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BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

SETELAH 65 tahun ber-
lalu, baru pada 2021 ini 
Muktamar NU kembali Saya 
diselenggarakan di Pulau 
Sumatera. Sejarah mencatat 
Muktamar ke-19 NU 1952 
dengan tuan rumah Pa-
lembang dan Muktamar ke-
21 pada tahun 1954 berlangs-
ung di Medan.

Saat Muktamar NU di 
Palembang dihasilkan se-
suatu yang mengguncang 
peta perpolitikan tanah air 
waktu itu. NU tegas me-

Liputan Khusus Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama

Semangat ’Ragom Gawi’ di Bandar Lampung
Kemas Khoirul Mukhlis 
Pimpinan Umum Berita Pagi

nyatakan keluar dari Ma-
syumi, demikian salah 
satu hasil Muktamar di 
Bumi Sriwijaya. Lantas 
akankah ada keputusan 
penting yang akan diha-
silkan dalam perhelatan 
di Bandar Lampung akhir 
Desember mendatang? 
Apapun yang menjadi ke-
putusan muktamar, pasti-

nya diharapkan demi ke-
maslahatan umat, bangsa 
dan negara.

Bandar Lampung dike-
nal dengan moto Ragom 
Gawi yang maknanya 
berarti kompak dan ber-
satu dalam bekerja. Bisa 
jadi ini akan menjadi salah 
satu inspirasi bagi nahdli-
yin dalam menghadapi BERSAMBUNG KE HAL. 7.....
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FENOMENA DEKLARASI 
CAPRES 2024

Simak Pandangan 
Dr Markoni Badri 
Pakar Marketing Politik 

Pilpres 3 Tahun Lagi
Relawan Sibuk Deklarasi

?
Usulan E-Voting Hanya 

Kegenitan Politik

PALEMBANG, BP- Setelah 
Tim Litbang Berita Pagi 
mengadakan poling Capres 
Pilihan Pembaca selama be-
berapa hari, nama Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
berhasil mengalahkan sejum-
lah nama tenar lainnya.

Anies memperoleh du-
kungan 44,9% meninggalkan 

Airlanggan Hartarto yang 
memperoleh 11,6%, Agus 
Harimurti Yudhoyono 9,8% 
dan Prabowo Subianto dengan 
perolehan 9,8%. Sementara 
sejumlah nama lain seperti 
Puan Maharani tidak mem-
peroleh dukungan 

Anies Baswedan 
Capres Pilihan Pembaca

tantangan perubahan zaman 
yang sedemikian cepatnya.

Senin 3 Agustus2015 lalu, 
suara hiruk pikuk forum Muk-
tamar NU di Jombang menjadi 
hening seketika saat KH Mus-
tafa Bisri dengan suara terbata 
menangis di depan muktamirin. 

“Kalau perlu saya akan 
menciumi kaki-kaki sam-
peyan semua, saya akan men-
cium kaki kalian semua agar 
kalian semua bisa menunju-
kan akhlak Rasulullah,” ujar 
Gus Mus saat itu.

Kisruh berawal dari pole-
mik pembahasan tata tertib 
muktamar terutama pasal 19 
Bab VII tentang Sistem Pemi-

lihan Rois Aam dan Ketua 
Umum PBNU. Dalam draft 
rancangan  pasal itu awalnya 
disebutkan pemilihan rois aam 
dan ketua umum dilakukan 
dengan mekanisme Ahlul 
Halli  wal Aqdi (Ahwa).

Salah satu makna filo-
sofis simbol Muktamar ke-
34 Nahdlatul Ulama adalah 
warna hijau yang mendo-
minasi tulisan Nahdlatul 
Ulama, melambangkan 
kesuburan dan kesejukan. 
Portal NU Online menulis.

“Harapan seluruh warga 
NU, dengan Muktamar 
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JAKARTA –BP, Usulan 
agar Pemilu 2024 mendatang 
dilaksanakan secara e-voting 
kembali bergulir. Setelah 
sempat diwacanakan Men-
dagri Tito Karnavian, kini 
MIPI (Masyarakat Ilmu 
Pemerintahan Indonesia) 
mengusulkan penerapan e-
voting. Menurut Wakil Ke-
tua MIPI Masrich, e-voting 
menjadi salah satu cara agar 
pelaksanaan pesta demo-
krasi tidak terhambat situa-
si pandemi Covid-19.

“E-voting ini menjadi al-
ternatif dalam rangka efisiensi,” 
kata Masrich dalam webinar 
bertajuk Sukses Pemilu dan 
Pilkada Serentak Tahun 2024 
di Tengah Pandemi Covid-19, 
Kamis (23/9) lalu.

Sebelumnya juga Pra-
tama Pershada dari Lem-
baga Riset Siber Indonesia 
mengungkapkan e-voting 
dapat memanfaatkan dari 
kependudukan Kemendag-
ri . namun Pratama juga 
mengakui, tidak semua 
kota di Indonesia dapat 
mengaplikasikan e-voting 
karena banyak faktor belum 
mendukung.

Menanggapi hal ini, Do-
sen Ilmu Politik dari Uni-
versitas Indonesia, Chusnul 
Mar’iyah PhD mengung-
kapkan usulan e-voting ha-
nya bentuk kegenitan politik 
saja. Chusnul beralasan 
untuk saat ini, belum memun-
gkinkan untuk diberlakukan-
nya e-voting.

“Anda mikir gak sih 
pemilih di Indonesia itu 
rata-rata pendidikannya 
SMP Kelas 2 Semester 1. 
Anda mikir gak sih sebe-
tulnya jaringan IT itu yang 
sekarang ya, (belajar, red) 
daring saja di NTT itu 
Cuma 5 persen terjangkau 
internet,” ujarnya 
yang disiarkan 
channel YouT-
ube Elpris M 
Zen, Senin 
(8/11) lalu.

Ditam-
bahkan man-
tan komi-
sioner 

JAKARTA, BP- Walau 
masih lebih 3 tahun lagi 
namun relawan yang men-
deklarasikan tokohnya se-
bagai Calon Presiden men-
datang bermunculan satu-
bersatu. Seperti Ganjaris atau 
Sahabat Ganjar, Aliansi 
Nasional Indonesia Sejah-
tera (ANIES), Balademil 
yang mendukung Ridwan 
Kamil, Relawan Kawan 
Sandi, Relawan Wong Kito 
yang mendukung Puan Ma-
harani dan lainnya.

Menurut pengamat po-
litik Husin Yazid kebera-
daan relawan tersebut saat 
ini baru sebatas euphoria dan 
belum memberikan dampak 
politik apapun. Tetapi dia 
menilai hal ini sah-sah saja 
dalam alam demokrasi se-
karang, karena termasuk hak 
kebebasan mengelu-
arkan pendapat.

“Kalau untuk se-
karang bisa disebut 
hanya euphoria saja, 
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karena perhelatan Pilpres 
masih cukup lama. Belum 
lagi nantinya konstelasi po-
litik pasti ditentukan oleh 
partai yang ada. Bisa saja 
yang kita anggap berpo-
tensi namun tidak ada partai 
yang mengusungnya,” ujar 
Husin Yazid kepada Berita 
Pagi, Rabu (10/11).

Nantinya bentuk du-
kungan relawan dibutuhkan 
sebagai masukan 

ANIES BASWEDAN

AIRLANGGA HARTARTO

AGUS HARIMURTI

PRABOWO SUBIANTO

44,9 %
11,6 %

9,8 %

9,8 %

Hasil Poling Presiden 2024

Sumber : Litbang Berita Pagi

124

32

27

27



DUNIA politik Indonesia 
akhir akhir ini menunjukkan 
banyak kejutan. Diantara 
kejutan  tersebut adalah ada-
nya beberapa relawan yang 
mendeklarasikan tokoh po-
litik sebagai Capres 2024. 
Ada semacam eforia dari 
kelompok tersebut tertebut 
yang menjagokan politisi 
untuk dicalonkan sebagai 
Calon Presiden 2024. Feno-
mena deklarasi Capres 2024 
mencalonkan  tokoh tokoh 
politik nasional yang selama 
ini sudah banyak dikenal 
masyarakat, misalnya Pra-
bowo, Anies Baswedan, Ganjar 
Pranowo, Ridwan Kamil, 
Erlangga, Puan Maharani dan 
politisi lainnya.  Deklarasi 
Capres  2024 yang dilakukan 
oleh pendudung masing ma-
sing politisi tersebut dengan 
mengatas namakan Sukare-
lawan. 
Fenomena Menarik

Fenomena dukungan Ca-
pres ini menarik untuk men-
jadi perbincangan insan po-
litik di Indonesia. Media 
media elektronik maupn 
cetak nasional pun banyak 
yang mengangkat isu ini. 
Percakapan dan perdebatan 
tak kalah sengitnya terjadi 
diruang ruang media sosial. 
Kenapa hal ini menjadi per-
bincangan hangat karena hal 
ini dianggap tidak lazim. 
Pada Pemilihan Umum se-
belumnya, biasa nya dukungan 
dari kelompok tertentu untuk 
menyataan jagoaan nya ma-
ju dalam kontestasi politik 
baru terlihat atau semarak 
menjelangan tahapan pemi-
lihan, Hal ini dilakukan 
karna ada kehawatiran lawan 
politik akan mencari titik 
lemah dari calon kandidat 
sehingga ada kehawatiran 
serangan dilakukan oleh lawan 
poitik atau pihak tertentu 
untuk menjegal calon kandi-
dat tersebut.  Namun kali ini 
berbeda dengan cara cara 
sebelumnya, dimana sekelom-
pok orang yang mengatas 
namakan relawan sudah mem-
berikan diri menyatakan du-
kungan atau mendeklarasikan 
politisi  dan kemudian di blow 
up di media jauh seblum ta-
han pemilihan umum. Se-
perti ada pendekatan baru 
yang dilakukkan oleh para 
pendukung dari masing ma-
sing politisi ini.. 

Menariknya adalah pen-
dukung Ganjar kebanyakan 
dari kader kader PDIP, se-
hingga ini terasa cukup meng-

ganggu elit poitik di PDIP,  
kemudian akhirnya mucul 
jargon “ Celeng di kandang 
Banteng”. Setelah deklarasi 
Capres Ganjar Pranowo 2024, 
kemudian bermunculan du-
kungan dukungan terhadap 
tokoh politik lainnya seperti 
relawan pendukung Anies 
Baswedan, Prabowo, Puan 
Maharani dan tidak keting-
galan relawan yang mengatas 
namakan pendukung Ridwan 
Kamil. 

Persoalannya adalah apakah 
tokoh politik seperti Ganjar 
Pranowo, Prabowo, Anies 
Baswe dan, Ridwan Kamil, 
meskipun cukup popular dan 
memiliki elektbilitas yang re-
latif tinggi dibandingkan dengan 
Capres lainnya seperti Puan 
Maharani, Khofifah, Erlangga, 
dan Muhaimin Iskandar akan 
berjalan mulus. Jawabannya 
tentu saja tidak. Perjalanan 
masih panjang.  Mereka masih 
akan menghadapi jalan yang 
terjal karena ketiga politikus 
tersebut bukan lah ketua partai 
atau kader partai tertentu. Ham-
batan dan kendala utama yang 
mungkin akan mereka hadapi 
antara lain; 

Pertama, Dukungan partai.  
Untuk mencalonkan diri ten-
tusaja harus ada partai Peng-
usung maupun partai pendu-
kung. Partai pun  akan men-
gusung atau mendukung calon 
yang dianggap punya peluang 
besar untuk menang.  Dalam 
pemilihan umum, baik kepala 
daerah apalgi pemilihan  Pre-
siden, partai  menjadi penentu 
utama untuk dapat mengikuti 
kontestasi pemeilihan calon 
Presiden. Tanpa dukungan 
parta yang cukup, mustahil 
seseorang bisa mencalonkan 
diri.  Kedua, berkaitan dengan 
dukungann finansial. Kita tau 
bahwa untuk menjadi peserta 
dalalam pemilihan umum, 
terlebih lagi, pencalonan Pre-
siden memerlukan biaya yang 
sangat besar. Biaya tersebut 
antara lain biaya politik (cost 
politics), termasuk politik uamg 
(money politics). Biaya politik 
biasa nya untuk mahar partai 
dan biaya operasional, terma-
suk nantinya biaya untuk kam-
panye, biaya survey, biaya 
untuk saksi dan biaya biaya 
lainnya. Politik uang (money 
politics) berdasarkan hasil 
pengalaman sebelumnya dan 
pengamatan yang banyak dila-
kukan berbagai elemen, rasanya 
masih sulit untuk dihindari, 
Sebagian besar masyarakat 
telah diracuni oleh permainan 

politik uang akibat sistem pe-
milu saat ini. 

Ketiga adalah kecelakaan 
politik. Individu atau politisi 
yang akan bertarung, apa-
bila dianggap punya peluang 
besar, sering diganjal oleh 
persoalan masa lalu atau saat 
ini. Ada beberpa pihak yang 
kadang kadang ingin menje-
gal agar mereka tidak bisa 
bertarung. Contoh saat ini, 
misalnya pemberitaan dibe-
berapa media, misalnya Anies 
Baswedan, digiring ke per-
soalan dugaan rencana For-
mulla E di Jakarta. Begitu 
juga dengan Ganjar, masalah 
masa lalu nya yang diisukan 
terkait masalah E KTP. Ini 
hanya contoh, yang tidak 
menutup kemungkinan me-
reka untuk tidak bisa menca-
lonkan sebagai Capres jika 
hal ini menjadi persolan hu-
kum bagi mereka

Apabila merujuk pada ba-
tas minimal ambang batas 
bagi partai untuk mengusung 
calon presiden yaitu menda-
patlan 20 persen kursi di DPR  
atau 25 persen  suara pemilih 
nasioal, maka jika mengguna-
kan hasil pemilihan umum 
2019,  hanya PDIP yang bisa 
mengusung  pasangan Presiden 
dan Wakil Presiden tanpa ha-
rus berkoalisi, sementara par-
tai lain, harus berkoalisi. Dengan 
demikian, PDIP secara teori 
dapat mengusung Puan Ma-
harani untuk dicalonkan seba-
gai Calon Presiden. Tapi per-
soalan nya adalah sampai saat 
ini, hasil survey yang dirilis 
oleh beberpa lembaga survey 
di media nasional, tingkat elek-
tabilitas Puan Maharani masih 
jauh dari harapan. Tapi Puan 
Maharani masih ada waktu dua 
tahun untuk mendongkrak 
peningkatan suara. Berdasarkan 
peengalaman dan pengamatan 
penulis, rasa nya sagat berat 
Puan Maharani, untuk menca-
pai hal tersebut, dan hal ini 

sesungguhnya sudah disadari 
oleh elit politik di PDIP. Untuk 
itu,  Isu yang beredar diba-
nyak kalangan, ada kemun-
gkinan PDIP akan melirik 
Prabowo untuk dipasangkan 
dengan Puan Maharani, dan 
posisi Puan Maharani tam-
paknya untuk posisi RI 2. 
Pemberitaan Liputan 6 pada 
tanggal 04 November 2021 
meberitakan adanya sekelom-
pok relawan yang mendekla-
rasikan pasangan Prabowo dan 
Puan sebagai pasangan Capres 
dan Cawapres 2024. Salah 
satu alasan nya adalah Pra-
bowo dianggap masih memi-
liki banyak pengikut dan elek-
tabilitas nya masih relatif 
tinggi berdasarkan beberapa 
hasil survey dari beberapa 
lembaga survey, diantara nya 
lembaga survey Syaiful Mu-
zani Research and Consulting 
(SMRC). 

Jika scenario ini benar 
benar terjadi, artinya peluang 
Ganjar untuk diusung PDIP 
tertutup sudah, meskipun 
kita tau bahwa selama ini 
Ganjar dikenal sebagai kader 
partai PDIP, dan ia mendu-
duki singgasana Gubernur 
Jawa Tengah diusung oleh 
Partai PDIP. Tapi yang men-
jadi perlu menjadi catatan 
buat kita bahwa ini adalah 
politik. Dalam politik, tidak 
ada musuh yang abadi, tidak 
ada teman yang abadi, yang 
ada adalah kepentingan.  Da-
lam politik, kepentingan dia-
tas segala gala nya. Jika kita 
kilas balik ke Pemilihan Pre-
siden tahun 2019, betapa 
dahsyat nya perseteruan 
kubu Jokowi-Makrup Amin 
dan Prabowo- Sandiaga Uno. 
Indonesia saat itu seperti mau 
terpecah dua akibat kuatnya 
dukungan masing masing 
kubu saat itu. Persaingan pe-
milih loyal maupun simpati-
san masing masing kubu  
begitu kuatnya, ketegangan 
politik sangat terasa di arus 
bawah (graaroot) dan me-
reka saling hujat dan cela. 
Tapi sejarah membultikan 
bahwa Prabowo akhirnya ikut 
gerbong Jokowi, begitu juga 
Sandiaga Uno pun tergoda 
bergabung, dengan tentusaja 
mendapat jatah menteri.
Ekspresi Berdemokrasi

Pertanyaan yang juga 
mencuat di publik adalah 
apakah deklarasi Capres 2024 
yang dilakukan oleh sekelom-
pok orang yang menamakan 
diri mereka relawan dianggap 
salah dan kurang tepat ka-

rena mendahului dukungan 
partai. Banyak juga elit par-
tai yang terkejut dan menya-
takan bahwa mereka tidak 
tau dengan deklarasi tersebut. 
Meskipun ada juga relawan 
yang mengklaim bahwa me-
reka sebenarnya sudah menda-
pat dukungan partai, misal 
nya relawan Anies menyata-
kan bahwa mereka telah 
mendapat dukungan enam 
partai. Jawaban nya tentu 
saja tidak, karena hal ini ha-
nyalah efek ekpresi demo-
krasi. Sejak reformasi terjadi 
di Indonesia, alam demo-
krasi semakin terbuka. Saat 
ini masyarakat mempunyai 
kesempatan lebih terbuka 
untuk menyatakan pendapat. 
Begitu juga dalam dunia po-
litik, siapa pun diperbolehkan 
mengemukakan pendapat dan 
berekpresi
Test Reaksi Pasar

Dalam dunia bisnis, se-
belum produk dluncurkan ( 
launcing) biasa nya dilakukan 
test pasar. Hal ini untuk me-
lihat sebrapa besar reaksi 
konsumen dan pasar terhadap 
produk tersebut. . Jika re-
aksi pasar dan animo  masy-
arakat cukup tinggi, maka 
diperkirakan produk dapat 
bersaing dengan produk pe-
saing dan bisa diterima pasar. 
Hal ini akan membuat peru-
sahaan semakin yakin akan 
keberhasilan penjualan produk 
tersebut. Begitu juga dalam 
dunia politik, bila kita lihat 
dari perspectif pemasaran 
politik, deklarsi Capres 2004 
ini adalah bagian dari stra-
tegi untuk memancing re-
aksi public atau reaksi pasar 
politik.. Bagaimana reaksi 
pasar  ketika individu atau 
politisi tersebut dimunculkan 
ke publik. Meskipun dekla-
rasi ini diklaim sebagai mur-
ni kegiatan relawan mendu-
kung individu yang dianggap 
punya potensi dan peluang 
didukung sebagai Capres, 
namun saya yakin bahwa 
deklarasi ini merupakan hid-
den agenda politik yang  
sengaja dirancang untukme-
nyampaikan  punya pesan 
pesan politik..  Mereka ten-
tusaja juga berharap kegiatan 
ini akan memancing partai 
untuk melirik meteka, apal-
agi jika hasil survey yang 
dirilis lembaga survey 
menunjukkan bahwa mereka 
memiliki popuaritas dan elek-
tabilitas yang  layak untuk 
diusung maupun didukung 
partai partai.*** 
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Fenomena Deklarasi Capres 2024

Jadwal Sholat
Subuh Terbit Zuhur Asar Magrib Isya

Prakiraan Cuaca

Dr. Markoni Badri, MBA
DOSEN MANAJEMEN BISNIS, 

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
DAN MAGISTER MANAJEMEN 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
POLITICAL MARKETING ANALYST

MUSIM hujan yang mulai 
merata di Indonesia kali ini 
dibarengi turunnya hujan 
kecap nomor satu terkait kan-
didat pemilihan presiden 2024. 
Maka di tengah dingin udara 
dan banjir, suhu politik men-
ghangat beberapa waktu 
belakangan ini.

Kampanye kepagian me-
nyelinap seiring munculnya 
figur-figur potensial di ber-
bagai lembaga survei.

Nama Prabowo Subianto, 
Anies Baswedan, Ganjar Pra-
nowo, dan Ridwan Kamil 
muncul dalam beberapa sur-
vei yang diadakan lembaga 
survei dengan angka elekta-
bilitas tinggi.

Nama baru yang bela-
kangan muncul ke permu-
kaan adalah Ketua DPP Par-
tai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) Puan 
Maharani.

Tak hanya Puan, Ketua 
Umum DPP Partai Golkar 
Airlangga Hartarto juga di-
gadang-gadang akan maju 
pada Pilpres mendatang.

Tidak ketinggalan, Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) 
juga mulai melakukan kun-
jungan ke beberapa tokoh, 
termasuk Ridwan Kamil.

Apa yang membuat suhu 
politik menghangat meski 
Pilpres masih tiga tahun lagi?

Ada tiga alasan mengapa 
genderang Pilpres 2024 mu-
lai berbunyi. Pertama, pang-
gung 2024 kosong setelah 
masa jabatan dua periode 
Presiden Joko Widodo ber-
akhir. Jokowi akan selesai di 
2024. Artinya, panggungnya 
kosong. Jadi semuanya bersiap 
menyambut.

Kedua, tahap pemilu yang 
sudah dimulai 2022.

Ketiga, banyak tokoh yang 
sudah memiliki ide untuk 
meningkatkan pembangunan 
yang dilakukan pada masa 
pemerintahan Jokowi.

Seperti dibilang pengamat 
politik Universitas Paramadi-
na Hendri Satrio, mungkin 
saat ini ada beberapa yang gre-
getan, ingin langsung ber-
aksi, dan tampaknya sudah 
siap meningkatkan pembangu-

nan yang ditinggalkan.
Ibarat pertandingan, pema-

nasannya sudah selesai, me-
reka nanti tinggal berlari dan 
berkompetisi.

Seiring dengan itu, sinyal 
adanya koalisi di antara par-
tai politik juga mulai terlihat. 
Misalnya, hubungan PDI-P 
dan Partai Gerindra yang 
semakin mesra. Hal itu diku-
atkan dengan kehadiran Pra-
bowo dan Megawati di acara 
persemian patung Bung 
Karno di Lapangan Bela Ne-
gara Kementerian Pertahanan.

Kedua partai pemilik 
suara terbanyak itu berpelu-
ang besar untuk bersatu pada 
Pilpres 2024. Apalagi, kedua 
partai ini beberapa kali pernah 
bersama dalam pemilu, meski 
hasilnya tidak memuaskan.

Jika hal itu benar-benar 
terjadi, maka akan ada po-
tensi Prabowo berhadapan 
dengan Gubernur DKI Anies 
Baswedan.

Kalau ini tercipta dan 
Prabowo-Puan misalnya jadi 
paslon, maka kemudian ten-
tunya partai politik seperti 
Golkar, Nasdem, PKS, akan 
mencari calon yang lain. 

Calon yang lain itu dari 
mana, Direktur Eksekutif 
Indo Barometer M Qodari, 
seperti diberitakan Kompas.
com menyebut kemungkinan 
besar adalah Anies Baswedan.

Anies berpeluang besar 
menjadi penantang Prabowo 
karena selalu berada di papan 
atas dari berbagai hasil survei 
elektabilitas calon presi-
den bersama Prabowo dan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo.

Lepas dari dinamika mun-
culnya deretan nama itu, 
Pilpres 2024 menarik karena 
sudah tidak ada lagi peta-
hana presiden yang bakal 
maju.

Pilpres 2024 akan men-
jadi penentu konsolidasi de-
mokrasi Indonesia yang sudah 
berjalan sejak 1998. 

Setelah 23 tahun Era Re-
formasi,  perpolitikan Indo-
nesia penuh dinamika teru-
tama sejak Pilpres langsung 
pertama digelar pada tahun 
2004.***

Quote

Jenderal Soedirman

04:19 05:36 11:47 15:08 17:54 19:06

Konsolidasi 
Demokrasi 
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SRI MARHAENI WULANSIH, SH
Wakil Ketua DPD Golkar Kab. Lahat

DPD PARTAI GOLKAR 
KABUPATEN LAHAT

JAKARTA, BP - Presiden 
Joko Widodo telah menganu-
gerahkan gelar pahlawan 
nasional kepada empat tokoh 
yang dianggap memiliki pe-
ran dan jasa luar biasa bagi 
bangsa dan negara. Pembe-
rian gelar dilakukan Jokowi 
di Istana Negara, Jakarta, 
Rabu (10/11).

Peringatan Hari Pahlawan 
kali ini mengambil tema 
“Pahlawanku – Inspirasiku”. 
Sebelumnya Presiden Jokowi 
sekitar pukul 08.00 mengun-
jungi Taman Makam Pahlawan 
Kalibata untuk melakukan 
tabur bunga.

Berikut profil singkat 4 Pahla-
wan Nasional tersebut:

1. Raja Tombolututu
Raja Tombolotutu meru-

pakan salah satu raja  di Ka-
bupaten Parigi Moutong, 
Sulawesi Tengah. Sebagai 
raja, Tombolotutu turut men-
jadi garda terdepan dalam 
garis perlawanan menghada-
pi penjajah Belanda kala itu.

Tombolotutu diketahui 
keturunan dari Raja Massu 
yang berkuasa di kerajaan 
Moutong. Dalam usia 20 ta-
hun Tombolotutu dianggap 
menjadi raja ke-4 menggan-
tikan ayahnya. Raja Tombo-
lotutu dikenal merakyat se-
hingga wajar dirinya sangat 
dicintai masyarakat.

Dari situs Pemkab Parigi 
Moutong dikutip, untuk men-
ghadapi perlawanan Tombo-
lotutu, Belanda sampai harus 
mengerahkan Marsose. Mar-
sose merupakan pasukan 
khusus atau pasukan elite 
Belanda yang pernah ditu-
runkan saat Perang Dipone-
goro dan Perang Aceh. Kala 
itu, pasukan Marsose yang 

diturunkan untuk menumpas 
perlawanan Tombolotutu 
kurang lebih berjumlah 170 
pasukan.

2. Sultan Aji 
    Muhammad Idris

Ditulis Wikipedia, Sultan 
Aji Muhammad Idris, meru-
pakan sultan ke-14 dari Kesul-
tanan Kutai Kartanegara ing 
Martadipura yang memerin-
tah mulai tahun 1735 hingga 
tahun 1778. Ia merupakan 
sultan pertama yang meng-
gunakan nama Islam, semen-
jak masuknya agama Islam 
di Kesultanan Kutai Karta-
negara pada abad ke-17.

Sultan Aji Muhammad 
Idris yang merupakan cucu 
menantu dari Sultan Wajo La 
Madukelleng berangkat ke 
tanah Wajo, Sulawesi Selatan 
untuk turut bertempur melawan 
VOC bersama rakyat Bugis. 
Dengan gagah berani Sultan 
Aji Muhammad Idris meng-
gepur VOC dan akhirnya be-
liau gugur sebagai syuhada di 
medan perang, Pemerintahan 
Kesultanan Kutai Kartane-
gara untuk sementara dipegang 
oleh Dewan Perwalian.

Sultan Aji Muhammad 
Idris dimakamkan bersama 
Mertua beliau Raja La Ma-
dukelleng dari Wajo dan 
Sultan Aji Muhammad Id-
ris salah satu Pahlawan 
yang dikenang oleh masy-
arakat wajo atas perjuangan 
beliau mengusir penjajah 
dari tanah wajo.

3.Raden Aria Wangsakara
Sebenarnya Raden Aria 

Wangsakara merupakan ke-
turunan ultan Syarief Abdul-
rohman, Raja Sumedang 
Larang. Namun karena diri-
nya tidak memiliki kesama-

Presiden Anugerahi Empat Tokoh 
Gelar Pahlawan Nasional

an visi misi politik maka 
Raden Aria lebih memilih 
merantau ke kawasan Tang-
erang.

Sekitar tahun 1640 Raden 
Aria mendirikan pesanteren 
di kawasan Sungai Cisadane 
sekaligus dijadikannya seba-
gai pusat penyebaran Islam. 
Namun hal ini membuat pihak 
VOC menjadi gerah dan me-
rasa terancam.

Raden Aria dengan du-
kungan masyarakat tetap 
gigih melawan VOC melalui 
berbagai cara termasuk per-
tempuran selama tujuh bulan 
berturut-turut yang akhirnya 
pihak penjajah harus menga-
lami kekalahan. 

Namun kemenangan ini 
harus ditebus mahal dengan 
gugurnya Raden Aria dalam 
salah satu pertempuran di 

wilayah Ciledug. 
4.Usmar Ismail

Dikenal sebagai Bapak 
Perfilman Indonesia, Usmar 
Ismail yang berdarah  
Minangkabau ini lahir pada 
20 Maret 1921. Usmar Ismail 
lahir sebagai anak dari Da-
tuk Tumenggung Ismail, 
guru Sekolah Kedokteran 
di Padang, dan ibunya ber-
nama Siti Fatimah.

Tak terhitung Drama mau-
pun film yang merupakan 
karya Usmar Ismail ini. Bahkan 
dalam ulang tahun Usmar Ismail 
yang ke-97, pada 20 Maret 
2018 Google merayakan 
dengan Google Doodle. Us-
mar Ismail meninggal pada 
tanggal 2 Januari 1971 di 
Jakarta. Ia dimakamkan di 
TPU Karet Bivak, Jakarta.

Setelah meninggal dia 

diangkat menjadi Warga 
Teladan DKI. Namanya 
diabadikan sebagai pusat 
perfilman Jakarta, yakni 
Pusat Perfilman H. Usmar 
Ismail. Selain itu, sebuah 
ruang konser di Jakarta, 
yakni Usmar Ismail Hall, 
merupakan tempat pertunju-
kan opera, musik, dan teater, 
yang dinamai sesuai nama-
nya. (rik/muk/zur)

NADIA BASJIR, SE
Anggota DPRD Provinsi Sumsel

DPRD PROVINSI 
SUMATERA SELATAN

Mgs. H SYAIFUL FADLI
Anggota DPRD Provinsi Sumsel

DPRD PROVINSI 
SUMATERA SELATAN

SYAMDAKIR A. EDY HAMID, ST
Ketua DPD Partai GOLKAR Kota Prabumulih

DPD PARTAI GOLKAR 
KOTA PRABUMULIH

H. EFTIYANI, SH 
Wakil Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. PALI 

DPD PARTAI GOLKAR 
KABUPATEN PALI

SUARNO, SE
Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. PALI

DPD PARTAI GOLKAR 
KABUPATEN PALI

Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh yang telah berpulang di Istana Negara, Jakarta, 
Rabu (10/11). (#Bp/Setneg)
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Kawasan BKB yang terletak dipinggiran sungai musi merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang perlu dilakukan revitalisasi oleh Pemerintah sebagai langkah pelestarian agar bangunan yang bernilai sejarah tinggi tersebut dapat dipelihara bersama. (BP/IST)

Sultan Desak Segera 
Revitalisasi Benteng Kuto Besak

Awalnya Keraton 
Sultan Palembang

A. Benteng Kesultanan vs 
Benteng Belanda di Pa-
lembang 

Hampir semua kraton 
masa lampau merupakan is-
tana yang dikelilingi benteng.
Termasuk kraton-kraton yang 
dibangun pada masa Kesul-
tanan Palembang merupakan 
kraton yang dikelilingi ben-
teng. Kraton dengan benteng 
tangguh di Palembang di-
bangun sejak awal kekuasan 
Kesultanan Palembang. Ke-
tika Ki Gede Ing Suro Tuo 
ditatahkan di Kesultanan 
Palembang. Ia membangun 
Benteng Kuto Gawang yang 
ditengah terdapat kraton. 
Benteng inimerupakan pusat 
kota berbentuk empat per-
segi panjang berukuran 1.093 
meter2.

Berdinding tebal dengan 
kayu besi dan unglen yang 
ketebalannya 30 x 30 m/ba-
tang. Menghadap langsung 
Sungai Musi. Berbatas dengan 
Sungai Buah sebelah barat 
dan Sungai Taligawe di se-
belah timur. Ditengah ada 
Sungai Rengas sekaligus 
pintu masuk Benteng Kuto 
Gawang. Benteng ini memi-
liki 3 buah bastion(baluarti 
ruang penjaga) untuk sen-
jata canon. Secara fisik dan 
geografis Benteng Kuto Ga-
wang sangat tangguh dan 
sulit ditembus. Bukti, ketika 
Sultan Maulana Muhammad 
dari Banten menyerang Pa-

lembang. Ia dengan kekuatan 
penuh para jawara dan ban-
tuan Lampung tertahan dan 
terbunuh di depan benteng.

Untuk mengimbangi Ben-
teng Kuto Gawang, VOC 
membangun Loji (Benteng) 
Batu Ampar disisinya. Benteng 
Batu Ampar dibangun tahun 
1630 masa Pangeran Sido Ing 
Puro.  Terbuat dari fondasi 
batu berdinding  kayu aren dan 
kayu pohon kelapa untuk me-
nandingi Benteng Kuto Ga-
wang. 28 tahun kemudian, 1628 
ketika pecah perang Palembang. 
Pangeran Sido Ing Rejek ju-
mawa. Belanda tidak akan 
menembus benteng Kuto Ga-
wang. Hanya dengan strategi 
culas Belanda dapat menembus 
pertahanan benteng ini. Be-
landa menjalankan strategi 
membakar bentengnya sen-
diri, Benteng Batu Ampar, di 
mana api merambat dan men-
ghanguskan Benteng Kuto 
Gawang. Kejumawaan ini 
membuat Pangeran Sidi Ing 
Rejek tida mau pulang ke ibu-
kota dari Marga Indralaya. 

Ketika Sultan Abdurahman 
berkuasa dan mendirikan 
Benteng Kuto Cerucuk di 
Cinde lewat Sungai Tenkuruk. 
VOC menuntut untuk 
membangun Benteng Sung-
ai Aur diseberangnya. Pen-
dirian benteng Sungai Aur 
sebagai kekhawatiran Kom-
peni Belanda sekaligus seba-
gai kontrol, intimidasi, 

penyerangan dan blokade 
terhadap benteng Kuto Ceru-
cuk milik kesultanan. 

Gelagat Belanda dengan 
mendirikan Benteng Sung-
ai Aur yang lebih kokoh. 
Membuat Sultan Abdurrah-
man memindahkan dan 
membangun Benteng Be-
ringin Janggut. Namun ben-
teng ini dianggap kurang 
strategis karena berada di 
dalam sungai Penendan di 
tepi Lebak Segaran sehngga 
lemah dalam mengontrol 
lalu lalang Sungai Musi.

Sultan Mahmud Badarud-
din I Jayawikramo membangun 
benteng yang lebih strategis, 
Kuto Tengkuruk, Kuto Lamo. 
Benteng ini langsung berhada-
pan dengan Sungai Musi. 
Penggantinya, Sultan Muham-
mad Bahauddin tahun 1780 

membangun Benteng Kuto 
Besak disampingnya. Besar 
benteng ini tidak sampai se-
perempat dari benteng Kuto 
Gawang. Namun dibangun 
lebih kokoh dan kuat. Ter-
buat dari batu dengan semen 
perekat bata batu kapur 
Sungai Ogan ditambah putih 
telur. dibangun kurang lebih 
17 tahun dan ditempati se-
cara resmi Senin, 21 Febru-
ari 1797. 7 tahun sebelum 
SMB II bertahta. Benteng ini 
pelindung Kraton, balai agung, 
keputren, paseban, ruang 
tempat menerima tamu, tem-
pat kediaman sultan dan per-
maisuri. Berhias kolam dengan 
perahu, taman, dan pohon 
buah-buahan. Dilengkapi 
empat bastion di setiap sud-
utnya ditambah tiga bastion 
pada bagian depan. Bastion 
memliki sejumlah meriam 
besi dan kuningan. Ada tiga 
pintu gerbang yakni gerbang 
utama dibagian depan dan 
dua gerbang masuk disisi. 
Benteng disiapkan dan di-
gunakan untuk menghadapi 
serangan Belanda. Kesiapan 
ini dibuktikan 

Benteng ini kembar 
dengan Benteng Kuto Lamo 
yang serahkan ke Pangeran 
Ratu. Kondisi ini justru men-
jadi ancaman serius menge-
nai kekokohan Benteng 
Kuto Besak. Karena justru 
Benteng Kuto Lamo men-
jadi strategi baru Belanda 

dalam menaklukan Benteng 
Kuto Besak. Setelah Benteng 
Sungai Aur dibakar 14 Sep-
tember 1811 oleh SMB II. 
Ketika Belanda kembali ke 
Palembang 1816, Kraton 
Kuto Lamo menjadikan Kra-
ton Kuto Lamo sebagai “ben-
teng” mereka berkoalisi 
dengan Sultan Ahmad Na-
jamuddin II. Koalisi inilah 
yang menjadikan Benteng 
Kuto Besak sebagai pertaha-
nan utama SMB II yang mes-
tinya tangguh menjadi lemah. 
Sehingga beliau terkalahkan 
dan dibuang ke Ternate.  Se-
telah 1823 Benteng Kuto 
Besak dikuasai Belanda.

B. Benteng dan Militer 
di Palembang

Pasca perang Kemerde-
kaan, 1945-1949 Benteng 
Kuto Besak dikuasai militer 
Belanda. Kondisi ini meny-
ebabkan pasca pengakuan 
kedaulatan menyebabkan 
BKB dikuasai militer, Kodam 
Sriwijaya. Ada 2 pemicu 
kondisi ini. Pertama. Pada 
tahun 1950 keluar Surat 
Edaran Kementerian Dalam 
Negeri Republik Indonesia 
tanggal 9 Mei 1950 No. 
H/20/5/7 yang menyatakan 
bahwa “sebidang tanah di-
ambil untk keperluan men-
dirikan bangunan negeri 
(kantor, sekolah, dsb). 
Bangunan tersebut telah 
didirikan dan hingga kini 

masih dipakai untuk kepen-
tingan negeri dalam hal ini 
pengembalian hak tak mun-
gkin karena kepentingan 
negara”. 

Edaran ini menyebabkan 
beberapa bangunan eks Mi-
liter Hindia Belanda (KNIL) 
atau pendudukan tentara Je-
pang dapat diokupasi sebagai 
Aset Bekas Milik Asing 
(ABMA)oleh Tentara Nasio-
nal Indonesia, termasuk BKB. 

Kedua, munculnya Un-
dang-Undang Republik In-
donesia Nomor 74 Tahun 1957 
Tentang Pencabutan “Regeling 
Po De Staat Van Oorlog En 
Beleg” dan Penetapan Keada-
an Bahaya. Pada pasal 36 
dikemukakan bahwa pengu-
asa keadaan perang berhak 
untuk memerintahkan penyera-
han barang-barang yang di-
ambil untuk dimiliki atau 
dipakai guna kepentingan 
keamanan atau pertahanan 
dan kekuasaan ini dapat di-
serahkan kepada pejabat-
pejabat yang ditunjuk, dalam 
kasus ini yaitu Tentara Na-
sional Indonesia (TNI) di 
Palembang. Penerapan Staat 
van Oorlog, ketika muncul 
peristiwa ketidakpuasan tiga 
daerah, termasuk Sumatera 
Selatan menyebabkan SE 
Kemendagri/1950 menjadi 
semakin kuat dengan UU 
74/1957.

Okupasi TNI atas BKB 
ini dapat dikatakan positif 

karena secara tidak langs-
ung membuat BKB terlin-
dung dan terawatkan hing-
ga saat ini. Namun dalam 
perkembangan muncul 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 31/PMK.06/2015 
tentang Aset Bekas Milik 
Asing yang seharusnya 
penguasaan tanah oleh 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) dihapuskan dari daf-
tar okupasi sebagai wujud 
perlindungan hukum ke-
pada pemegang hak atas 
tanah yang telah diterbitkan 
sertifikat Hak Milik. Oleh 
sebab itu, sejak 2015 sudah 
ada usaha Pemerintah Pro-
vinsi Sumatera Selatan 
untuk merevitalisasi BKB 
sebagai pusat kebudayaan 
Palembang. Pada beberapa 
kesempatan petinggi TNI 
juga memberi lampu hijau 
untuk revitalisasi ini. 

Selain berbentuk revita-
lisasi seperti ini ada banyak 
kemungkinan untuk BKB saat 
ini sebagai pusat kebudayaan 
Palembang. Mungkin bisa 
seperti Benteng Vredenden-
burg Yogyakarta dengan 
konstelasi dan atraksi muse-
umnya salah satu contohnya. 
Lalu bagaimana dengan kita? 
Semoga kegiatan yang dipa-
tik oleh PKB ini bisa meru-
muskan suatu kebijakan “baru” 
tentang keberadaan BKB 
untuk pusat kebudayaan Su-
matera Selatan.***

Keberadaan Benteng Kuto Besak Dalam Arus Sejarah Kota Palembang

Dedi Irwanto
SEJARAWAN DAN DOSEN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG, BP- Benteng 
Kuto Besak (BKB) yang terle-
tak persis menghadap sungai 
musi saat ini sudah ditetapkan 
sebagai Defense Hiritage. Se-
hingga sudah saatnya dilakukan 
revitalisasi oleh Pemerintah. Hal 
ini dikemukakan Sultan Mah-
mud Badaruddin IV Jaya Wik-
rama RM Fauwaz Diradja 
dalam sebuah diskusi di Pa-
lembang, Minggu (7/11) lalu.

 “Sebenarnya keinginan 
ini sudah lama diharapkan 
masyarakat kita. Sudah saat-
nya akses diberikan kepada 
masyarakat luas untuk meli-
hat langsung sejarah patrio-
tisme yang pernah terjadi 
dalam Benteng Kuto Besak 
tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan 
terus mendorong dan mem-
perjuangkan revitalisasi ka-
wasan yang sudah berdiri 
sejak tahun 1792 tersebut. 
Diakuinya, revitalisasi ini 

sangat penting bagi masyara-
kat agar bangunan yang ber-
nilai sejarah tinggi tersebut 
dapat dipelihara bersama.

Dalam kesempatan sama, 
Ketua DPW Partai Kebang-
kitan Bangsa (PKB) Sumsel 
Ramlan Holdan berjanji akan 
memerintahkan Fraksi PKB 
DPRD Palembang untuk 
mendorong Pemerintah 
Kota Palembang agar me-
respon keinginan revitali-
sasi BKB tersebut.

 “Ini (revitalisasi, red) 
harus ada keberanian Pemerin-
tah Kota Palembang. Untuk 
itu saya minta anggota DPRD 
Palembang dari PKB merespon 
dan mengambil langkah agar 
revitalisasi dapat segera ter-
wujud,” ujar Ramlan Holdan.

Ramlan juga akan me-
minta Pemerintah Provinsi 
Sumsel untuk melakukan in-
tervensi agar asset bernilai 
historis tinggi tersebut dapat 

dikelola untuk kepentingan 
sejarah sekaligus wisata.

Senada, Ketua Lembaga 
Kebudayaan Kebangkitan 
Bangsa (LKKB) Sumsel Ve-
bri Al Lintani menjelaskan 
dari hasil diskusi akan diben-
tuk tim terpadu dari berbagai 
unsur masyarakat. Menurut-
nya juga akan dilanjutkan 
dengan kajian-kajian lebih 
mendalam secara ilmiah.

“Nanti kami akan meli-
batkan banyak unsur terkait, 
sehingga usulan ini juga di-
dukung dengan naskah aka-
demik kenapa revitalisasi 
Benteng Kuto Besak sudah 
harus diwujudkan segera. 
Tentu akan pula dirumuskan 
bagaimana strategi yang efek-
tif agar BKB cepat difungsi-
kan sebagaimana warisan 
budaya di tempat lainnya,” 
imbuh Vebri yang juga man-
tan Ketua Dewan Kesenian 
Palembang ini. (#osk)

walau awalnya terjadi peno-
lakan sebagaimana biasa.  
Persis di depan Benteng 
Kuto Besak seperti yang ter-
lihat sekarang dibangun 
plasa dan dimanfaatkan se-
bagai kawasan wisata. Se-
mentara Benteng Kuto Besak 
sendiri sebagaimana sekarang 
dipergunakan pihak Kodam 
II Sriwijaya.

Menurut Wikipedia, Ben-
teng ini mulai dibangun pada 
tahun 1780. Uniknya Semen 

perekat bata menggunakan 
batu kapur yang ada di daerah 
pedalaman Sungai Ogan di-
tambah dengan putih telur. 
Diperlukan waktu pembangu-
nan selama 17 tahun sehing-
ga bangunan dapat berdiri 
kokoh. Dinding tembok di-
bangun setebal 1,99 meter 
dengan tinggi 9,99 meter.

Ide pembangunan Benteng 
Kuto Besak muncul masa 
pemerintahan Sultan Mahmud 
Badarudin I.  Namun reali-

sasi pembangunan dimulai 
masa pemerintahan Sultan 
Mahmud Muhammad Ba-
hauddin (1776-1803). 21 
Februari 1792 bangunan ram-
pung dan dijadikan Keraton 
tempat tinggal Sultan be-
serta keluarganya.

Benteng Kuto Besak ter-
letak sisi tenggara Sungai 
Musi yang membelah Pa-
lembang. Benteng berbentuk 
persegi panjang dengan  uku-
ran 288,75 meter × 183,75 

meter. Selekoh dibangun di 
tiap sudut benteng. Selekoh 
adalah sudut atau penjuru 
yang dibangun menjorok 
keluar pada dinding benteng 
dan dipersenjatai dengan ar-
tileri.

Selekoh berbentuk tra-
pesium dibangun di sudut 
utara, timur dan selatan. 
Sedangkan di sudut barat, 
selekoh berbentuk segi 
lima. Pintu gerbang Benteng 
Kuto Besak ada tiga. Pin-

tu dibangun di bagian timur 
laut, barat laut dan teng-
gara.

Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan telah me-
netapkan Benteng Kuto Be-
sak sebagai salah satu cagar 
budaya Indonesia pada tang-
gal 3 Maret 2004. Nomor 
surat keputusannya adalah 
KM.09/PW.007/MKP/2004. 
Benteng Kuto Besak didaf-
tarkan dengan nomor regist-
rasi CB.678. (#muk)

SEBELUM 2003 lalu, kalau 
menyebut kawasan Benteng 
langsung terbayang bagai-
mana kesemrawutan karena 
banyaknya pedagang baik 
buah-buahan maupun sayuran 
sampai menggunakan bahu 
jalan. Belum lagi tingkat kri-

minalitas yang tinggi di ka-
wasan tersebut. Kejadian 
penjambretan dan penodongan 
kerap terjadi di depan mata 
serta menjadi hal biasa.

Pemerintah Kota Pa-
lembang saat itu berhasil 
menata pedagang yang ada, 
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K O R A N U M U M

PALEMBANG, BP - Setelah 
sempat beredar berita PW NU 
Sumsel berikut Pengurus Ca-
bang setempat mengalihkan 
dukungan kepada KH Said 
Aqil Siradj dibantah KH Ami-
ruddin Nahrawi. Menurut Cak 
Amir pihaknya selaku Ketua 
PWNU tak pernah mengali-
hkan dukungan dari Gus Ya-
hya ke KH Said Aqil Siradj. 
Menurutnya nahdliyin di 
Sumsel tetap komitmen atas 
dukungan yang sudah dide-
klarasikannya bulan lalu. 

“Tak benar itu. Kami tetap 
kompak untuk bukan hanya 
mendukung tetapi juga mem-
perjuangkan agar Gus Yahya 
terpilih sebagai Ketua Umum 
PBNU,” ujarnya kepada Be-
rita Pagi, Rabu (10/11). 

Diakui memang beberapa 
hari lalu ada kunjungan silatur-
rahmi KH Said Aqil Siradj ke 
Pondok Pesantren Hidayatul 
Mubtadiin di Muaraenim, Sum-
sel. Dalam kunjungan tersebut 
juga dihadiri beberapa pengu-
rus PC NU di Sumsel.

Ditambahkan, cukup ba-
nyak alasan untuk memberikan 
kepercayaan kepada KH Yahya 
Cholil Staquf menakhodai NU 
ke depan. Selain memiliki per-
gaulan yang luas baik dalam 
maupun luar negeri, Gus Yahya 

juga mempunyai garis keturu-
nan jelas dari keluarga besar 
pendiri Nahdlatul Ulama.

“Lagi pula Gus Yahya kita 
ketahui pernah menjadi Juru 
Bicara Gus Dur saat menjadi 
Presiden. Artinya memang Gus 
Yahya dianggap memiliki ke-
mampuan serta bisa melanjut-
kan perjuangan Gus Dur ke 
depannya,” tambahnya lagi.

Selain itu dalam kesempa-
tan yang sama, KH Amiruddin 
Nahrawi juga mengharapkan 
agar KH Miftahul Achyar da-
pat dipercaya kembali sebagai 
Rais Aam.

Hal senada diungkapkan 
KH Syahri Ketua PCNU OKU 
Timur. Dalam pernyataan 
tertulisnya, KH Syahri men-
gungkapkan kehadiran diri-
nya di Pondok Pesantren 
Hidayatul Mubtadiin hanya 
sebagai bentuk penghorma-
tan kepada Ketua Umum 
PBNU sekarang ini.

“Sebenarnya kehadiran 
kami sebagai bentuk hormat. 
Tidak ada (menyatakan) du-
kungan, tidak ada saya mengelu-
arkan statemen. Pengurus 
Wilayah memang ada di situ, 
dan kami juga tidak tahu be-
rapa PCNU yang hadir,” ujar 
KH Syahri dalam keterangan 
tertulisnya, Senin (8/11). (#muk)

Sumsel Bantah Dukung 
Said Aqil Siradj

KH Said Aqil Siradj

Rais Aam PBNU dari Masa ke Masa
JABATAN Rais Aam dalam 
tradisi NU merupakan po-
sisi tertinggi yang lazimnya 
diisi kalangan ulama terke-
muka. Pada waktu awal 
berdirinya Nahdlatul Ulama 
16 Rajab 1344 atau ber-
samaan 31 Januari 1926, 
jabatan tertinggi dengan 
sebutan Rais Akbar dipegang 
oleh KH Hasyim Asyari. 
Mbah Hasyim memegang 
jabatan sampai dengan 1947.

Setelah wafatnya KH 
Hasyim Asyari, jabatan ke-
mudian dipegang KH Abdul 
Wahab Chasbullah. Namun 
istilah berganti menjadi Rais 
Aam sampai sekarang ini.
1. KH Hasyim Asyari  (1926-
1947)

Beliau dikenal sebagai 
salah satu penggagas ber-
dirinya Nahdlatul Ulama 
di tahun 1926. Sehingga 
sejak awal Khadratusysy-
aikh dipercaya sebagai Rais 
Akbar sampai beliau ber-
pulang ke Rahmatullah di 
tahun 1947.
2. KH Abdul Wahab Has-
bullah (1947-1971)

Salah satu karya beliau 
adalah syair “Ya Lal Wathon” 

yang popular di kalangan 
nahdliyin. Sepeninggal Mbah 
Hasyim, Kiyai Wahab dip-
ercaya menjabat Rais Aam 
sampai wafat di tahun 1971.
3. KH Bisri Syansuri (1971-
1980)

Pendiri Pondok pesantren 
Manbaul Maarif, Denanyar 
Jombang ini dipercaya meng-
gantikan KH Wahab Hasbul-
lah. KH Bisri Syansuri wa-
fat di Jombang pada 25 April 
1980 dalam usia 94 tahun
4. KH Ali Maksum (1980-
1984)

Munas Alim Ulama NU 
di Kaliurang pada 1981 
mengukuhkan KH Ali Mak-
sum sebagai Rais Aam 
PBNU. Muktamar ke-27 NU 
di Situbondo pada 1984 
melahirkan semangat Kem-
bali ke Khittah NU 1926, di 
sini terdapat peran besar KH 
Ali Maksum.

1915
5. KH Achmad Shiddiq 
(1984-1991)

Sangat dekat hubungan 
dengan KHA Wahid Ha-
syim yang merupakan Men-
teri Agama saat itu, sehing-
ga KH Achmad Shiddiq 

Adu Kuat 2 Kubu

KH Said Aqil Siradj 
Lahir: Cirebon 
Jawa Barat, 
3 Juli 1953 
Orang tua: 
KH Aqil Siradj 
Jabatan Sekarang 
Ketua Umum PBNU

JAKARTA, BP-Tersisa 
waktu satu bulan sebelum 
perhelatan Muktamar ke-34 
Nahdlatul Ulama di Lampung, 
suasana dukung mendukung 
kandidat Ketua Umum PBNU 
semakin memanas. Jika se-
belumnya setidaknya ada 
lima nama yang dianggap 
layak menakhodai PBNU ke 
depan, mereka KH Marzuki 
Mustamar, KH Hasan Mu-
tawakkil Alallah, KH 
Bahaudin Nursalim 
atau Gus Baha, KH 
Yahya Cholil 
Staquf serta KH 
Said Aqil Si-
radj sendiri.

N a m a 
lain sudah 
tenggelam, 
sekarang 
h a n y a 

tersisa dua kubu besar yaitu 
petahana KH Said Agil Siradj 
dan penantang KH Yahya 
Cholil Staquf. Tarik menarik 
dukungan terjadi di beberapa 
PWNU dan PCNU. Bahkan 
seperti di PWNU Sumsel yang 
semula diberitakan sepenuh-
nya mendukung Gus Yahya, 
namun dika-

barkan berbalik arah kem-
bali mendukung KH Said Agil 
Siradj.

Sebanyak 574 suara nanti-
nya akan diperebutkan dalam 
Muktamar yang digelar 23-25 
Desember mendatang terse-
but. Kalau untuk pemilihan 
Rais Aam nantinya meng-

gunakan sistem Ahlul halli wal aqdi (ahwa), semen-
tara untuk Ketua Umum one 
man one vote.

Sebagai penantang, Gus 
Yahya mengklaim memiliki 
dukungan 80 persen suara 
muktamirin. Diakui pihaknya 
telah berkonsolidasi ke se-
jumlah pengurus NU di Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Banten, 
Bali, Sumatera Selatan, Su-
matera Barat, Kalimantan 
Timur, Sumatera Utara dan 
Nusa Tenggara Timur.

“Mereka semua ingin ada 
regenerasi di tubuh NU untuk 
menggantikan Said Aqil Siradj 
sebagai Ketua Umum,” ujar-
nya, Senin (8/11).

Gus Yahya mengungkap-
kan jika dipilih sebagai Ketua 
Umum PBNU dirinya akan 
meneruskan semangat Gus 
Dur memperkenalkan NU 
dalam kancah internasional. 

NU menurutnya harus mem-
berikan solusi terhadap ber-
bagai persoalan kebangsaan 
maupun global.

Terakhir tiga PCNU di 
Jawa Timur deklarasi men-
dukung Gus Yahya. Dalam 
keterangan tertulisnya KH 
Abdullah Syamsul Arifin yang 
merupakan Ketua PCNU 
Jember menyatakan kalau 
PCNU Jember, Kencong dan 
Lumajang sepakat men-
gusulkan KH Miftahul 
Achyar dan KH Yahya 
Cholil Staquf seba-
gau Rais Aam dan 
Ketua Umum 
PBNU.

Sementara 
itu kelompok 
p e t a h a n a 
mengklaim 
dukungan 
untuk KH 

Said Aqil Siradj sudah 64 
persen PWNU dan PCNU. 
Angka ini menurut HM Al 
Amin Nur Nasution dari Fo-
rum Silaturrahmi Pendukung 
Kiai Said Aqil Siraj berda-
sarkan hasil survey internal 
yang dilakukan pihaknya. 

“Itu (dukungan, red) 
setara dengan 389 Pengurus 
Cabang dan 21 Pengurus 
Wilayah yang ada. Pastinya 
dukungan akan terus ber-
tambah,” ujar Amin di Ja-
karta, Rabu (3/11) lalu. 

Di tempat yang sama Im-
dadun Rahmat mengungkap-
kan belum ada sosok yang 
lebih baik ketimbang Said 
Aqil S i r a d j 

untuk maju kembali sebagai 
Ketua Umum PBNU. Men-
urutnya kepemimpinan Said 
Aqil ke depan menjelang 1 
abad NU sangat menentukan.

“Momentum inilah agen-
da strategis internal dan 
eksternal, nasional dan inter-
nasional akan dituntaskan,” 
tambah Imdadun.

Imdadun menilai Said 
Aqil Siradj sudah banyak 
berkonstribusi bagi NU. Yang 
terpenting seperti dengan 
menerapkan Sistem Penda-
taan secara Nasional Ang-
gota NU melalui Sispen-
daNU. Bahkan dijelaskannya, 
dalam kepemimpinan Said 
Aqil ini juga diterapkan 
prinsip transparansi keben-

daharaan yang terbuka. 
(#tim)

KH Yahya Cholil Tsaquf 
Lahir: Rembang Jawa Tengah, 
16 Februari 1966 
Orangtua: KH Muhammad Cholil Bisri 
Jabatan Sekarang Katib Aam PBNU 

Gus Yahya

dipercaya sebagai sekretaris 
pribadi. Beliau juga dikenal 
sebagai arsitek penerimaan 
asas tunggal Pancasila.
6. KH Ali Yafie (1991-1992)

Saat KH Achmad Shid-
diq meninggal dunia, KH 
Ali Yafie dipercaya sebagai 
pejabat sementara Rais Aam. 
Sebelumnya KH Ali Yafie 
menjabat Wakil Rais Aam 
PBNU. Dikenal sebagai 
sosok ulama yang teguh 
berprinsip, saat ini KH Ali 
Yafie berusia 95 tahun. 
7. KHM Ilyas Ruhiat (1992-
1999)

Muktamar ke-29 NU di 
Tasikmalaya Ajengan Ilyas 
terpilih sebagai Rais Aam 
mendamping KH Abdur-

rahman Wahid atau Gus Dur 
yang menjabat Ketua Umum. 
Sebelumnya di tahun 1992 
Ajengan Ilyas juga ditunjuk 
sebagai pjs Rais Aam.
8. KHMA Sahal Mahfudh 
(2014)

Mbah Sahal merupakan 
Rais Aam PBNU ke-8. Be-
liau juga sempat menjabat 
Ketua Umum Majlis Ulama 
Indonesia pada 2000 sampai 
1010. Meninggal dunia 
pada 24 Januari 2014 saat 
dirinya masih menjabat Rais 
Aam PBNU.
9. KH Ahmad Mustofa 
Bisri (2014-2015)

Gus Mus hanya menja-
bat sekitar setahun mene-
ruskan jabatan KHMA Sahal 

Mahfudh yang meninggal 
dunia. Dalam Muktamar NU 
ke-33 di Jombang 2015 
lalu, Gus Mus berbicara di 
hadapan muktamirin sambil 
menangis karena hiruk pikuk 
muktamar dalam membahas 
tata tertib.
10. KH Maruf Amin (2015-
2018)

Muktamar NU di 
Jombang 2015 silam mem-
berikan kepercayaan KH 
Maruf Amin sebagai Rais 
Aam PBNU menggantikan 
KHA Mustofa Bisri. Dalam 
perhelatan Pemilihan Pre-
siden 2019, KH Maruf Amin 
diminta untuk mendampingi 
Joko Widodo. Memenang-
kan Pilpres, KH Maruf 
mundur dari jabatannya 
sebagai Rais Aam.
11. KH Miftahul Akhyar 
(2019-sekarang)

Sebelumnya beliau men-
jabat Wakil Rais Aam men-
dampingi KH Maruf Amin. 
Terpilihnya KH Maruf Amin 
sebagai Wakil Presiden men-
gharuskan KH Miftahul 
Akhyar dipilih sebagai Rais 
Aam PBNU sampai sekarang. 
(#net/muk)
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K O R A N U M U M

PALEMBANG, BP - Tidak 
dilepasnya Egy Maulana Vikri 
ke timnas Indonesia untuk 
Piala AFF 2020 mengundang 
komentar dari Direktur teknik 
PSSI, Indra Sjafri.

Indra Sjafri tidak yakin 
FK Senica melarang Egy 
Maulana Vikri untuk bergabung 
ke timnas Indonesia.“Itu kan 
informasi di media sosial.”

“Sementara PSSI pasti 
mengirim surat secara resmi 
dan tidak perlu juga berkomu-
nikasi lewat media sosial.”

“Saya tidak yakin dia 

(David Balda) berbicara itu,” 
ucap Indra Sjafri kepada me-
dia di Sentul, Kabupaten Bo-
gor, Minggu (7/11). Indra 
Sjafri memastikan bahwa Egy 
Maulana Vikri, Elkan Bagott, 
dan Witan Sulaeman, akan 
memenuhi pemanggilan tim-
nas Indonesia untuk men-
ghadapi Afghanistan.

Indra Sjafri yakin klub-
klub ketiga pemain tersebut 
akan melepasnya ke timnas 
Indonesia. “Kalau FIFA Match-
day semua klub pasti mele-
pasnya,” ucap Indra Sjafri.

Meski begitu, Indra Sja-
fri belum yakin apakah ke-
tiga pemain tersebut akan 
tetap bersama timnas Indo-
nesia setelah pertandingan 
melawan Afghanistan. Ia 
harus berkomunikasi terlebih 
dahulu ke pelatih timnas 
Indonesia, Shin Tae-yong.

“Kita lihat nanti apakah ke-
tiga pemain dibutuhkan coach 
Shin Tae-yong di Piala AFF atau 
tidak.” “Tapi yang jelas setiap 
FIFA Matchday pemain terbaik 
di luar atau dalam negeri harus 
dilepas,” tandas Indra. (#rid)

PALEMBANG, 
BP - Direktur 
Olahraga FK 
Senica, David 
Balda, sudah 
mengatakan 
bahwa pi-
haknya akan 
melepas Egy 
M a u l a n a 
Vikri ke 
timnas In-
donesia un-

tuk agenda 
FIFA Matchday.

Sementa ra 
Piala AFF 2020 

bukan agenda FIFA 
Matchday. “Kami 
akan mengizinkannya 
untuk pergi jika resmi 
FIFA Matchday. Pi-
ala AFF Suzuki bukan 
pertandingan FIFA 
Matchday, maka ia 

(Egy) akan tetap ber-

sama kami sampai pertan-
dingan terakhir,” kata David 
Balda seperti dikutip dari 
Instagram FK Senica.

FK Senica dikenal be-
gitu menjaga para pemainnya. 
Mereka baru akan melepas 
sang pemain ke tim nasional 
jika itu masuk agenda FIFA 
atau FIFA Matchday.

Piala AFF 2020 rencana-
nya akan digelar di Singa-
pura dengan sistem bubble 
to bubble pada 5 Desember 
2021 sampai 1 Januari 2022. 
Tenaga Egy Maulana Vikri 
masih dibutuhkan FK Se-
nica sampai pertengahan 
Desember 2021.

FK Senica menyisakan lima 
pertandingan lagi sampai 18 
Desember 2021 dalam Liga 
Slovakia musim ini. Itu berarti 
akan terjadi bentrok dengan 
bergulirnya Piala AFF 2020.

Rencananya Timnas In-

FK Senica 
Tidak Akan 
Lepas Egy 

di Piala AFF
Indra Sjafri

Tak Dapat Izin Jika Bukan Ajang FIFA

donesia akan berlatih terle-
bih dahulu di Jakarta pada 
Senin (8/11/21). Dua hari 
kemudian, skuad Garuda 
akan bertolak ke Turki untuk 
pemusatan latihan sambil 
menghadapi Afghanistan.

Setelah itu, timnas Indo-
nesia juga akan berujicoba 
melawan Myanmar pada 26 
November 2021 di Turki.
Untuk uji coba kontra My-

anmar, PSSI masih berusaha 
berkomunikasi ke FIFA agar 
laga tersebut masuk ke 
agenda FIFA Matchday.

Pemusatan latihan 
timnas Indonesia di Tur-
ki akan berakhir pada 3 
Desember 2021. Setelah 
itu, skuad Merah Putih 
akan langsung berangkat 
ke Singapura untuk Pia-
la AFF 2020.  (#rid)

Egy Maulana Vikri berseragam FK Senica

Marc Marquez Sedang 
Tidak Baik-baik Saja

masi bahwa ia mengalami dip-
lopia. Dan didapati kelumpuhan 
di saraf kanan keempat dengan 
melibatkan otot oblique super-
ior sebelah kanan,” kata Sanchez 
seperti dikutip situs resmi Repsol 
Honda.

“Menyusul evaluasi klinis, 
perawatan konservatif yang di-
perbarui secara berkala dipilih 
oleh Marquez. Saraf keempat di 
sisi kanan juga pernah cedera 
pada 2011,” pungkasnya.

Gangguan diplopia menjadi 

masalah teranyar yang dihadapi 
Marquez setelah sebelumnya 
dia didera cedera parah di ba-
gian tangan kanannya pada 2020. 
MM93 kini dikhawatirkan men-
ghadapi situasi yang lebih rumit 
dan terancam mengakhiri karier 

MARC Marquez harus 
mengakhiri musim MotoGP 2021 
lebih cepat. Kondisi kesehatan 
The Baby Alien rupanya sedang 
tidak baik-baik saja.

Marquez mengalami ke-
celakaan saat berlatih meng-
gunakan motokros beberapa 
pekan lalu. Juara dunia delapan 
kali itu mengalami gegar otak 
dan absen di MotoGP Algarve 
akhir pekan lalu.

Sempat digadang-gadang 
comeback di MotoGP Valencia 
2021, Marquez dipastikan tak 
bisa mengikuti balapan tersebut. 
Hal itu disampaikan tim Repsol 
Honda, Selasa (9/11/2021).

Repsol Honda menyampai-
kan, Marquez mengalami gang-
guan penglihatan diplopia. Ma-
salah ini terungkap setelah rider 
Spanyol itu mengunjungi Dr 
Sanchez Dalmau di Rumah Sakit 
Barcelona, yang merupakan 
spesialisasi penyakit mata atau 
optambologi.

“Pemeriksaan terhadap Marc 
Marquez hari ini setelah ke-
celakaan terjadi mengkonfir-

untuk selamanya.
Marquez mengakui jika 

dirinya kembali dihadapi 
dengan kondisi yang amat 
sulit. Dia sekarang hanya 
bisa menunggu perkembangan 
kesehatannya, sembari tetap 
berpikiran positif.

“Ini adalah saat-saat yang 
sangat sulit, sama seperti ketika 
hujan turun. Kemarin, setelah 
mengunjungi Dr. Sanchez Dal-
mau, episode baru diplopia 
(penglihatan ganda) dikonfir-
masi dengan kelumpuhan saraf 
kanan keempat, seperti pada 
tahun 2011,” tulis Marquez di 
akun Instagram miliknya.

“Sekarang kami perlu ber-
sabar, melalui jalannya waktu 
dan untuk melihat bagaimana 
situasinya berkembang. Namun 
jika saya telah belajar satu hal 
dalam hidup, yakni anda harus 
menghadapi kesulitan dengan 
positif. Terima kasih banyak 
untuk semua orang atas du-
kungan anda!!” ujarnya. Se-
moga lekas sembuh, Marc 
Marquez! (#Bp/net)

MANCHESTER United se-
dang jeblok penampilannya 
saat ini. Situasi itu, jika tak 
berubah, membuat Setan Me-
rah kabarnya terancam diting-
gal Cristiano Ronaldo.

Ronaldo datang kembali 
ke MU pada musim panas 
ini. Ia memutus kon-
traknya di Juventus, 
untuk kembali mem-
bela klub yang pernah 
membesarkan nama-
nya tersebut.

Datang ke MU, 
Ronaldo langsung men-
jadi tulang punggung tim. 
Sebanyak 9 gol sudah ia ce-
tak dari 13 laga.

Namun, performa Ro-
naldo tak membantu MU 

berkembang. Saat ini, tim 
besutan Ole Gunnar Solskjaer 
masih tertahan di peringkat 
enam klasemen Liga Inggris.

Terakhir, kekalahan diderita 
MU dari rival sekotanya, Man-
chester City. Bermain di Old 

Trafford, Ronaldo dkk 
dibungkam 0-2.

Kondisi itu, men-
urut Express, bisa 
memicu kepergian 
Ronaldo. Performa 

tim yang begitu-be-
gitu saja, dinilai tak 

sesuai dengan ekspektasi 
pemilik 5 Ballon d’Or tersebut.

Jika Manchester United ga-
gal finis di posisi Liga Cham-
pions, bukan tak mungkin Cris-
tiano Ronaldo akan hengkang. 

Sebab, pemain 36 tahun itu 
sudah menegaskan dirinya ing-
in juara bersama MU.

“Saya mengatakan apa yang 
saya rasakan pada saat itu, ba-
hwa saya di sini untuk meme-
nangkan banyak hal,” katanya 
kepada Sky Sports.

“Manchester United adalah 
tanda untuk bisa memenangkan 
banyak hal dan saya tidak di 
sini untuk liburan.”

“Saya berkata kepada me-
reka, bahwa saya melihat po-
tensi besar di tim ini. Mereka 
memiliki pemain yang sangat 
muda, pemain dengan potensi, 
dan saya di sini untuk menang 
dan membantu tim membangun 
hal-hal baru,” kata pemain yang 
juga pernah membela Sporting 

MU Jeblok, Terancam Ditinggal 
Ronaldo Musim Depan?

CP dan Real Madrid itu.
Cristiano Ronaldo sendiri 

kabarnya sudah mulai gerah 
dengan performa tim. CR7 di-

sebut ingin Solskjaer mundur 
dari jabatannya agar Manches-
ter United bisa memperbaiki 
penampilannya. (#Bp/net)

TYSON Fury menjadi juara tinju kelas 
berat saat ini. Petarung asal Inggris itu 
rupanya sempat mempertimbangkan 
untuk pensiun.

Fury baru saja mempertahankan 
sabuk juara WBC miliknya. Di per-
tarungan terakhir, petarung 31 tahun itu 
bisa merobohkan Deontay Wilder.

Bertarung di T-Mobile Arena bulan 
lalu, Fury menang KO di ronde ke-11. 
Gypsy King bisa menjaga rekor tak 
terkalahkannya, menjadi 31 kali menang 
dan sekali imbang dari 32 pertarungan.

Terungkap, Tyson Fury rupanya 
sempat berpikir untuk pensiun usai 
mengalahkan Deontay Wilder. Hal itu 
diungkap asisten pelatihnya, Andy Lee, 
dalam wawancaranya kepada talkSport.

“Yah, saya tiba di Morecambe be-
berapa minggu yang lalu. Di hari per-
tama kami pergi minum kopi, saya 
berkata, ‘Apa yang akan kamu lakukan? 
Apakah Anda pensiun, apakah Anda 
menggantungnya?’” kata Lee.

“Dia berkata, ‘Yah, saya berpikir 
seperti itu.’ Kemudian dia berkata, ‘Di 
sisi lain, apa lagi yang akan saya laku-
kan dengan hidup saya?”

“Dia suka berlatih, dia suka bertarung 
dan meskipun tidak ada tantangan lagi 
di luar sana, dia masih bisa bersenang-
senang dalam membersihkan divisi dan 
mengalahkan orang-orang lain, juga 
menghasilkan banyak uang.”

“Dia menyukai pertarungan melawan 
Dillian Whyte. Dia tertarik dengan itu, 
itulah yang dia bicarakan kepada saya 
sehingga saya bisa melihat itu menjadi 
yang berikutnya,” ujarnya.

Di kelas berat sendiri, masih ada 
Oleksandr Usyk yang kini memegang 
empat sabuk juara WBA, WBO, IBF, 
dan IBO. Tyson Fury harus mengalah-
kannya jika ingin menjadi juara tinju 
kelas berat tak terbantahkan. (#BP/net)

Striker Manchester United, Cristiano Ronaldo. (Foto: Luca Bruno/AP)

Usai Bikin KO 
Wilder, Tyson 
Fury Sempat 
Ingin Pensiun

Juara tinju kelas berat Tyson Fury. 
(Foto: Erik Verduzco/AP)

Marc Marquez
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PALEMBANG, BP - Ada 
beragam penyakit yang meng-
intai selama musim hujan, 
terutama saat banjir. Nah, un-
tuk mewaspadainya, Anda 
perlu mengetahui dulu apa 
saja penyakit musim hujan yang 
umum terjadi. Dengan begitu, 
Anda bisa melakukan langkah-
langkah untuk mencegahnya.

Kurangnya paparan sinar 
matahari dan kelembapan 
udara yang tinggi menjadi sa-
lah satu penyebab mengapa 
berbagai penyakit marak ter-
jadi pada musim hujan, terle-
bih ketika banjir. Saat banjir, 
beragam penyakit dapat dengan 
mudahnya menyebar melalui 
perantara air, apalagi bila ling-
kungan Anda memiliki sani-
tasi yang buruk.

Selain itu, kurangnya si-
nar matahari juga membuat 
tubuh rentan kekurangan 
vitamin D yang berfungsi 
untuk meningkatkan sistem 
imun. Akibatnya, tubuh pun 
mudah terkena penyakit.
Beberapa Penyakit Musim 
Hujan Terkait Banjir

Dilansir dari laman alod-
octer.com. Jika lingkungan 
Anda berisiko terkena banjir, 
alangkah baiknya bila Anda 
selalu waspada terhadap 
kemungkinan munculnya 
beberapa penyakit musim 
hujan. Berikut ini adalah be-
berapa jenis penyakit yang 
paling umum terjadi pada 
musim hujan:

1. Leptospirosis

Leptospirosis merupakan 
penyakit yang disebabkan 
oleh infeksi bakteri Lep-
tospira dan biasanya ditular-
kan melalui hewan, seperti 
tikus, sapi, anjing dan babi. 
Risiko terinfeksi penyakit ini 
akan semakin tinggi, jika 
Anda bersentuhan langsung 
dengan aliran atau genangan 
air yang telah tercemar urine 
dari hewan-hewan tersebut.

Gejala leptospirosis 
umumnya menyerupai ge-
jala flu ringan, seperti: Meng-
gigil, Sakit kepala, Nyeri otot, 
Muntah, Ruam kulit, Mata 
merah, Kulit menjadi kuning.

Jika dibiarkan, infeksi ini 
dapat mengancam nyawa 
penderitanya. Infeksi parah 
leptospirosis bisa mengaki-
batkan perdarahan di dalam 
tubuh dan kegagalan fungsi 
organ, baik otak, ginjal, paru-
paru, maupun hati. Bentuk 
parah dari penyakit ini biasa 
disebut dengan penyakit Weil.

2. Demam dengue (de-
mam berdarah)

Penyakit musim hujan yang 
satu ini memang sudah dikenal 
umum terjadi pada musim 
hujan. Demam berdarah atau 
demam dengue disebabkan 
oleh virus dengue yang ditu-
larkan melalui gigitan nyamuk 
Aedes aegypti.

Ada beberapa gejala de-
mam berdarah yang sering 
dirasakan, di antaranya: 
Demam tinggi, Mual Mun-
tah, Nyeri di belakang ma-

Waspadai 3 Penyakit Musim Hujan 
Saat Banjir dan Pencegahannya

ta, Ruam kulit, Nyeri otot 
dan tulang.

Jika 24 jam setelah de-
mam turun Anda justru men-
galami perburukan kondisi, 
segera hubungi dokter untuk 
mendapat penanganan lebih 
lanjut. Karena dalam bebe-
rapa kasus, demam berdar-
ah bisa berbahaya dan 
mengancam nyawa apabila 
tidak segera ditangani.

Demam berdarah yang 
parah dapat menyebabkan 
perdarahan, penurunan teka-
nan darah secara tiba-tiba, 
hingga kematian.

3. Diare

Musim hujan dan banjir 
juga membuat banyak orang 
rentan terserang diare. Ini 
dapat disebabkan oleh sani-
tasi yang buruk atau kon-
sumsi makanan yang telah 
terkontaminasi kuman, baik 
dari udara maupun air banjir.

Ada beberapa gejala di-
are yang kerap dialami pen-
deritanya, yaitu: Tinja men-
jadi encer, Frekuensi buang 
air besar menjadi lebih sering, 
Perut kembung, Kram perut.

Pada kasus diare parah, 
penderitanya juga akan men-
galami demam, buang air be-
sar berdarah, penurunan berat 

badan, hingga dehidrasi.
Ketiga penyakit musim 

hujan di atas bisa menyerang 
siapa saja, terutama jika sis-
tem sanitasi di lingkungan 
Anda buruk. Oleh karena itu, 
pemeliharaan sistem sanitasi 
tidak hanya dilakukan saat 
musim hujan saja, tetapi se-
cara rutin sepanjang tahun. 
Ini tentunya dapat mencegah 
berbagai penyakit musim 
hujan akibat banjir.

Cara Mencegah Penyakit 
Musim Hujan Saat Banjir

Hadirnya banjir saat mu-
sim hujan sering kali tak 

terduga dan tentunya tidak 
Anda harapkan. Oleh karena 
itu, Anda harus selalu sigap 
melakukan berbagai langkah 
pencegahan agar kesehatan 
tubuh tetap terjaga. Berikut 
ini adalah langkah pencega-
han yang dapat Anda lakukan:

- Cuci tangan dengan sabun 
dan air bersih selama 20 detik.

- Pastikan air minum yang 
dikonsumsi bersih dan steril. 
Bila air minum berasal dari 
air keran atau air mentah, 
Anda bisa merebusnya lebih 
dulu sebelum diminum.

- Cuci semua bahan ma-
kanan dengan air bersih 

sebelum diolah atau dikon-
sumsi.

- Cuci semua pakaian 
yang telah terkontaminasi 
air banjir dengan sabun dan 
air bersih.

- Cuci bersih dan keringkan 
semua perabot di dalam rumah 
yang terkena air banjir.

- Lakukan imunisasi un-
tuk mencegah penularan 
penyakit akibat banjir.

- Hindari gigitan nyamuk 
saat musim hujan dengan 
menggunakan obat anti-
nyamuk.

- Bersihkan semua tempat 
yang bisa menjadi tempat 
nyamuk berkembang biak.

- Segera bersihkan luka 
bila terkena air banjir dan 
oleskan salep antibiotik untuk 
mencegah infeksi.

- Cegah anak bermain di 
tempat yang tergenang banjir.

Dengan menerapkan bebe-
rapa langkah pencegahan di atas, 
Anda sudah melakukan upaya 
untuk melindungi diri dari penya-
kit musim hujan di saat banjir 
datang. Selain itu, Anda pun 
sebaiknya tetap menjaga keber-
sihan lingkungan untuk mence-
gah terjadinya banjir dan ber-
kembangnya penyakit.

Jika Anda mengalami 
gejala yang diduga berkaitan 
dengan penyakit musim hu-
jan yang telah disebutkan di 
atas, segera konsultasikan ke 
dokter untuk mendapatkan 
pemeriksaan dan penanganan 
yang tepat. (#rid/net)

JAKARTA, BP – Asfiksia 
bisa menyerang bayi baru 
lahir, disebut dengan istilah 
asfiksia perinatal atau neon-
artum. Kondisi ini ditandai 
dengan bayi tidak menangis 
saat dilahirkan, kulitnya ber-
warna kebiruan, serta men-
galami kesulitan bernapas. 
Kondisi ini harus segera di-
tangani, karena asfiksia bisa 
merusak otak bayi bahkan 
merenggut nyawanya. 

Kondisi ini terjadi akibat 
bayi kekurangan oksigen se-
belum dilahirkan, yaitu se-
belum, selama, dan setelah 
proses persalinan. Padahal, 
oksigen sangat dibutuhkan 
pada proses ini. Tanpa asupan 
oksigen yang cukup, risiko 
terjadinya kerusakan pada 
jaringan dan organ tubuh bayi 
menjadi lebih tinggi. Lantas, 
apa saja gejala asfiksia pada 

bayi baru lahir? 
Asfiksia yang terjadi 

pada bayi baru lahir dikenal 
dengan istilah asfiksia peri-
natal. Gejala utama yang 
bisa muncul pada bayi yang 
mengalami kondisi ini adalah 
sianosis atau kondisi kebi-
ruan pada kuku dan bibir. 
Selain itu, kondisi ini juga 
bisa menyebabkan bayi me-
miliki detak jantung yang 
lambat, otot dan refleks yang 
lemah, asidosis, kejang, 
serta perubahan cairan ketu-
ban menjadi hijau. 

Saat dilahirkan, bayi yang 
mengalami gangguan kese-
hatan ini juga tidak menangis 
seperti bayi pada umumnya. 
Saat dokter mendeteksi 
kemungkinan bayi menga-
lami asfiksia, penanganan 
medis biasanya akan segera 
dilakukan untuk mencegah 

kondisi memburuk, terutama 
yang disebabkan oleh kurang-
nya pasokan oksigen pada 
bayi. 

Semakin lama bayi dibi-
arkan tidak mendapat asupan 
oksigen yang cukup, semakin 
besar pula risiko kerusakan 
pada organ tubuhnya. Kon-
disi ini bisa menyebabkan 
terjadinya kerusakan pada 
organ jantung, paru-paru, otak, 
serta ginjal. Ada beberapa 
faktor yang disebut bisa men-
jadi penyebab bayi menga-
lami asfiksia, antara lain: 

Gangguan pada Plasenta, 
misalnya plasenta terlepas 
dari dinding rahim sebelum 
waktu persalinan tiba. 

Tekanan darah ibu yang 
terlalu tinggi atau terlalu ren-
dah selama masa kehamilan. 

Durasi atau waktu proses 
persalinan yang terlalu lama. 

Infeksi yang menyerang 
ibu hamil atau janin yang 
dikandung. 

Anemia pada janin. 
Gangguan pernapasan 

pada janin di dalam kandun-
gan. 

Asfiksia yang menyerang 
bayi baru lahir harus segera 
ditangani. Jika kondisi ini 
sudah terdeteksi sejak bayi 

berada di dalam kandungan, 
dokter biasanya akan me-
nyarankan proses persalinan 
dengan operasi Caesar. Hal 
ini dilakukan untuk memper-
besar peluang bayi terlahir 
dengan selamat. Setelah bayi 
dilahirkan, barulah penanga-
nan lanjutan akan dilakukan. 

Penanganan kondisi ini 
disesuaikan dengan kondisi 

bayi serta tingkat keparahan 
penyakit. Perawatan medis 
dilakukan sampai bayi mampu 
untuk bernapas sendiri dengan 
baik. Cara penanganan kon-
disi ini bisa dilakukan dengan 
penggunaan alat bantu perna-
pasan untuk mengalirkan 
udara ke paru-paru bayi. Dok-
ter mungkin juga akan mem-
beri obat-obatan tertentu untuk 

mengatasi gejala. 
Untuk menghindari kon-

disi ini memburuk, sangat 
penting bagi ibu hamil untuk 
selalu melakukan pemeriksa-
an kesehatan rutin. Cara ini 
merupakan upaya untuk sela-
lu memantau kondisi keseha-
tan dan perkembangan janin 
yang dikandung serta deteksi 
dini risiko penyakit. (#Bp/net)

Waspadai Gejala Asfiksia 
pada Bayi Baru Lahir

Asfiksia bisa 
dialami oleh 
bayi baru lahir. 
Kondisi ini 
tidak boleh 
disepelekan 
begitu saja dan 
harus segera 
mendapatkan 
penanganan 
medis. (BP/Net)

KPU ini, sistem Pemilu dengan 
banyak partai dan calon le-
gislatif seperti sekarang 
sangat tidak memungkinkan 
pencoblosan melalui e-voting. 
Menurutnya penggunaan e-
voting itu justru lebih mahal.

“Amerika Serikat itu sis-
temnya distrik hanya ada dua 
pasang Presiden dan dua Par-
tai politik. Beda dengan kita 
sistem proporsional. Amerika 
itu juga continen, beda dengan 
kita banyak pulau-pulau kecil,” 

tambahnya lagi
Menurut Chusnul lagi, 

contoh saja di Inggris yang 
masih tradisional sekali. 
Mengitung saja masih meng-
gunakan tangan secara ma-
nual. (#rik)

Ke-34 NU ini, siapapun orang 
yang terpilih diharapkan dapat 
memimpin dengan penuh se-
mangat serta memberikan 
kedamaian dan bisa tetap ter-
jalin ukhuwah yang baik.”

Sementara itu dapat rapat 
panitia pada Rabu (7/11) 
lalu, Ketua Panitia Pengarah 
Muktamar Prof DR Muham-
mad Nuh sepakat dengan 
tekad panitia untuk mencip-

takan kesejukan pada perhe-
latan besar yang akan diha-
diri ribuan muktamirin ter-
sebut.

Benarlah, semangat Ra-
gom Gawi yang menjadi 
moto kota Bandar Lampung 
tadi harus menjadi pegangan 
utama seluruh muktamirin. 
Dunia secara global masih 
dihantui dengan pandemi yang 
belum sepenuhnya berakhir. 

Belum lagi dalam masa 
era revolusi industry 4.0 yang 
ditandai dengan digitalisasi 
dalam banyak aspek kehidu-
pan, peran NU tak akan per-
nah pudar. Semakin berubah-
nya kehidupan manusia di 
era digital, menuntut NU 
harus memiliki program stra-
tegis untuk mengembalikan 
fungsi kehidupan manusia 
sebagai khalifah fil ardh. (**)

Pilpres 3 Tahun Lagi ............................................................................................

Usulan E-Voting .............

Semangat ’ Ragom Gawi’ ......
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terhadap partai politik.  
Dengan dorongan yang kuat 
dari akar rumput, tentu akan 
menjadi pertimbangan ter-
sendiri bagi parpol untuk 
mengusung kandidat.

Terpisah, Pangi Syarwi 
Chaniago Direktur Eksekutif 
Voxpol Cener Research and 
Consulting menganggap tidak 
ada kata terlalu dini atau ter-
lalu cepat untuk membicara-
kan Pilpres. Menurutnya 
dalam politik harus ada kam-
panye yang dilakukan dalam 
jangka waktu panjang.

Ditambahkannya apa 
yang dilakukan relawan  
adalah hal menarik dalam 
pendekatan demokrasi. Ka-
rena dianggap penting dalam 
mengawal calon yang diung-

gulkan rakyat. Pangi men-
contohkan Projo yang dalam 
pilpres 2014 mendukung 
Jokowi sebagai Presiden, 
sampai sekarang masih terus 
mengawal Jokowi sampai 
akhir masa jabatan.

“Dalam pendekatan ilmu 
politik, deklarasi relawan 
ini merupakan bentuk so-
cial movement guna men-
cari pemimpin yang ideal 
berdasarkan akar rumput,” 
kata Pangi dalam diskusi 
virtual, Kamis (4/11) silam.

Konfigurasi Militer – 
Non Militer

Presiden dan Wakil Pre-
siden mendatang idealnya 
berasal dari unsur militer 
dan non militer atau seba-
liknya. Hal ini diharapkan 

dapat terbangun sintesa for-
mat daya juga gaya kepe-
mimpinan yang kuat. Men-
urut pengamat politik Sum-
sel Bagindo Togar, konfi-
gurasi ini dirasa ideal untuk 
kepemimpinan mendatang.

“Inilah yang paling tepat, 
sebab akan melahirkan gaya 
kepemimpinan yang kuat 
namun akomodatif atas ke-
daulatan rakyat, juga ber-
wibawa dan melahirkan 
semangat yang demokratis,” 
ujar Bagindo Togar lagi, 
Rabu (10/11).

Di sisi lain Bagindo To-
gar menganggap siapapun 
sosok yang nantinya maju 
dalam Pilpres harus memi-
liki kemampuan kepemim-
pinan dan faham dengan 

situasi berikut kompleksitas 
permasalahan berbangsa dan 
bernegara ke depan.

“Siapapun nantinya jadi 
Capres harus memiliki basis 
dukungan ideologi, aliran dan 
identitas berikut entitas po-
litiknya juga basis dukungan 
berdasarkan kewilayahan dan 
organ atau lembaga politik 
maupun sosial kemasyaraka-
tan,” imbuhnya.

Disamping itu dibutuh-
kan kecerdasan dalam me-
nawarkan dan mengemas 
beragam isu terkini ataupun 
masa datang berikut antisi-
pasi berikut strategi solusi-
nya. Serta terampil mem-
personifikasikan kenadalan 
dirinya sebagai Pemimpin 
dalam menghadalpi persoa-

Anies Baswedan Capres ............ ....................SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

yang significan. (Hasil ling-
kap lihat tabel)

Pengamat politik Bagin-
do Togar menganggap pero-
lehan Anies Baswedan ini 
sudah diprediksinya sebelum. 
Menurutnya, sebenarnya pen-
capaian 44,9% ini sudah 
menurun jika survey dilaks-
anakan tahun lalu yang bisa 

mencapai angka 60%.
 “Ini wajar, karena kita 

tahu politik identitas di Sumsel 
masih sangat kental. Namun 
nantinya seiring waktu saya 
berkeyakinan angka tersebut 
akan menurun. Karena me-
mang waktu Pemilu masih 
relatif lama sehingga partai 
politik juga belum secara 

terang-terangan menyebut 
nama capres,” ujar Bagindo 
Togar kepada Berita Pagi, 
Rabu (10/11) sore.

Pada saat nantinya par-
pol sudah mengeluarkan 
nama unggulan, menurut 
Bagindo maka masyarakat 
akan menentukan pilihan 
sesuai partai yang diyakini-

nya mampu memberikan 
jawaban terhadap banyaknya 
problematika sekarang ini.

Poling dilaksanakan mulai 
6 November sampai 10 No-
vember 2021, ratusan pem-
baca setia Berita Pagi mem-
berikan pilihan dari sejumlah 
nama yang berhasil dirangkum 
Tim Litbang Berita Pagi. (#muk)

lan, permasalahan dan tan-
tangan negara ini sepanjang 
era pemerintahannya. 

Bagindo juga menilai, 
dibutuhkan penguatan citra 
diri sebagai pribadi yang 
berintegritas tinggi, anti  
prilaku koruptif, terbuka, 
tidak diskriminatif dan tang-

kas menghadapi arus peru-
bahan serta teruki komit-
menya dalam mengawal 
nilai nilai Nasionalisme 
Indonseia dalam tataran 
hubungan Internasiomal.

“Tak kalah pentingnya 
juga diharus memilliki pu-
blic speech yang mudah 

dimengerti oleh publik, tidak 
bertele tele, tak terlalu  sa-
rat oleh janji janji yang su-
lit untuk direalisasikan 
alias mengutamakan sajian 
program kerja yang efektif 
serta terukur untuk diinple-
mentasikan,” tutur Bagindo 
Togar lagi. (#muk/zur)
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DARUL QUTNI, SE
Anggota DPRD Kab. Banyuasin

DPRD KABUPATEN 
BANYUASIN

SAMSUL RIZAL SP
Anggota DPRD Kab. Banyuasin

DPRD KABUPATEN 
BANYUASIN

ABDULLAH TAUFIK SE MM
Anggota DPRD Kota Palembang

DPRD KOTA
PALEMBANG

PALEMBANG, BP- Sejak 
didirikan pada 28 Oktober 2019 
yang lalu, Partai Gelombang 
Rakyat (Gelora) saat ini terus 
gencar dalam menyuarakan 
arah baru Indonesia. Hal ini 
diakui langsung oleh Ketua 
DPW Partai Gelora Sumsel 
Erza Saladin saat  tim koran 
Berita Pagi bertandang ke kan-
tor DPW jalan Angkatan 66, 
Palembang, Senin (8/11). 

Dalam kesempatan terse-
but, Erza Saladin yang mer-
upakan mantan ketua DPW 
Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) Provinsi Sumsel ini, 

menegaskan bahwa Partai 
Gelora memiliki misi yang 
sangat jelas dalam membawa 
perubahan bangsa Indonesia 
ke arah yang baru. 

“Partai gelora ini lahir saat 
di masa krisis, dimana pada 
saat itu tanggal 1 Maret 2019 
kita mulai menghadapai krisis 
Covid-19. Nah dari situ kita 
diberikan penjelasan bahwa 
partai Gelora merupakan arah 
baru Indonesia yang mempu-
nyai definisi bahwa kita unggul 
dari sisi ekonomi, sisi tekno-
logi dan sisi militer, ”tegasnya.

Saat disinggung mengenai 

masih adanya pengaruh besar 
dari partai PKS yang ada di 
dalam kepengurusan Partai 
Gelora saat ini, mantan Ang-
gota DPRD Provinsi Sumsel 
ini langsung menapik hal 
tersebut. Menurutnya, perlu 
di garis bawahi bahwa, di 
dalam partai Gelora saat ini 
memang ada beberapa per-
sonil dari PKS tetapi hanya 
minoritas.

“Sangat minoritas, per-
bandingannya di DPD saja 
hanya 10 sampai 15 orang  
dari 51 pengurus. Artinya 
memang banyak newcomer 

dari partai politik lain atau 
bukan newcomer dari partai 
sebelumnya (PKS). Misalnya 
di Sumsel sudah hampir 15 
ribu anggota dan rata-rata 
bukan dari partai sebelumnya 
itu,”ungkapnya.

Lebihlanjut dijelaskannya, 
Partai Gelora adalah partai 
terbuka, yang berasaskan 
Pancasila, dan juga mempo-
sisikan semua orang dapat 
bergabung bersama partai 
Gelora tanpa memandang 
suku, agama dan ras. Dari 
berbagai hasil survei bahwa 
memang masyarakat mau 

bergabung dengan partai 
Gelora, karena partai Gelora 
mempunyai misi perubahan. 

“Artinya jika partai Gel-
ora ini dikatakan partai ra-
kyat, memang jelas karena 
hampir 70 persen masyarakat 
menengah ke bawah.  Bahwa 
kita memang harus menero-
bos orang-orang di desa 
yang kelas pendidikannya 
rendah. Karena itu sea-
kan-akan dimarginalkan 
dari pendidikan politik, 
padahal harusnya 
tupoksi partai poli-
tik itu sendiri ada-

lah memberikan 
pendidikan po-
litik secara utuh 
dan edukatif,” 
p u n g k a s n y a . 
(#man)

Partai Gelora, Arah Baru Indonesia

Ketua DPW Partai Gelora Sumsel
Erza Saladin

SOSOK Erza Saladin tentu tak 
diragukan lagi sebagai politisi 
yang memiliki kemampuan. Saat 
menakhodai DPW PKS Sumsel, 
Erza mampu menjadikan partai 
yang dipimpinnya disegani da-
lam kancah politik Sumsel. 
Begitu halnya saat dirinya dip-
ercaya sebagai anggota legisla-
tif, Erza dikenal senantiasa 
mengeluarkan pemikiran kritis 
namun konstruktif.

Sekarang Erza dipercaya 
memimpin Partai Gelombang 
Rakyat (Gelora) Indonesia 
sebagai Ketua Dewan Pimpi-
nan Wilayah (DPW) Sumsel. 
Sebagai partai baru berdiri dua 
tahun ini, dirinya memiliki 
tugas berat bagaimana menja-
dikan partai Gelora lolos ve-
rifikasi sehingga dapat ikut 
Pemilu 2024 mendatang.

“Saya dan jajaran Partai 
Gelora Sumsel bertekad men-
jadi konstributor atas lolosnya 
partai kami ini untuk ikut Pe-
milu mendatang. Nanti kami 
akan memberikan sesuatu yang 
terbaik,” ujarnya kepada Be-
rita Pagi, Senin (8/11).

Pria kelahiran 1973 ini optimis 
partai yang dipimpinnya dapat 
diterima masyarakat. Apalagi 
ditambah kerja keras tiada henti 
para kader yang terus berkonso-
lidasi sampai tingkat paling bawah. 
Saat ini kepengurusan Partai 
Gelora sudah menyebar ke seluruh 
wilayah di Sumsel.

Saat ditanya apa yang 
menjadi obsesi Erza Saladin? 
Dia menjawab diplomatis, 
lihat saja 2024 nanti. Sebagai 
kader dirinya siap menjalan-
kan amanah partai. Namun 

pihaknya sekarang masih 
fokus untuk terus memper-
kenalkan visi misi partai yang 
dipimpin Anis Matta tersebut.

Dijelaskan, sebagai besar 
masyarakat masih bimbang 
untuk menentukan pilihannya 
dalam Pemilu mendatang. 
Maka celah ini dimanfaatkan 
Erza dengan door to door men-
datangi langsung warga ken-
dati jauh di pelosok. Pihaknya 
juga melaksanakan berbagai 
kegiatan sosial seperti memba-
gikan paket sembako dan lainnya.

“Saya selalu tegaskan ke-
pada seluruh kader Partai Gel-
ora, mereka harus bersemangat 
karena untuk menjadi pemenang 
Pemilu modalnya kerja keras 
dan cerdas. Semua partai ber-
peluang untuk menjadi juara,” 
imbuhnya. (#dar/muk)

Partai ini bernama Partai  Gelom-
bang Rakyat Indonesia disingkat 
Partai Gelora Indonesia.

Elemen bentuk utama logo Partai 
Gelora Indonesia adalah gelombang, 
rakyat, merah putih, dan bumi.

Elemen warna dalam logo adalah 
merah, putih, biru turkish, dan 
biru navy.

Simbol biru navy melambangkan 
gelombang laut, kekuatan besar 
yang tercipta dari berbagai gerakan 
dan momentum, juga melambang-
kan gerak besar sejarah yang men-
gubah kehidupan umat manusia.

Simbol biru turkish melambangkan 
rakyat adalah pelaku utama sejarah 
yang berhak dan berkewajiban 
menentukan masa depan dan jalan 
sejarahnya sendiri.

Erza Saladin: Lihat Saja 2024 Nanti
Arti dan Makna Logo Partai Gelora Indonesia
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6 Simbol merah putih me-
lambangkan Indonesia, bang-
sa, dan pegara tempat partai 
ini mengabdi.

Simbol bulat melambangkan 
bumi yang bulat adalah cita-

cita partai untuk menjadikan 
Indonesia sebagai kekuatan ut-
ama dan bagian dari kepemim-
pinan dunia.

Simbol kotak biru turkish me-
lambangkan langit yang cerah, 
secerah masa depan Indonesia 
bersama Partai Gelora Indonesia.

Partai Gelora Indonesia berjuang 
mewujudkan Indonesia sebagai 
kekuatan utama dunia, digerak-
kan oleh gelombang kecintaan 
rakyat Indonesia untuk menen-
tukan masa depan dan sejarahnya 
sendiri.

Partai Gelora Indonesia berjuang 
dengan niat suci, berbekal ilmu 
pengetahuan dan kekuatan cita-
cita untuk masa depan Indonesia 
yang cerah.

H. OYONG DAMIRI, SE, MM,
Presiden Direktur PT Rasuan Putra Mandiri

PT RASUAN 
PUTRA MANDIRI

IRIAN SETIAWAN S.Sos
Ketua DPRD Kab. Banyuasin

DPRD KABUPATEN BANYUASIN

NOOR ISHMATUDDIN
Wakil Ketua DPRD Kab. Banyuasin

DPRD KABUPATEN BANYUASIN

AHMAD ZARKASIH
Wakil Ketua DPRD Kab. Banyuasin

DPRD KABUPATEN BANYUASIN
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