal.

“Semua petugas puske-
smas yang tersebar di 18 
kecamatan bisa bertanggung 
jawab dengan tugasnya, 
dan memperhatikan azas 
keadilan serta kepatutan,” 
pungkasnya. (#Ric)

Pemkot Minta Nakes di Puskesmas 
Bertanggung Jawab dengan Tugasnya

Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang, Fitrianti Agustinda. (BP/IST)

Gubernur Sumsel, Her-
man Deru yang membuka 
kegiatan tersebut berpesan 
kepada para relawan untuk 
ikhlas dalam bekerja dan 

melaksanakan peran melawan 
penyebaran Covid-19.

“Tugas relawan ini tidak 
sederhana. Maka modalnya 
ikhlas. Untuk menjadi ikh-

las itu perlu proses,” ujarnya.
Orang nomor satu di 

Sumsel ini menjelaskan, 
tugas relawan tidak hanya 
untuk menyelematkan jiwa 

Pembukaan program penggalangan dan peningkatan kapasitas Relawah Covid-19 Wilayah 
Palembang di Aston Palembang Hotel dan Conference Center, Jumat (15/10). (BP/Ric)

Satgas Penanganan Covid-19 Tingkatkan 
Kapasitas Relawan Wilayah Palembang

PALEMBANG, BP-  Pe-
merintah Kota Palembang 
melalui Dinas Kebudayan 
Kota Palembang menggelar 
pameran temporer museum 
dengan Tema “Palembang: 
Singasana Rempah Nusan-
tara” di Pelataran Museum 
Sultan Mahmud Badaruddin 
II Palembang, Senin (18/10).

Asisten II Bidang Pereko-
nomian dan Pembangunan 
Setda Kota Palembang, Anso-
ri yang hadir dalam kegiatan 
tersebut menuturkan bahwa 
kegiatan tersebut dilaksanakan 
dalam rangka memperkenalkan 
dan menginformasikan ke-
pada kaum muda bahwa Pa-
lembang merupakan jalur 
rempah-rempah.

“Rempah-rempah ini sudah 
berlangsung dalam tiga de-
kade mulai dari sejak zaman 
kesultanan sampai kolonial. 
Ini harus diketahui terutama 
anak-anak muda sekarang, 
ini sesuatu yang bersejarah 
yang harus diketahui bahwa 
di Kota Palembang ini perda-
gangan dan perekonomian 
sudah berjalan sejak lama,” 
ujar Ansori kepada Berita 
Pagi, Senin (18/10).

Sementara itu, Kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pa-
riwisata Provinsi Sumatera 
Selatan Aufa Syahrizal yang 
turut hadir juga dalam ke-
giatan tersebut memberikan 
apresiasi dengan diseleng-
garakannya pameran tersebut.

“Kami dari Disbudpar 
mengapresiasi atas inisiasi 
dari Dinas Kebudayaan Ko-
ta Palembang yang selalu 

mempertahankan dan meles-
tarikan kebudayaan yang ada 
di Kota Palembang,” kata 
Aufa kepada Berita Pagi, 
Senin (18/10).

Aufa juga menjelaskan 
bahwa kebudayaan itu tidak 
hanya berupa seni, tari me-
nari, atau lagu dan sebagainya 
tapi jalur rempah merupakan 
bagian dari kebudayaan yang 
harus dilestarikan.

“Karena banyak adat bu-
daya kita yang berkaitan 
dengan kuliner yang masih 
menggunakan rempah-rempah 
asli, oleh karena itu kegiatan-
kegiatan seperti harus kita 
pertahankan di samping kita 
memperkenalkan kepada 
Generasi Muda bahwa Pa-
lembang dilihat dari sejarah 
mesuem tadi bahwa Pa-
lembang memang sempat 
disinggahi oleh para pedagang-
pedangang dan menjadi dae-
rah persinggahan utama ka-
rena memiliki rempah-rempah 
yang dapat dimanfaatkan dan 
dikembangkan,” jelas dia.

Selain itu, Aufa juga men-
gatakan berdasarkan sejarah 
melalui rempah-rempah itu 
bahkan Kota Palembang men-
jadi terkenal di mancanegara.

“Jadi artinya, kegiatan-
kegiatan ini sangat positif dan 
ini perlu kita lestarikan dan 
laksanakan. Kami berharap 
kegiatan ini jadi event tahu-
nan dengan dikemas lebih 
baik lagi sehingga generasi 
muda dapat mempertahankan 
dan melestarikan kebudaya-
an di Kota Palembang,” tan-
dasnya. (#Ric)

Pemkot Gelar Pameran 
Temporer Museum

Asisten II Ansori (Tengah) dan Kadis Kebudayaan dan 
Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Syahrizal (kanan) saat 
diwawancari wartawan Senin (18/10). (BP/Ric)

orang lain, tetapi meny-
elamatkan diri sendiri juga.

“Pesan saya ikuti pe-
latihan ini dengan baik. 
Pelatihan ini sangat dibu-
tuhkan agar tidak salah 
melakukan tindakan saat 
menyelematkan orang lain. 
Tetap tegas tetapi huma-
nis, dengan tata cara yang 
baik,” ucapnya.

Herman Deru turut ber-
peran dan mengajak para 
relawan Covid-19 untuk 
melakukan sosialisasi ke-
pada masyarakat agar sadar 
akan pentingnya vaksini-
asi dan mentaati protokol 
kesehatan (Prokes).

“Pencegahan Covid-19 
ini harus dilakukan dari 
hulu hingga hilir. Para 
relawan harus menyadar-
kan masyarakat betapa 
pentingnya vaksiniasi dan 
mentaati prokes,” tegas-
nya. (#Ric)

PALEMBANG, BP-  Dalam 
rangka mengatasi pandemi 
Covid-19 di Provinsi Suma-
tera Selatan, khususnya di 
Wilayah Kota Palembang. 
Satuan Tugas Penanganan 
Covid-19 bersama Badan 
Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) menga-
dakan pembukaan program 
penggalangan dan pening-
katan kapasitas Relawan 
Covid-19 Wilayah Palembang 
di Aston Palembang Hotel 
dan Conference Center, Ju-
mat (15/10).

Adapun tujuan diadakan 
program guna menggalang 
dan merekrut 1000 relawan 
Covid-19 yang berasal dari 
beberapa perwakilan Kabu-
paten/Kota di Sumsel. Di-
mana para relawan akan 
diberikan bimbingan serta 
materi berkenaan dengan 
tugasnya sebagai mitra 
penanggulangan Covid-19.

Harnojoyo saat meninjau 
progres pembangunan jalan 
di Jalan Ponogoro, Kelurahan 
Sukajaya, Kecamatan Suka-
rami seusai melaksanakan 
safari shubuh, Senin (18/10).

“Alhamdulillah lantai 
fondasinya sudah lumayan. 
Lebar jalan ini 5,5 meter 
dengan panjang hingga ke 
masjid. Ini akan dikejarkan 
(dirampungkan) secepatnya 
hingga jalan dapat diperguna-
kan kembali,” kata Harnojoyo, 
didampingi Kepala Dinas 
PUPR, Ahmad Bastari. 

Di tempat yang sama, 
Harnojoyo juga berdiskusi 
dengan ketua RT 31, Saidi, 
terkait genangan air di ka-
wasan tersebut. 

“Bukan hanya jalan, te-
tapi setiap permasalahan 
lainnya juga akan kita sele-

saikan. Termasuk juga per-
masalahan terkait genangan 
air. Banyak laporan yang 
masuk melalu aplikasi lapor.
go.id. Ini akan segera kami 
tindak lanjuti secara berta-
hap,” ujar Harnojoyo.

Ia juga mengharapkan 
dukungan dan peran serta 
masyarakat. “Karena kita 
yakin, kalau setiap permasa-
lahan akan dapat kita sele-
saikan jika kita saling bahu-
membahu dan bergotong 
royong. Pemkot Palembang 
juga tidak akan bisa bekerja 
maksimal tanpa dukungan 
masyarakat,” ucap Harnojoyo.

Sementara itu, Kepala 
Dinas PUPR, Ahmad Bas-
tari menjelaskan panjang 
ruas jalan Ponogoro lebih 
kurang 371 meter, jalan di-
cor dengan ketebalan 20 cm 

dan lebar 5,5 meter.
“Sekarang progres sudah 

50 persen, target pembangu-
nan selama tiga bulan. Kalau 
sudah dicor nanti disiram 
dengan aspal supaya lebih 
tahan dan mulus,” ujarnya. 

Bastari menyebutkan, 
pembangunan Jalan Pono-
goro ini berasal dari ang-
garan APBD kota sebesar 
Rp 1,5 miliar. Bastari me-
nambahkan, selain Jalan 
Ponogoro Sukabangun 2, 
pihaknya juga sedang me-
lanjutkan pembangunan, 
Jalan Sukabangun 2 lanju-
tan, Jalan R Amaluddin 
(simp BLK) dan Pangeran 
Ayin depan Pabrik Napoli. 

“Jalan Sukabangun 2 itu 
insyaAllah tahun ini juga 
dilanjutkan lagi,” ujar Bas-
tari. (#Ric)

Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat di Aplikasi Lapor, 
Harnojoyo: Dilakukan Secara Bertahap

Wali Kota Palembang didampingi Kepala Dinas PUPR, 
Ahmad Bastari saat meninjau progres pembangunan 
jalan di Jalan Ponogoro, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan 
Sukarami seusai melaksanakan safari shubuh, Senin 
(18/10). (BP/IST)

PALEMBANG, BP-  Penye-
lesaian program pembangunan 
Instalasi Pengolahan Air Lim-
bah, atau IPAL Sei Selayur 
dijadwalkan tuntas pada 2023 
mendatang. Hal itu diungkap-
kan Kepala Dinas PUPR Pa-
lembang, Ahmad Bastari Yu-
sak, Minggu (17/8).

“Progres IPAL Sei Se-
layur hingga saat ini sudah 
mencapai 31 persen. Kita tar-

getkan 2023 awal sudah sele-
sai, dan pertengahan tahun 
2023 sudah bisa digunakan,” 
ujar Bastari.

Ia mengatakan sejak ground-
breaking pada 4 November 2020, 
proyek pembangunan IPAL Sei 
Selayur Palembang berasal 
dari dana hibah pemerintah 
Australia. Pihaknya merinci 
bakal ada ribuan warga bisa 
menikmati fasilitas tersebut.

“Akan ada 22 ribu sam-
bungan rumah tangga yang 
menikmati fasilitas ini, dan 
kantor Pemkot Palembang 
bakal menjadi pelanggan per-
tama,” kata dia.

Sementara itu, Wali Ko-
ta Palembang, Harnojoyo 
menerangkan, Pemkot me-
nerima dana Rp500 milliar 
dari hibah pemerintah Aus-
tralia untuk pembangunan 

IPAL Sei Selayur.
“Kita mengucapkan ba-

nyak terima kasih kepada 
Kedubes Australia atas dana 
hibahnya dan dukungan se-
mua pihak. Proyek ini sudah 
berjalan dengan harapan 
kita,” timpalnya.

Harnojoyo mengatakan 
pembangunan IPAL Sei Se-
layur Palembang tak cuma 
meningkatkan sanitasi air lim-

Palembang Terima Hibah Rp500 Miliar dari Australia 
Untuk Pembangunan IPAL Sei Selayur

Konselor Tata Kelola Ekonomi dan Infrastruktur Kedubes Australia, James M Gilbert, 
secara langsung bertemu Wali Kota Palembang Harnojoyo di Rumah Dinas Wali Kota 
Palembang, Jumat (15/10/21). (BP/IST)

bah, Pemkot juga menerapkan 
dua sistem yakni sistem sam-
pah solid waste dan sistem 
air atau waste water.

“Konselor Tata Kelola 
Ekonomi dan Infrastruktur 
Kedubes Australia sudah 
meninjau lokasi untuk eva-

luasi pembangunan, karena 
fungsi IPAL sangat penting 
untuk Palembang,” tandas-
nya. (#Ric)

PALEMBANG, BP-  Wali 
Kota Palembang Harnojoyo 
mengatakan akan meninda-
klanjuti aspirasi masyarakat 

Palembang yang disampai-
kan melalui aplikasi lapor.
go.id secara bertahap.

Hal itu disampaikan 
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PALEMBANG, BP- Ko-
misi IV DPRD Sumatera 
Selatan (Sumsel) menerima 
perwakilan masyarakat Me-
rapi Barat, Lahat yang me-
nyampaikan aspirasi berkai-
tan dengan angkutan batu-
bara di Kecamatan Merapi, 
Barat, Senin (18/10) di ruang 
rapat Badan Anggaran (Bang-
gar) DPRD Sumsel.

Rapat di pimpin Wakil 
Ketua Komisi IV DPRD Sum-
sel Hasbi Asadiki, didampingi 
Sekretaris Komsii IV DPRD 
Sumsel Nasrul Halim, ang-
gota Komsii IV DPRD Sum-
sel Nopianto, David Hardi-
anto Aljufri, Holda Msi , 
Rudi Hartono, Meli Mustika.

Turut hadir Kepala Dinas 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Provinsi 
Sumsel, Hendriansyah, ST, 
MSi , Plt Kepala Dinas Per-
hubungan Sumsel Ari 
Narsa,perwakilan  Dinas 
Lingkungan Hidup dan Per-
tanahan Sumsel, Rozi dari  
Asosiasi Angkutan

Rozi dari  Asosiasi Ang-
kutan menjelaskan kedatan-
gan mereka ke DPRD Sum-
sel ingin menanyakan keje-

lasan hasil rapat beberapa 
waktu lalu yang diberikan 
waktu 15 hari perusahaan  
tambang di Merapi dimana 
ada enam point yang harus 
diperbaiki perusahaan tambang 
mulai dari ambang baku 
mutu udara, kendaraan di 
luar Sumsel, overload, kom-
pensasi masyarakat sekitar 
yang terdampak.

“ Ini belum ada kepastian  
yang mengikat dari pihak 
perusahaan bersama kami 
asosiasi waktu itu, sehingga 
dimasyarakat masih menung-
gu hari ini , apa nian setelah 
keputusan ini , apakah akan 
lanjut atau di stop dulu, ka-
rena di lapangan masih ba-
nyak pelanggaran seperti 
banyak plat kendaraan dari 
luar Sumsel, overload dan 
terpenting yang sangat me-
resahkan masalah kompen-
sasi ,” katanya.

Pihaknya meminta ada 
kesimpulan  biar di masyarakat 
menjadi jelas dan pihaknya 
juga bersama Kartini perwa-
kilan warga dari Merapi Area.

“Sebab ada sikap ketidak-
percayaan  makanya kami 
ajak kesini supaya ada keje-

lasan bahwa memang kom-
pensasi yang diberikan ini 
baik pernyataan perusahaan 
dari 24 perusahan yang masih 
berkomitmen  terhadap kami 
asosiasi baru tujuh perusa-
haan saja  dan itu juga ngulur-
ngulur waktu, jadi tidak ko-
mitmen tepat waktu sehing-
ga kami juga ditekan selaku 
asosiasi ini dari masyarakat 
baik pemerintah desanya  
apalagi di masyarakat se-
hingga apa yang kami sam-
paikan ke masyarakat ini 
belum optimal  dan kami 
masih pilih pilih untuk mem-
berikan kompensasi,” katanya.

Selain itu di tanggal 24 
September lalu pihaknya dengan 
Kepala Desa Merapi Area 
membahas kompensasi ini 
menanyakan seperti apa lang-
kah-langkah kompensasi yang 
kira-kira akan menyetuh semua  
lapisan masyarakat yang ter-
dampak di Merapi.

 “ Sehingga ini sudah ada 
hasil rapat, ini sekadar acuan 
saja, kedepan seperti apa dan 
harapan dari kami , perlu 
difasilitasi lagi pertemuan 
dengan seluruh pemegang 
IUP dan transportir supaya 

ada kejelasan sehingga di-
masyarakat itu tidak ada 
tumpang tindih,” katanya

Kartini, perwakilan ma-
syarakat Merapi Area me-
minta DPRD Sumsel agar 
kepada perusahaan per-
tambangan yang tidak pe-
duli dengan masyarakat agar 
dipertemukan lagi atau dip-
anggil lagi.

 “Termasuk yang di Tan-
jung Enim itu juga lewatnya 
Merapi Timur di Desa Mer-
lawai dan Desa Lebai 
Bandung, untuk perusahaan 
yang peduli dan ada kompen-
sasinya  dua bulan kemarin 
itu Merlawai dan Lebai 
Bandung belum ada kompen-
sasinya itu dikarenakan pe-
rusahaan dari barat itu menga-
sih bantuan melalui Tanjung 
Jambu (Servo), jadi sekarang 
ini kalau memang perusa-
haan tidak ada kepedulian  
terhadap masyarakat  kami 
akan tutup perusahaan itu 
sesuai dengan  kesepakatan 
kami di Merapi di DPRD 
Lahat Komisi III , jadi me-
reka berjanji terus , kami 
mengejar asosiasi makanya  
tadi ada demo di DPRD La-

hat , saya ajak pak Rozi 
ingin tahu asosiasi ini apa 
benar datang  ke Komisi IV 
DPRD Sumsel,” katanya.

Pihaknya meminta DPRD 
Sumsel memanggil perusa-
haan tambang  tersebut su-
paya masyarakat ini ada 
kompensasi tadinya masy-
arakat minta perusahaan 
membuat sendiri jalannya 
tapi sekarang ada bantuan 
dari perusahaan sekarang 
sudah reda masyarakat.

 “ Agar redam lagi 24 
perusahaan itu  harus tepat 
janji, jadi yang dua bulan ini 
7 perusahaan ini yang bayar 
kompensasi itu berupa dana 
sumbangan perbulan Rp10 
juta 1 perusahaan dan uang 
itu diserahkan ke asosiasi 
transportir pak Rozi sesuai 
kesepakatan Komisi III DPRD 
Lahat, jadi asosiasi meny-
alurkan ke masyarakat Me-
rapi Timur melalui saya , 
Merapi Barat pak Rozi sen-
diri, uang kompensasi itu 
sudah di bikin kegiatan  kita 
belikan beras sudah dua bu-
lan ini , tapi desa-desa belum 
dapat itu yang ribut, jadi se-
muanya belum full,” katanya.

Tujuh perusahaan yang 
sudah membayar kompen-
sasi tersebut menurutnya 
diantaranya PT Batubara 
Lahat, PT Bara Manunggal 
Sakti, PT BSR, PT Diza Ma-
tra Powerindo, PT Duta Alam 
Sumatera , PT LDP.  

Wakil Ketua Komisi IV 
DPRD Sumsel Hasbi Asa-
diki mengatakan, Komisi IV 
DPRD Sumsel perlu men-
gundang kembali stekholder 
yang ada di Merapi , Lahat 
yang berkaitan batubara 
yaitu Pemkab Lahat, Komisi 
III DPRD Lahat , perusahaan 
tambang yang ada di Merapi  
Barat dan Merapi Timur dan 
Tanjung Enim dalam rapat 
selanjutnya yang akan dibe-
ritahukan selanjutnya.

Selain itu terhadap kom-
pensasi warga tersebut po-
litisi Partai Golkar ini 
mengaku pihaknya harus 
mendapat kejelasan , jangan 
simpang siur.

 “ Ada 25 desa yang ada 
di daerah tersebut , untuk 
perusahaan tersebut membe-
rikan kompensasi untuk 25 
desa, ini harus  seragam, me-
kanisme yang harus kita da-

patkan saat penyaluran kom-
pensasi tersebut, nanti ada 
Pemerintah Daerah dan DPRD 
Lahat ,”katanya.

Pihak  berterima kasih 
kepada pihak Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Provinsi Sumsel, 
Dinas Perhubungan Sumsel 
, Dinas Lingkungan Hidup 
dan Pertanahan Sumsel yang 
sudah jalan di Merapi baik  
secara tehnis dalam hal ba-
tubara di Lahat.

 “ Rapat lanjutan akan 
kami tentukan nanti  setelah 
berkoordinasi dengan pim-
pinan DPRD  dan pimpinan 
Komisi kapan ada rapat se-
lanjutnya di DPRD Sumsel 
,” katanya.

Kepala Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Provinsi Sumsel, Hendrian-
syah, ST, MSi mengaku sudah 
ada kontrol pihaknya di la-
pangan terkait aktivitas ang-
kutan batubara di Merapi,  
bagi yang melanggar di pro-
ses hukum.

“Kita minta kompensasi 
ini benar-benar disampaikan 
kepada masyarakat secara 
transparan,”katanya. (#osk)

Tujuh Perusahaan Sudah Realisasikan 
Kompensasi Kepada Masyarakat

Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menerima masyarakat Merapi Barat, Lahat yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan angkutan batubara di Kecamatan Merapi, Barat, Senin (18/10) di ruang rapat 
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel. (BP/Dudy Oskandar)

Azwar Agoes Jabat Ketua 
Peradi Kota Palembang

PALEMBANG, BP-Dr Az-
war Agoes SH M.Hum ter-
pilih  menakhodai DPC Pe-
radi Kota Palembang untuk 
lima tahun ke depan periode 
2021 -2026.

Terpilihnya Rektor Taman 
Siswa ini setelah melalui 
mekanisme pemilihan Mu-
syawarah Cabang (Muscab), 
dengan menyisihkan dua 
kandidat lainnya yakni An-
toni Toha SH MH dan Dar-
madi Djufri SH MH.

Dalam pemilihan yang 
berlangsung di gedung Serba 
Guna The Sultan, Azwar 
Agoes mendapatkan suara 
257, menggungguli Darmadi 
Djufri dengan suara 225, se-
dangkan Antoni Toha menda-
pat 179 suara, Selasa (19/10) 
malam.

Dr Azwar Agoes yang 
merupakan rektor Universitas  
Taman Siswa Palembang 
belum bisa berbicara banyak, 

dan ia mengucapkan rasa 
syukur, dan terima kasih atas 
amanah yang diberikan.

 “Alhamdulilah, terima 
kasih atas doa dan 
dukungannya,”katanya.

Sebelumnya Azwar  ber-
janji apabila diberikan ama-
nah untuk memimpi Peradi 
Palembang mendatang, kami 
akan mewujudkan visi dan 
misi. Visinya ialah untuk 
menjadikan Peradi yang lebih 
baik & milik semua anggota 
sedangkan untuk misinya, 
yakni Smart atau Sinergi, 
Mandiri, Akuntabel, Reliabel, 
dan Teknologi,”ungkapnya.

Azwar menjelaskan misi 
Smart,  Sinergi yakni men-
jalin komunikasi dan kerja-
sama secara intens, dengan 
mitra penegak hukum lainnya 
sebagai manifestasi catur 
wangsa; sinergi antara advo-
kat senior dan junior sehing-
ga dapat dihasilkan perpa-

duan yang sempurna antara 
sentuhan yang kaya penga-
laman dan jiwa muda yang 
dinamis.

Mandiri, dengan pendi-
dikan dan pelatihan serta 
diskursus hukum yang ber-
kelanjutan bagi semua ang-
gota guna mempersiapkan 
advokat yang berkompeten 
dan bisa menjawab tantangan 
dan tuntunan serta pe-
kembangan hukum;

Akuntabel, semua kebi-
jakan yang diambil guna 
kepentingan anggota dan 
organisasi harus dapat diper-
tanggungjawabkan baik se-
cara etika maupun hukum; 
Reliabel, dapat diandalkan 
secara kompetensi dan dapat 
dipercaya secara moralitas 
sehingga memberikan rasa 
aman dan nyaman bagi ang-
gota pada khususnya dan 
para pencari keadilan pada 
umumnya. (#osk)

Dr Azwar Agoes SH M.Hum terpilih  menakhodai DPC Peradi Kota Palembang untuk lima 
tahun ke depan periode 2021 -2026.(BP/IST)

PALEMBANG, BP- Program 
Studi (Prodi) Pendidikan Se-
jarah, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP), 
Universitas Sriwijaya (Uns-
ri) tahun 2021  menggelar 
webinar kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat, Jumat 
(15/10) dengan mengangkat 
tema “Pendampingan Sejarah 
Lokal Materi Sejarah Pa-
lembang dalam Perjalanan 
Waktu Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran MGMP Se-
kota Palembang.

Agenda pengabdian ma-
syarakat prodi pendidikan 
sejarah FKIP Unsri turut diha-
diri oleh koordinator program 
studi pendidikan sejarah FKIP 
UNSRI Dr. Syarifuddin, M.
Pd,  Sekretaris MGMP Kota 
Palembang Wita Haryanti, S.Pd., 
M.Si dan Ketua Asosiasi Gu-
ru Sejarah Indonesia (Agsi) 
cabang Sumatera Selatan (Sum-
sel), Merry Hamraeny.

Dalam kegiatan tersebut  
diisi oleh pemateri yang juga 
dosen prodi pendidikan sejarah 
Unsri yaitu Dr. Syarifuddin, 
M.Pd. dengan materi peng-
embangan dan penulisan buku 
ajar. Lalu Dr. Dedi Irwanto, 
S.S., M.A. dengan materi se-
jarah lokal di Palembang yang 
beberapa bisa di tulis.

Selain itu Aulia Novemy 
Dhita, M.Pd, Muhammad Reza 
Pahlevi, M.Pd. Andromeda 
Aderoben dan Imam Lazio 
dengan materi pengenalan buku 
teks sejarah lokal Palembang 
untuk sekolah menengah atas.

Dalam pematerinya Dr, 
Syarifuddin, M.Pd menjelas-
kan mengenai pengertian 
buku ajar, landasan penyusu-
nan buku ajar, ciri dan karak-
teristik buku ajar yang ideal, 
aspek penulisan buku ajar, 
dan struktur buku ajar.

Sedangkan Dr. Dedi Ir-
wanto, S.S., M.A menjelaskan 
materi mengenai sejarah lokal 
di Palembang dimana beber-
apa hal yang bisa ditulis se-
perti sejarah Palembang klasik 
yang mencangkup pada masa 
kerajaan sriwijaya, sejarah 
Palembang pada masa Islam 
yang mencangkup kerajaan 
Palembang dan kesultanan 
palembang, sejarah Palembang 
pada masa kolonial yang men-
cangkup Palembang dibawah 
pendudukan kolonial baik 
perdagangan, perekonomian, 
sistem pemerintahan, sistem 
pendidikan dan pergerakan 
politik di Palembang.

Dedi Irwanto yang juga 
sejarawan Sumsel ini juga turut 
menjelaskan Palembang pada 
masa peralihan seperti pemerin-
tahan kolonial di Palembang, 
negara Sumatera Selatan di 
Palembang, tentara dan laskar 
di Palembang dan pemerintahan 
sipil di Palembang.

Sedangkan pemateri lain-
nya Aulia Novemy Dhita, M.Pd.,  
Muhammad Reza Pahlevi, 
M.Pd, Andromeda Aderoben, 
dan Imam Lazio menjelaskan 
tentang buku teks materi seja-
rah Kota Palembang untuk 
siswa menengah atas kelas XI.

Dalam buku teks yang 
sedang digarap oleh tim do-
sen pendidikan sejarah FKIP 
UNSRI ditulis dengan 
mengangkat berfikir historis 
yang dikembangkan.

Dalam penyusunan buku 
teks sejarah kota Palembang 
yang mengagkat konsep berfikir 
kronologis yang mengangkat 
materi seperti kolonialisme 
Belanda di Palembang, pen-
dudukan Jepang di Palembang 
dan kemerdekaan Indonesia 
di Palembang. Dalam peng-
embangan buku teks sejarah 
kota Palembang disusun be-
dasarkan unsur-unsur berfikir 
kronologis seperti tempat, jarak, 
durasi, dan keserentakan yang 
diterapkan dalam buku teks 
sejarah kota Palembang yang 
membuat buku teks ini sedikit 
berbeda dari buku teks pada 
umumnya yang digunakan di 
sekolah. 

Dalam buku teks sejarah 
kota Palembang menurutnya 
juga memuat garis waktu yang 
diharapkan dapat mempermudah 
dalam menghubungan sejarah 
yang berbeda tempat dan dihu-
bungkan dengan garis waktu, 
dikarenakan untuk memahami 
sebuah sejarah  yang harus 
mengetahui mengenai fakta 
sejarah dan waktu yang sesuai 
dengan konsep berfikir historis.

Sedangkan Muhammad 
Reza Pahlevi, M.Pd menjelas-
kan bahwa buku ini memilki 
garis waktu disetiap bab yang 
ditujukan untuk mempermu-
dahkan siswa untuk mengeta-

hui waktu-waktu penting dalam 
sejarah kota Palembang.

Garis waktu ini juga di-
sesuaikan dengan materi dan 
menjelaskan pokok bahasan 
sesuai dengan tema-tema 
tertentu. Dalam buku ajar ini 
juga dilengkapi dengan lati-
han uji kompensi siswa dise-
tiap akhir bab dan semester. 
Selanjutnya buku teks ajar 
sejarah kota Palembang di-
muat dengan narasi yang 
dapat dengan mudah diterima 
oleh peserta didik sekolah 
menengah atas yang mampu 
membawa permasalahan se-
cara perlahan ke peserta didik.

Dalam buku ini menurutnya 
memuat banyak sekali gambar 
yang diharapkan peserta didik 
dapat nyaman dan menyukai 
membaca buku ajar sejarah 
kota Palembang.

Buku ajar sejarah kota 
Palembang turut dilengkapi 
qr code yang dapat diakses 
peserta didik untuk mengak-
ses gambar yang beroslusi 
tinggi atau gambar yang lebih 
jelas dan juga menautkan ke 
video yang ada di youtube.

Ada harapan dari tim peng-
abdian agar guru-guru sejarah 
yang tergabung dalam MGMP 
Sejarah Kota Palembang dapat 
membuat buku ajar sejarah 
lokal mereka sendiri.

Selain itu, kegiatan ini 
juga akan menghasilkan 
produk berupa book chapter 
yang berisi tulisan-tulisan 
sejarah lokal dari peserta 
kegiatan. (#osk)

Prodi Pendidikan Sejarah Unsri  
Gelar Webinar
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JAKARTA, BP - Event 
olahraga bulutangkis ber-
gengsi dunia, Thomas dan 
Uber Cup 2020 telah 
resmi  berakhir  pada 
(17/1/21) waktu Aarhus, 
Denmark. Setelah dit-
unda setahun karena pan-
demi Covid-19, event ini 
menjadi kenangan manis 
bagi tim Thomas Cup In-
donesia.

Setelah puasa gelar sejak 
19 tahun yang lalu, Piala 
Thomas akhirnya kembali 
bisa dibawa ke Indonesia, 
setelah sejak 2002 melang-
lang buana ke berbagai ne-
gara di dunia.

Kemenangan 3-0 atas 
China membuat Indonesia 
berhak mengangkat Piala 
Thomas sebagai bukti tim 
terbaik saat ini.
Lalu berapa hadiah un-
tuk kemenangan Thomas 
Cup ini.

Dikutip dari The Sports 
Grail, Senin 18 Oktober 
2021, Badminton World 
Federation (BWF) mengu-
raikan skema pembagian 
hadiah di turnamennya. 

Misalnya, pada BWF World 
Tour 2018, pol hadiah yang 
disediakan oleh BWF se-
nilai US$1,5 juta atau se-
kitar Rp21,34 miliar jika 
menggunakan kurs rupiah 
saat ini.

Para pemenang akan 
mendapatkan hadiah senilai 
US$120 ribu sekitar Rp1,71 
miliar. Angka ini merupakan 
8 persen dari total pol yang 
disediakan BWF.

Sementara pemain gan-
da akan mendapatkan ha-
diah senilai US$126 ribu 
(Rp1,79 miliar) dan runner 
up senilai US$60 ribu 
(Rp853,65 juta).

Juara keempat juga 
mendapatkan hadiah yang 
menarik. Masing-masing 
pemenang tunggal menda-
patkan hadiah US$9 ribu 
(Rp128,05 juta) dan ganda 
US$10.500 (Rp149,39 juta).
Bagaimana dengan Tur-
namen Lainnya?

Bicara tentang turnamen 
level 2 dan 3, para peme-
nang akan mendapatkan 
7-8 persen dari total ha-
diah uang yang disediakan. 

Baru-baru ini, England 
Open, China Open, dan 
Indonesia Open, mengu-
mumkan hadiah turnamen.

Turnamen England Open 
dan China Open meny-
ediakan pol hadiah uang 
senilai US$1 juta (Rp14,23 
miliar), sementara Indo-
nesia Open US$1,25 juta 
(Rp17,78 miliar).

Ini berarti para pemenang 
akan mendapatkan hadiah 
senilai US$87.500 (Rp1,24 
miliar) untuk pemain tung-
gal dan US$92.500 (Rp1,32 
miliar) untuk ganda. Angka 
ini naik senilai US$15 ribu 
(Rp213,41 juta) dari musim 
sebelumnya.

Sementara itu, para pe-
menang turnamen level 4 
dan 6 juga akan mendapat-
kan hadiah senilai 7 persen 
dari pol hadiah.
Bagaimana dengan hadiah 
turnamen Piala Thomas 
dan Uber?.

Piala Thomas dan Uber 
merupakan salah satu tur-
namen badminton terbesar 
setelah World Championship 
dan England Open.

Tak ada hadiah spesifik 
untuk turnamen ini.

Kebijakan tersebut telah 
diberlakukan Federasi Bulu 
Tangkis Dunia (BWF) sejak 
gelaran kejuaraan dunia 
pertama pada 1977 silam. 
Meski tidak mendapat ha-
diah berupa uang, namun 
terdapat gengsi dalam me-
menangkan kejuaraan dunia 
bulu tangkis ini yang lebih 
dari sekedar nilai uang. 

Pasalnya, Piala Thomas 
merupakan ajang kejuaraan 
bergengsi, lambang supre-
masi bulu tangkis bagi atlet 
negara yang ikut serta. Dan 
untuk negara asal pemenang, 
bendera asal pemenang akan 
dikibarkan di podium.

Namun sayangnya, pada 
pada Thomas Cup 2020 
kali ini bukan bendera Me-
rah Putih yang berkibar di 
Aarhus, melainkan bendera 
PBSI.

Hal ini disebabkan oleh 
sanksi yang dijatuhkan Ba-
dan Antidoping Dunia ke-
pada Indonesia karena tidak 
patuh terhadap regulasi 
pelaporan antidoping. (#rid)

JAKARTA, BP - Indonesia 
meraih kemenangan di Thomas 
Cup 2020, ini yang ke-14 kalinya 
tim badminton Indonesia menang 
di ajang internasional tersebut 
pada Minggu (17/10/21).

Dari catatan pada laman 
situs Thomas Cup, Indonesia 
adalah negara yang paling sering 
menang, yakni 13 kali. Jika di-

tambah dengan kemenangan 
2020, maka totalnya sudah ada 
14 kemenangan Indonesia.

Tim putra Indonesia men-
jadi juara Thomas Cup 2020 
usai mengalahkan tim China. 

Sebelumnya, Indonesia 
terakhir menang pada 2002. 
China kemudian unjuk gigi 
dan berkali-kali meraih Tho-

Hadiah Pemenang Piala Thomas 2020 
Lebih dari Sekadar Nilai Uang

Daftar Negara Paling Sering 
Menang Thomas Cup

Timnas Bulutangkis Indonesia paling sering meraih Thomas 
Cup. (BP/IST) 

mas Cup dari 2004-2012.
China sendiri adalah negara 

kedua dengan kemenangan ter-
banyak di Thomas Cup  Totalnya, 
mereka menang 10 kali. 

Negeri jiran Malaysia be-
rada di posisi ketiga dengan 
perolehan lima kemenangan. 
Terakhir kali Malaysia menjadi 
pemenang adalah di tahun 1992. 

Sementara itu negara Je-
pang dan Denmark masing-
masing meraih satu keme-
nangan. Jepang menang pada 
2014 usai mengalahkan 
China, sementara Denmark 
meraih juara di 2016 setelah 
mengalahkan Indonesia. 

Kemenangan Indonesia 
di Thomas Cup 2020 menda-
pat sorotan berbagaimedia 
asing, salah satunya media 
besar dunia ESPN yang me-
nilai kemenangan ini men-
jadi catatan impresif Indone-
sia setelah Greysia Polii dan 
Apriani Rahayu meraih emas 
di Olimpiade Tokyo. (#rid)

JAKARTA, BP - Baru-baru 
ini FIFA kembali mengelu-
arkan Updates rangking nya 
dan Timnas Indonesia men-
galami kenaikan yang drastis. 
Sementara salah satu musuh 
bebuyutan yaitu Timnas Viet-
nam malah mengalami kesi-
alan karena anjlok.

Seperti diketahui sebe-
lumnya bahwa Timnas Indo-
nesia mengalami lonjakan 
drastis dari segi ranking FIFA 
usai menjalani partai play-off 
kualifikasi Piala Asia 2023 
melawan Taiwan.

Pada leg pertama yang 
berlokasi di Buriram, Thailand, 
pada Kamis (7/10), Timnas 

Indonesia berhasil mengala-
hkan Taiwan dengan skor 
tipis 2-1.

Lalu pada leg kedua di 
tempat yang sama pada Senin 
(11/10) kemarin, Timnas In-
donesia pun menggila dengan 
melibas Taiwan lewat skor 3-0.

Dari dua kemenangan 
tersebut membuat, Timnas 
Indonesia dikabarkan men-
galami peningkatan ranking 
FIFA yang sangat pesat.

Hal tersebut terlihat dari 
unggahan resmi FIFA pada 
Rabu (14/10) lalu di mana In-
donesia naik 10 peringkat dan 
duduk di peringkay ke 165.

Berbanding terbalik dengan 

Indonesia, sang tetangga, Viet-
nam, justru mengalami penu-
runan ranking FIFA.

Diketahui, Vietnam men-
galami penurunan ranking 
FIFA sebanyak tiga peringkat, 
yang tadinya ada di peringkat 
ke-95 kini di 98.

Penurunan ranking FIFA 
Vietnam tak lepas dari ren-
tetan hasil minor mereka 
dalam ajang kualifikasi Pia-
la Dunia 2022.

Dalam ajang tersebut, Viet-
nam yang berada di grup B 
menderita empat kekalahan 
beruntun dari Arab Saudi (1-3), 
Australia (0-1), China (2-3) 
dan terakhir Oman (1-3). (#rid)

Timnas Indonesia usai hajar Timnas Taiwan di playoff 
kualifikasi piala Asia 2023. (BP/IST) 

FIFA: Timnas Indonesia Naik 10 Peringkat, 
Musuh Bebuyutan Vietnam Malah Anjlok

JAKARTA, BP - Menteri 
Pemuda dan Olahraga (Men-
pora) Zainudin Amali angkat 
bicara terkait insiden pela-
rangan bendera merah putih 
berkibar saat seremoni ke-
menangan tim Indonesia di 
ajang Thomas Cup.

“Saya kira juga saya mo-
hon maaf terhadap kejadian 
di mana kita semua jadi tak 
enak dan nyaman. Harusnya 
kita nikmati kegembiraan 
menjuarai Piala Thomas, 
piala kembali setelah hampir 

2 dekade. Kebahagian kita 
berkurang,” tutur Amali dalam 
konpers virtual, Senin (18/10).

“Saya juga minta maaf 
kepada seluruh rakyat indo-
nesia. Kita akan serius me-
nangani ini,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui 
tim bulu tangkis beregu putra 
Indonesia berhasil menjadi 
juara dalam ajang Piala Tho-
mas 2020 usai mengalahkan 
China di partai final dengan 
skor 3-0, Minggu (17/10/21) 
malam WIB.

Hal itu terjadi karena In-
donesia tengah disanksi oleh 
Badan Antidoping Dunia 
(WADA) lantaran Lembaga 
Anti Doping Indonesia (LA-
DI) dianggap tak patuh men-
jalankan program anti-doping.

Amali melanjutkan bahwa 
pihaknya akan menuntaskan 
permasalahan ini. Di mana akan 
melakukan beberapa langkah-
langkah yang diharapkan dapat 
menyelesaikan ancaman sank-
si dari WADA ini.

“Terutama yang dihadapi 

oleh LADI, karena sanksi 
yang diberikan WADA pada 
LADI itu berimbas kepada 
kita. Jadi ini harus segera 
kita selesaikan,” imbuh dia.

Pada sisilain, Sekretaris 
Jenderal LADI Dessy Rosme-
lita melontarkan permintaan maaf 
juga atas adanya insiden ini.

“Kami mohon maaf ke-
pada khususnya Presiden, 
rakyat Indonesia dan stake 
holders akan kejadian yang 
menimpa LADI saat ini,” 
kata Dessy. (#rid)

Seremoni Kemenangan Thomas Cup 2020 
Tanpa Merah Putih, Menpora Minta Maaf

Zainudin Amali
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 

PALEMBANG, BP - Timnas U-23 Indonesia ter-
bukti lebih kuat dari Vietnam lantaran berhasil men-
galahkan timnas U-23 Tajikistan dalam laga uji coba.

Timnas U-23 Indonesia berhasil meneruskan tren 
positif Shin Tae-yong bersama skuad Garuda. Seperti 
diketahui, Shin Tae-yong baru saja memetik hasil manis 
bersama timnas Indonesia di play-off Kualifikasi Piala 
Asia 2023 melawan Taiwan dua pekan lalu.

Bertanding dalam dua leg pada 7 dan 11 Oktober 
2021, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indo-
nesia menang dengan agregat 5-1.Saat beralih mengasuh 
timnas U-23 Indonesia, Shin Tae-yong berhasil me-
neruskan tren kemenangan itu.

Skuad Garuda Muda baru saja mengalahkan timnas 
U-23 Tajikistan dalam laga uji coba di Republican Cen-
tral Stadium, Dushanbe, Tajikistan, Selasa (19/10/21). 
Dalam laga tersebut, Asnawi Mangkualam dkk berhasil 
comeback dari ketertinggalan 0-1 dan mengakhiri laga 
dengan skor 2-1. Timnas U-23 Indonesia tertinggal 0-1 
lewat gol cepat Tajikistan yang dicetak oleh Shervoni 
Mabatshoev ketika laga baru berjalan lima menit. Akan 
tetapi, para pemain timnas U-23 Indonesia tak menyerah 
begitu saja dan terus berusaha membobol gawang lawan. 
Usaha itu berbuah manis kala Hanis Saghara sukses 
menyamakan kedudukan pada menit ke-35.

Kemudian, pada menit ke-63, Bagus Kahfi berhasil 
mencetak gol yang jadi penentu kemenangan tim Ga-
ruda Muda. Kemenangan timnas U-23 Indonesia atas 
Tajikistan secara tidak langsung membuktikan bahwa 
Bagus Kahfi Cs lebih kuat dari sang rival utama, timnas 
U-23 Vietnam. Sebab, pada 11 Oktober lalu, timnas 
U-23 Vietnam juga sempat berlatih tanding melawan 
timnas U-23 Tajikistan. Hasilnya, Vietnam hanya 
sanggup bermain imbang 1-1. Dilansir dari laman 
resmi Federasi Sepakbola Tajikistan (FFT), timnas 
U-23 Vietnam saat itu unggul lebih dulu lewat gol Le 
Juan Tu pada menit ke-82. Namun, keunggulan pasukan 
Park Hang-seo tidak bertahan lama.

Enam menit kemudian, tepatnya pada menit ke-88, 
Rustam Soirov berhasil menyelamatkan Tajikistan dari 
kekalahan dengan mencetak gol penyama kedudukan. 
Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir laga. (#rid)

Timnas U-23 
Indonesia Lebih Kuat 

daripada Vietnam
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Siapa sangka sosok introvert 
ini tercatat sebagai lulusan 
cum laude dari jurusan De-
sain Komunikasi Visual 
Universitas Taruma Negara. 

Dikutip dari Detikhot, 
meski mengaku sempat 
menangis di hari pertama 
kuliah karena kurang per-
caya diri

“Pas hari pertama ku-
liah aku nangis. Mama tanya 
kenapa nangis, mau kuliah 
masa nangis. Ya aku bilang 
takut gak punya temen kaya 
dulu SMA, gak bisa ngobrol, 
gimana ntar kuliah, bisa-
bisa gak selesai lagi,” ung-
kap Ve.

“Ya bisa dibilang be-
gitu (cum laude), terbaik 
satu angkatan juga untuk 
jurusan DKV. Ya lumayan 
dengan kesibukan selama 
ini. Waktu pertama tau 
juga kaget, soalnya nilainya 
selama ini naik turun,” 
urainya.

S e l a m a  b e r a d a  d i 
JKT48,  Veranda berha-
si l  memenangkan Sous-
e n k y o  a t a u  m e m b e r 
dengan jumlah pungutan 
sua ra  t e rbanyak  da r i 
penggem a r n y a  s e b a -
nyak  dua  ka l i  pada  t a -
hun  2015  dan  2016 ,  dan 
r ekor  kemenangan  be r-

tu ru t - tu ru t  i n i  merupa -
kan  yang  pe r t ama  ka l i -
nya  d i  48  Group .

Wikipedia mencatat, 
Veranda juga sering di-
juluki “badai” karena pa-
rasnya yang anggun. Oshi-
men atau member favorit 
Veranda di AKB48 adalah 
Haruna Kojima, dan pada 
berbagai lagu JKT48 sering 
kali Veranda mengisi po-
sisi yang sama dengan 
Kojima pada lagu yang 
sama di AKB48. Veranda 
juga lulus dari JKT48 
pada tahun yang sama 
dengan kelulusan Kojima 
dari AKB48. (net/hus)

dengan penjelasan ahli 
tersebut. 

“Kami sangat sependa-
pat dengan ahli jika audit 
seharusnya dilakukan oleh 
lembaga BPK, BPKP dan 
Inspektorat. Bukan dila-
kukan oleh tim audit dari 
Universitas Tadulako se-
perti yang terjadi dalam 
perkara ini,” ujarnya ke-
pada sejumlah wartawan 
seusai sidang di PN Pa-
lembang, Jumat (15/10).

Dijelaskan, bahwa dalam 
melakukan audit dan peng-

hitungan kerugian negara 
syarat yang harus dipenuhi 
yaitu audit investigasi dan 
klarifikasi. Dalam perkara 
kasus masjid Sriwijaya ini, 
faktanya tidak dilakukan 
klarifikasi oleh pihat audit 
dari Universitas Tadulako.

Sementara itu ahli 
pengadaan barang dan 
jasa yang dihadir dalam 
persidangan yang dipimpin 
ketua majelis hakim Sahlan 
Effendi SH MH ini men-
gungkapkan dalam perka-
ra ini seharusnya kerugian 

negara tidak dihitung ber-
dasarkan total loss. 

Sebagaimana diberitakan 
terdakwa Eddy Hermanto, 
Syarifuddin, Dwi Kridaya-
ni dan Yudi Armindo di-
dakwa Jaksa Penuntut Umum 
telah merugikan negara 
sebesar Rp 130 miliar atas 
dugaan korupsi pembangu-
nan masjid Sriwijaya.

Dijadwalkan pada Jumat 
(29/10) mendatang para 
terdakwa akan menghadapi 
tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum (JPU). (#rik)

Otak-Otak Khas Bangka ......

Pinjaman Online ....................................

MUI Siap meneruskan ..................... Lulusan Cum Laude .......

Ahli Sebut Hanya 3.........

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1 SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Kota Palembang, sehingga 
tidak heran hampir semua 
tempat pusat keramaian 
seperti Cinde, Kambang 
Iwak, PS, dan sekolah-
sekolah sudah dia jajakin 
untuk menjual pempek khas 
Palembang.

Setelah lama berjualan 
pempek Palembang dengan 
berkeliling, Pak Hasanuddin 
kini menetap dengan men-
jualan olahan pempek se-
perti pempek dan otak-otak 
khas Bangka di persimpangan 
Jembatan Musi 4.

“Macem-macem yang saya 
jual, kalo otak-otak dan pem-
pek panggang seribuan har-
ganya, kalo lenggang pang-
gang enam ribu. Termasuk 
standarlah harga ini, paling 
murah,” ujarnya kepada Be-

rita Pagi, Kamis (14/10).
Ia menuturkan bahwa 

olahan pempek yang diju-
alnya merupakan khas 
Bangka karena bumbu-
bumbunya dikirim langsung 
dari Bangka.

“Nama bumbu dari bang-
ka ini namanya Taucho, ke-
mudian ada juga bumbu 
dari bahan calon dikasih te-
rasi. Kalo di Bangka itukan 
dua macam ini, dicampur 
makannya,” kata Hasanuddin.

Seperti diketahui, maka-
nan dari olahan pempek 
merupakan salah satu makan 
primadona masyarakat Pa-
lembang karena memang 
Palembang dikenal sebagai 
Kota empek-empek. 

Salah satu makanan 
dari olahan pempek ya-

kni otak-otak juga memi-
liki manfaat untuk kese-
hatan karena otak-otak 
mengandung senyawa 
karbohidrat yang berperan 
sangat penting untuk me-
nentukan sikap akal dan 
mental yang sehat, selain 
itu juga dalam memeli-
hara kesehatan jantung, 
serta masih banyak kese-
hatan lainnya. 

Bagi  kamu masyara-
kat  Kota Palembang yang 
berminat  makan otak-
otak khas Bangka dapat 
l a ngsung  s i ngga h  d i 
Gerobak Otak-Otak Khas 
Bangka Cek Yat i  mil ik 
Pak Hasanuddin  yang 
ter letak di  persimpangan 
Jembatan  Musi  6  Pa-
lembang.  (#Ric)

mengklik link tadi dituruti 
Siti. Mulai dari mengunduh 
foto KTP, juga dirinya di-
minta berselfie di depan 
kamera sampai selanjutnya 
dia diminta mengirimkan 
rekening bank.

Semua dilalui Siti, yang 
pastinya di awal hanya seke-
dar iseng dan coba-coba saja. 
Sampai pada akhirnya dia 
diminta untuk memilih be-
rapa nominal pinjaman yang 
diajukan. Siti memilih pinja-
man awal sebesar Rp 2 juta. 
Lantas kemudian melalui 
aplikasi ibu 2 anak ini menda-
pat pemberitahuan melalui 
aplikasi kalau hanya disetujui 
Rp 1 juta saja. Dia diminta 
untuk mengklik setuju atau 
tidak. Lantas, diklik setuju.

“Saya pikir waktu itu, 
hanya coba saja dapat syukur 
tak dapat juga tak mengapa. 
Akhirnya di rekening yang 
diberikannya uang masuk 
sejumlah Rp 780 ribu,” tam-
bahnya.

Rupanya setelah ada po-

tongan administrasi dan lain-
lain, Siti hanya menerima tak 
sampai Rp 800 ribu saja. Dan 
dia berkewajiban mengem-
balikan Rp. 1.210.000,- se-
lama dua kali angsuran ma-
sing-masing 14 hari.

Kemudian Siti seakan baru 
tersadar jika biaya bunga dan 
lain yang harus dia bayarkan 
sangat besar. Bayangkan saja, 
pinjaman Rp. 780 ribu yang 
diterima harus dibayar sampai 
Rp. 1.210.000,- Jumlah bunga 
atau mungkin disebut istilah 
lain biaya administrasi sejum-
lah Rp 430 ribu, lebih 50% 
dari jumlah pinjaman.

Untung saja Siti cepat 
tersadar sehingga dia segera 
melunasi pinjamannya terse-
but dan diakuinya kapok 
berusan dengan pinjaman 
online yang bisa menjerat 
siapa saja tersebut. 

Apalagi para debt collec-
tor pinjol sering bertindak 
kasar dalam penagihan bah-
kan mengancam dan sampai 
mempermalukan mereka yang 

belum mampu membayar.
Sekarang di banyak tempat 

aparat sudah melakukan razia 
kantor pinjaman online teru-
tama yang tidak terdaftar OJK. 
Beberapa operator sudah di-
tangkapi aparat, bahkan sam-
pai Menko Polhukam Mahfud 
MD angkat suara terkait pinjol 
illegal yang sudah meresahkan 
masyarakat.

Mahfud MD menyatakan, 
para pelaku tersebut akan 
dikenakan ancaman hukuman 
atas tindakan pemerasan, 
perbuatan tidak menyenang-
kan, UU ITE, dan perlin-
dungan konsumen. “Kita 
juga tadi menyinggung 
kemungkinan penggunaan 
Pasal 368 KUH Pidana 
yaitu pemerasan. Lalu ada 
Pasal 335 KUH Pidana ten-
tang perbuatan tidak meny-
enangkan yang bisa dipakai. 
Kemudian, Undang-undang 
Perlindungan Konsumen, 
UU ITE Pasal 29 dan Pasal 
32 ayat 2 dan ayat 3,” kata 
dia kepada wartawan se-

cara virtual, Selasa (19/10).
Tak sedikit korban Pin-

jol berakhir tragis. Seorang 
ibu rumah tangga, WI (33 
tahun) nekat bunuh diri be-
berapa waktu lalu. WI di-
duga tak mampu melunasi 
utangnya sekaligus tak 
kuat diteror penagih pinjol. 
WI ditemukan dalam kon-
disi tergantung di rumahnya 
di Kecamatan Giriwoyo, 
Kabupaten Wonogori, Jawa 
Tengah, Selasa (5/10) lalu. 
Korban juga meninggalkan 
sebuah buku dan surat wa-
siat kepada suaminya. Total 
utang di operator pinjol yang 
tercatat di buku itu senilai 
Rp55,3 juta. Nahas karena 
keberatan untuk membayar 
utangnya, ia lebih memilih 
untuk bunuh diri.

WI hanya salah satu 
saja dari sekian peristiwa 
tragis akibat pinjaman on-
line ini. Sehingga apa yang 
dilakukan aparat saat ini 
sudah semestinya walau 
terkesan sedikit telat. (#muk)

masjid ini dilanjutkan karena 
niatnya baik untuk kepen-
tingan umat Islam. Apalagi 
menurutnya dari awal meka-
nisme pembangunan masjid 
ini sangat jelas yaitu melalui 
sayembara dan sudah memi-
liki Peraturan Daerah (Perda).

“Saya berkeyakinan kita 
bisa menyelesaikannya ka-
rena umat Islam punya ke-
kuatan dana yang luar biasa 

dari wakaf, infak dan sedekah,” 
ujar Ayik Farid lagi.

Terkait proses hukum 
yang telah berlangsung, 
Ayik Farid mengajak ma-
syarakat untuk tetap ber-
prasangka baik dan jangan 
turut memberikan peni-
laian tidak baik atau mem-
vonis bersalah sebelum ada 
kekuatan hukum yang 
mengikat.

“Jangan langsung dicap 
mereka yang terkena musi-
bah tidak baik, tapi harus 
berprasangka baik atau da-
lam bahasa hukum asas 
praduga tak bersalah,” tam-
bah mantan legislator DPRD 
Palembang ini.

Di tempat yang sama, 
Direktur Eksekutif Forum 
Demokrasi Bagindo Togar 
Butar Butar menyebutkan 

diskusi ini digelar fihaknya 
dilatarbelakangi pernya-
taan Gubernur Sumsel yang 
akan merelokasi pembangu-
nan masjid terbesar di Asia 
Tenggara ini.

“Kami berharap jangan 
sampai di Sumsel ini ada Ham-
balang jilid 2 akibat pembangu-
nan masjid Sriwijaya yang 
mangkrak pembangunannya,” 
ujar Bagindo Togar lagi. (#osk)
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dituangkan dalam peraturan 
daerah (Perda).

“ Kalau pembangunan 
Masjid Raya Sriwijaya di hen-
tikan maka perdanya harus di 
cabut dulu, karena perda itu 
dibuat untuk dilaksanakan, 
kalau Masjid ini di mangkrak-
kan  perda ini harus di cabut, 
sampai hari ini perda ini tidak 
di cabut, artinya pembangunan 
Masjid Raya Sriwijaya di hen-
tikan ,” katanya.

Akademisi UIN Raden 
Fatah Palembang, Dr Qoda-
riah MHI melihat pembangu-

nan Masjid Raya Sriwijaya 
harus tetap dilanjutkan namun 
diperhitungkan kembali dulu 
, jangan terburu-buru.

“ Perlu di pertimbangkan 
apakah konstruksi masjid itu  
sudah cukup kuat atau hanya 
sekedar melanjutkan pembangu-
nan atau seperti apa, jadi tetap  
kita lanjutkan pembangunan 
masjid itu  tapi tentunya 
dengan pertimbangan sangat 
matang agar jangan sampai 
terulang kembali apa terjadi 
selama ini,” katanya.

Dengan keberadaan Ma-

sjid Raya Sriwijaya yang 
dilanjutkan dengan rencana-
rencana yang luar biasa itu 
akan menjadi potensi pem-
berdayaan potensi umat.

 “ Disana bergabunglah 
ada religi, sejarah ada budaya 
yang tentunya akan mem-
buka lapangan kerja dan 
potensi pengembangan eko-
nomi umat melalui masjid 
itu, “ katanya.

Sedangkan ahli kebijakan 
publik Sumsel Dr MH Tham-
rin Msi meminta agar jangan 
mengulang kesalahan yang 

sama di Masjid Raya Sri-
wijaya maka diperlukan 
kehati-hatian.

“ Saya yakin gubernur 
pasti berpihak kepada kepen-
tingan umat, kemarin kalau 
Gubernur bicara  menghen-
tikan pembangunan Masjid 
Raya Sriwjaya semata-mata 
hanya emosi saja sekaligus 
ini menjadi masukan bagi 
gubernur agar komunikasi 
publik harus diperbaiki, jadi 
tidak terlalu terburu-buru 
membuat suatu stetmen ,” 
katanya. (#osk)

PALEMBANG, BP - 
Maraknya beredar penjual 
buah nanas di beberapa titik 
di kota Palembang, terutama 
di pinggiran jalan. Menjadi-
kan alternatif pilihan asupan 
buah bagi masyarakat kota 
Palembang. “Nanas yang 
kita jual ini dari daerah Pra-
bu pak, rasanya manis dan 
banyak manfaat kesehatan. 
“ Jelas Herman penjual nanas 
di pinggiran jalan Residen 
Abdul Rozak Palembang, Saat 
ditemui Berita Pagi. Jum’at, 
(18/10/21).

Perlu diketahui buah na-
nas ternyata cukup kaya akan 
vitamin dan mineral. Buah 
ini juga satu-satunya sumber 
utama bromelain, enzim yang 
telah digunakan selama be-
rabad-abad untuk mengo-
bati berbagai penyakit. Pe-
nelitian modern telah mem-
pelajari efek bromelain dan 
mendukung beberapa po-
tensi manfaat kesehatan nanas.

Jus nanas mengemas bro-
melain dalam jumlah terkon-
sentrasi ke dalam satu porsi. 
Karena rasanya manis alami, 
kebanyakan jus nanas 
mengandung sedikit atau bahkan 
tanpa tambahan gula. Jus nanas 
yang dibeli di toko juga sering 
mengandung asam askorbat 
tambahan, yang merupakan 
nama lain untuk vitamin C.

Selain itu, jus nanas tanpa 
pemanis dan murni terdiri 
dari vitamin A, vitamin B, vi-
tamin C, kalsium, kalium, 
magnesium, natrium, zat besi, 
karbohidrat, gula, dan serat 
makanan. Semua nutrisi ini, 
serta berbagai antioksidan dan 
senyawa fenolik, memberikan 

banyak manfaat yang baik 
bagi tubuh kita.

Dilansir dari Healthline, 
berikut adalah manfaat jus 
nanas untuk kesehatan. 
Mengandung senyawa tam-
bahan yang bermanfaat

Manfaat jus nanas yang 
pertama yaitu terdapat kandun-
gan tambahan yang berman-
faat. Selain kaya akan vitamin 
dan mineral, jus nanas meru-
pakan sumber antioksidan 
yang baik, yaitu senyawa 
tanaman yang membantu 
menjaga kesehatan tubuh.

Antioksidan membantu 
menetralkan senyawa yang 
tidak stabil yang dikenal 
sebagai radikal bebas, yang 
dapat menumpuk di tubuh 
Anda karena faktor-faktor 
seperti polusi, stres, atau 
pola makan yang tidak se-
hat dan menyebabkan ke-
rusakan sel.

Jus nanas juga mengandung 
bromelain, sekelompok enzim 
yang terkait dengan manfaat 
kesehatan, seperti mengu-
rangi peradangan, mening-
katkan pencernaan, dan 
membuat kekebalan men-
jadi lebih kuat.

Menekan peradangan
Manfaat jus nanas yang 

kedua adalah untuk menekan 
peradangan. Jus nanas dapat 
membantu mengurangi pe-
radangan, yang diyakini 
sebagai akar penyebab ba-
nyak penyakit kronis. Ini 
mungkin karena kandungan 
bromelainnya. Beberapa 
penelitian menunjukkan 
bahwa senyawa ini dinilai 
sama efektifnya dengan obat 

antiinflamasi nonsteroid 
(NSAID), dengan efek sam-
ping yang lebih sedikit.

Selain itu, ada bukti ba-
hwa asupan bromelain se-
belum operasi dapat mem-
bantu mengurangi tingkat 
peradangan dan rasa sakit 
yang disebabkan oleh ope-
rasi. Beberapa penelitian 
lebih lanjut menunjukkan 
bahwa bromelain dapat mem-
bantu mengurangi rasa sakit 
dan peradangan yang dise-
babkan oleh cedera olah-
raga, rheumatoid arthritis, 
atau osteoarthritis lutut.

Namun, penelitian belum 
menguji efek langsung dari 
jus nanas terhadap peradangan.

Meningkatkan kekebalan 
tubuh

Manfaat jus nanas yang 
ketiga yakni untuk mening-
katkan kekebalan tubuh. 
Studi tabung menunjukkan 
bahwa bromelain, campuran 
enzim yang secara alami di-
temukan dalam jus nanas, 
dapat mengaktifkan sistem 
kekebalan tubuh. Bromelain 
juga dapat meningkatkan 
pemulihan dari infeksi, se-
perti pneumonia, sinusitis, 
dan bronkitis, terutama bila 
digunakan dalam kombinasi 
dengan antibiotik.

Namun, sebagian besar 
penelitian ini sudah sangat 
lama, dan tidak ada yang 

meneliti efek peningkatan 
kekebalan dari jus nanas 
pada manusia. Oleh karena 
itu, diperlukan lebih banyak 
penelitian untuk mengkon-
firmasi hasil ini.

Meningkatkan kesehatan 
jantung

Manfaat jus nanas yang 
keempat adalah untuk me-
ningkatkan kesehatan jantung. 
Uji tabung dan penelitian 
pada hewan menunjukkan 
bahwa bromelain dapat mem-
bantu mengurangi tekanan 
darah tinggi, mencegah pem-
bentukan bekuan darah, dan 
meminimalkan keparahan 
angina pektoris dan serangan 

iskemik transien – dua kon-
disi kesehatan yang disebab-
kan oleh penyakit jantung.

Namun, jumlah peneli-
tian terbatas, dan tidak ada 
yang khusus untuk jus nanas. 
Oleh karena itu, diperlukan 
lebih banyak penelitian se-
belum kesimpulan yang 
kuat dapat dibuat.

Membantu pencernaan
Manfaat jus nanas yang 

kelima adalah untuk mem-
bantu pencernaan. Enzim da-
lam jus nanas berfungsi seba-
gai protease, yang membantu 
memecah protein menjadi 
subunit yang lebih kecil, se-
perti asam amino dan peptida 
kecil, yang kemudian dapat 
lebih mudah diserap oleh usus.

Bromelain juga secara 
khusus dapat membantu me-
ningkatkan pencernaan pada 
orang yang pankreasnya tidak 
dapat membuat cukup enzim 
pencernaan (suatu kondisi 
medis yang dikenal sebagai 
insufisiensi pankreas.)

Penelitian pada hewan 
menunjukkan bahwa brome-
lain dapat membantu melin-
dungi usus dari bakteri ber-
bahaya penyebab diare, se-
perti E. coli dan V. cholera. 
Selain itu, menurut beberapa 
penelitian tabung, bromelain 
dapat membantu mengurangi 
peradangan usus pada orang 
dengan gangguan radang 
usus, seperti penyakit Crohn 
atau kolitis ulserativa.

Tapi, sebagian besar pene-
litian hanya menyelidiki efek 
dosis bromelain terkonsentrasi, 
bukan dari jus nanas, dan sang-
at sedikit dilakukan pada manu-

sia. Oleh karena itu, diperlukan 
lebih banyak penelitian.

Membantu melawan kanker 
tertentu

Jus nanas mungkin me-
miliki potensi efek melawan 
kanker. Dan, ini dianggap 
karena sebagian besar kandun-
gannya adalah bromelainn

Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa brome-
lain dapat membantu men-
cegah pembentukan tumor, 
mengurangi ukurannya, atau 
bahkan menyebabkan kema-
tian sel kanker.

Namun, ini adalah pene-
litian tabung reaksi yang 
menggunakan jumlah bro-
melain terkonsentrasi dalam 
jumlah yang jauh lebih ting-
gi daripada yang Anda da-
patkan dari segelas jus nanas. 
Hal ini membuat sulit untuk 
memproyeksikan hasil me-
reka kepada manusia.

Mengurangi gejala asma
Manfaat jus nanas yang 

terakhir yaitu untuk mengurangi 
gejala asma. Jus nanas juga 
efektif dalam mengurangi ge-
jala yang berhubungan dengan 
asma. Dalam sebuah peneli-
tian pada hewan, para pene-
liti menemukan bahwa efek 
anti-inflamasi bromelain diang-
gap bermanfaat bagi orang yang 
menderita asma.

Selain itu, nanas mengandung 
vitamin C, yang telah terbukti 
mengurangi bronkokonstriksi, 
yaitu gejala asma alergi. Dan 
dalam kasus serangan asma 
sedang hingga berat yang dip-
erburuk oleh pilek, vitamin C 
bisa diandalkan. (#rid)

Nanas Banyak Beredar di Palembang 
Ini Manfaatnya Untuk Kesehatan

Buah nanas sedang banyak dijual di beberapa titik pinggir jalan kota Palembang. 
(18/10/21). (BP/doc) 
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