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Prakiraan Cuaca

Catatan AWAL Pekan

PARTAI Persatuan Pembangunan nyatanya sulit membangun 
persatuan di dalam. Menjelang Pemilu 2024, internal 
partai berlambang ka’bah ini bergejolak. Suharso Mono-
arfa dicopot dari jabatan ketua umum dalam Musyawarah 
Kerja Nasional yang dihadiri DPW dan DPP di Serang, 
Banten pada Minggu (4/9/2022).

Pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketua 
umum PPP sebenarnya akumulasi dari masalah di inter-
nal. Dari masalah elektabilitas PPP yang jeblok meny-
ongsong tahun politik 2024 hingga pernyataan kontro-
versial Suharso soal amplop kiai yang memicu kemarahan 
banyak pihak.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, masa-
lah pernyataan amplop kiai menjadi pemicu. Akibat per-
nyataan tersebut, tiga majelis PPP dua kali mendesak 
Suharso untuk mundur dari partai. Ketegangan antara 
Suharso dan majelis PPP mendorong digelarnya Muker-
nas yang memberhentikan Suharso dan mengukuhkan 
Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (plt) ke-
tua umum.

“Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai faktor pendorong 
bukan penentu,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Se-
nayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Akhirnya, Partai Persatuan Pembangunan menggelar 
Mukernas untuk memberhentikan Suharso Monoarfa 
sebagai ketua umum. Dalam forum Mukernas, 30 DPW 
yang hadir menginginkan ada pemisahan fungsi dan tugas 
ketua umum. Ketua umum diminta fokus untuk konsoli-
dasi dan tugas kepartaian. Tidak menjalankan fungsi di 
pemerintahan sebagai menteri.

“Jadi itu dominasi kesadaran dan keinginan agar ada 
diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi dari fungsi 
kepartaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan konso-
lidasi untuk memfokuskan kerja kepartaian dengan ka-
takanlah fungsi-fungsi yang diemban pimpinan partai 
yang ada di pemerintahan,” ujar Arsul.

Sejak lama internal PPP menginginkan ketua umum tidak 
rangkap jabatan sebagai menteri. Diskusi di internal PPP 
sudah lama digaungkan dan Suharso juga sudah mendengar.

“Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tidak merang-
kap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan 
Pak Suharso juga sudah mengetahui,” ujar Arsul.

Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 2024. Arsul 
mengungkap elektabilitas PPP yang jeblok menjelang 
Pemilu 2024. Dalam beberapa survei, elektabilitas PPP 
disalip oleh Perindo.

“Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika 
kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei 
itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana,” ujar Arsul.

“Bukan tidak menyalahkan Pak Suharso, kemudian 
jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, 
pokoknya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh,” 
tegas anggota Komisi III DPR RI ini.

Suharso juga seperti mendorong PPP pecah seperti 
sebelumnya. Hasil Mukernas ternyata ditolaknya  dengan 
mengumumkan diri masih sebagai ketua umum yang sah.

Suharso merespons hasil Mukernas itu dalam acara 
Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indo-
nesia bertajuk ‘Merawat Persatuan dengan Pembangunan’ 
di Jakarta pada Selasa (6/9) pagi.

“Begini begini, saya masih ketua umum,” ucap Su-
harso di depan pengurus PPP pendukungnya dalam video 
yang beredar. “Saya adalah Ketua Umum Partai Persa-
tuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah 
tidak benar,” kata Kepala Bappenas ini.

Suharso menolak alasan pemberhentian di Mukernas. Mulai 
dari elektabilitas partai yang stagnan, riak-riak di internal, 
hingga permintaan agar fokus di kabinet sebagai menteri.

“Saya telah melakukan kalibrasi atas semua informasi 
yang disampaikan baik cerita-cerita itu sampai kepada 
saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk 
bertabayun kepada saya,” tuturnya.

“Jangan bawa-bawa nama Presiden, jangan bawa-bawa 
nama lembaga-lembaga negara, dan saya juga tidak sedang 
membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-
lembaga negara,” imbuhnya.

Suharso menegaskan dirinya menolak diberhentikan 
sebagai Ketua Umum PPP. Dalihnya, PPP tidak ingin ada 
konflik lagi seperti terjadi pada Pemilu lalu yang meng-
gerus suara partai. Dia mengajak para kader untuk ber-
satu menghadapi Pemilu 2024. Tapi bagaimana?

PPP hari ini telah menyerahkan berkas kepengurusan baru 
hasil Mukernas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 
Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham di Jakarta.

Berkas diserahkan langsung Plt Ketua Umum DPP PPP 
Muhammad Mardiono didampingi sejumlah elite pimpi-
nan partai berlambang ka’bah.#ihd

Pecah Lagi

Gatot Eddy Pramono

Wakil Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia 

Memasuki tahun ajaran 
baru, dunia pendidikan 

khususnya tingkat 
perguruan tinggi harus 

terus meningkatkan 
kewaspadaan terhadap 

paham dan gerakan 
kekerasan. 

TERUTAMA yang ditujukan 
untuk menggulingkan pe-
merintahan yang sah dengan 
legitimasi yang didasarkan 
pada pemahaman agama yang 
salah. Paham dan gerakan 
tersebut adalah intoleransi, 
radikalisme, ekstremisme, 
dan terorisme.

Catatan Global Terrorism 
Index 2022 menyebut bahwa 
sepanjang tahun 2021, terda-
pat 5.226 aksi terorisme di 
seluruh dunia. Korban me-
ninggal dunia yang berjatuhan 
akibat aksi tersebut mencapai 
7.142 jiwa. Tidak sedikit 
dari jumlah tersebut adalah 
anak-anak, perempuan, dan 
golongan usia renta. Hal ini 
menunjukkan bahwa teror-
isme adalah kejahatan terhadap 
kemanusiaan, bukan gerakan 
keagamaan.

Di Indonesia, data yang 
dimiliki oleh Densus 88 ter-
kait aksi terorisme dan penang-
kapan terhadap pelakunya 
juga menunjukkan angka yang 
tinggi. Fenomena ini tidak 
bisa dilepaskan dari penye-
baran paham dan gerakan 
radikalisme dan intoleransi 
yang utamanya, menyasar 
kalangan anak-anak muda, 
termasuk dengan masuk ke 
wilayah pendidikan. Dalam 
lima tahun terakhir ini saja, 
dunia pendidikan kita, khu-
susnya kampus, masih men-
jadi incaran utama kelompok 
radikal-terorisme.

Proses infiltrasi paham dan 
gerakan radikal dan ekstre-
misme masuk dengan berba-
gai cara, mulai dari menyusup 
di kegiatan-kegiatan keaga-
maan (CISForm, 2018), 
masjid-masjid kampus (INFID, 
2018), dan persebaran buku-
buku (PPIM, 2018). Pola 
penyebarannya pun tidak 
lagi dilakukan hanya melalui 
medium dakwah dan forum-
forum halaqah, tetapi sudah 

merambah ke media sosial 
(cyber space) dan jalur-jalur 
pertemanan.

Hasilnya, sebagaimana di-
laporkan PPIM (2020), 24,89% 
mahasiswa Indonesia terindi-
kasi memiliki sikap intoleran. 
Dari sumber lain, Alvara Re-
search (2020) melaporkan 
bahwa 23,4% mahasiswa dan 
pelajar Indonesia mengaku 
anti-Pancasila dan malah pro-
khilafah. Data-data ini tentu 
mengkhawatirkan, tetapi bukan 
berarti tidak bisa kita kalahkan.

Sebagai pintu terakhir se-
belum menggumpal menjadi 
terorisme, radikalisme adalah 
sikap atau mental yang me-
nyetujui dan mendukung 
penggunaan aksi-aksi keke-
rasan untuk mencapai suatu 
tujuan. Jenderal Polisi (Purn.) 
Prof. Drs. H. Muhammad 
Tito Karnavian, M.A., Ph.D. 
secara lebih spesifik menje-
laskan bahwa seseorang da-
pat dicurigai terjangkit radi-
kalisme apabila menunjukkan 
bentuk-bentuk aksi seperti 
mengapresiasi aksi terorisme, 
tidak mengecam aksi teror-
isme, menunjukkan dukungan 

melalui unggahan di media 
sosial, mencurigai aksi teror 
sebagai rekayasa, dsb.

Jika sikap dan pemahaman 
ini tidak segera diintervensi, 
sangat mungkin seseorang 
yang sudah radikal menjadi 
teroris. Yang bersangkutan 
bukan lagi mendukung dan 
menyetujui aksi-aksi keke-
rasan, tetapi sudah terlibat 
langsung dengan menjadi 
pelaku atau eksekutor aksi-
aksi kekerasan tersebut.

Hal yang harus dipahami 
bersama adalah radikalisme 
terjadi secara bertahap dan dengan 
kadar yang berbeda-beda pula. 
Umumnya, radikalisme ber-
mula dari intoleransi, yakni 
sebuah pemahaman dan sikap 
yang menolak keberadaan kelom-
pok lain, risih dengan perbe-
daan. Itu sebabnya, tidak sedikit 
pakar dan pengamat yang me-
nyebut radikalisme ibarat sel 
tidur yang sewaktu-waktu dapat 
tergerak untuk melakukan aksi-
aksi anarkis.

Lebih jauh tentang ini, Web-
ber dan Kruglanski (2017) 
dengan sangat yakin menya-
takan bahwa seseorang tidak 

mungkin tiba-tiba menjadi 
teroris, setiap individu yang 
menjadi pelaku teror pasti 
melalui proses radikalisasi. Dan 
ketika titik pertemuan antara 
kebutuhan untuk mencari sig-
nifikansi diri, narasi propa-
ganda, dan jejaring ke kelom-
pok teror (Webber menyebut-
nya sebagai 3N Approach: 
needs, network, narratives), 
individu yang terpengaruh 
paham radikal tadi sangat ber-
potensi menjadi teroris/terlibat 
dalam aksi teror.

Lima Sebab
Pertanyaan pentingnya ada-

lah kenapa anak-anak muda 
kita tertarik pada narasi atau 
bahkan gerakan intoleran dan 
radikal? Ada setidaknya lima 
sebab. pertama, mereka sedang 
mencari identitas diri. Studi 
yang dilakukan oleh The Uni-
ted States Institute of Peace 
pada 2010 menunjukkan bahwa 
2.032 militan asing jaringan 
Alqaeda berasal dari kalangan 
mahasiswa dan pelajar. Me-
reka adalah orang-orang yang 
sedang mengembara untuk 
menemukan jati dirinya.

Kedua, mereka membutuh-
kan perasaan kebersamaan. 
Kelompok teroris pandai me-
manfaatkan para remaja yang 
sedang resah terhadap kon-
disi emosionalnya. Mereka 
ingin mencari kebersamaan 
yang kadang tidak mereka 
dapatkan dari keluarganya. 
Ketiga, mereka ingin mem-
perbaiki apa yang dianggap 
mencederai rasa keadilan. 
Para remaja ini memiliki se-
mangat yang menggebu-gebu 
dan idealisme yang tinggi un-
tuk melakukan perubahan. Hal 
inilah yang juga dimanfaatkan 
oleh kelompok teroris.

Keempat, mereka sedang 
membangun citra diri. Kelom-
pok remaja sangat ingin ter-
lihat menonjol atau eksis, 
karenanya mereka cenderung 
tidak segan untuk melakukan 
berbagai cara untuk tampil 
impresif, termasuk di anta-
ranya adalah dengan men-
jadi bagian dari kelompok 
dan gerakan ekstremis. Ke-
lima, mereka memiliki akses 
yang luas untuk berinteraksi 
dengan siapa pun di dunia 
maya, termasuk dengan kelom-
pok radikal. Persinggungan 
di dunia maya inilah yang 
kerap menjadi permulaan 
bagi kalangan muda untuk 
bergabung dengan kelompok 

teroris.
Khusus pada poin terakhir, 

banyak kalangan yang me-
nyebut media sosial telah 
membuat kalangan anak-anak 
muda semakin rentan, teru-
tama -sebagaimana dikemu-
kakan dalam temuan Wahid 
Foundation (2017)-karena 
kalangan muda lebih senang 
belajar agama dari media 
sosial, dengan ustaz/ah yang 
belum tentu terjamin kualitas 
keilmuan dan akhlaknya.

Melawan dengan Keber-
samaan Penanggulangan 
bahaya radikalisme dan tero-
risme di kalangan perguruan 
tinggi harus diprioritaskan. 
Selain karena hal ini meru-
pakan bagian dari tiga dosa 
besar di dunia pendidikan 
yang sedang gencar dihilang-
kan oleh pemerintah, radika-
lisme dan terorisme juga 
berpotensi besar menghan-
curkan bukan saja negara, 
tetapi kemanusiaan dan pe-
radaban kita.

Untuk itu, Polri serius 
membangun kerja sama dengan 
universitas-universitas di In-
donesia untuk melawan se-
gala bentuk ajaran dan gerakan 
kekerasan. Hal ini dilakukan 
dengan meningkatkan kesi-
apsiagaan nasional, masifi-
kasi program kontra-ideologi, 
deradikalisasi, netralisasi me-
dia, serta netralisasi situasi.

Pihak kampus pun harus 
lebih aktif menjadi, meminjam 
istilah Kadensus 88, kampus 
inklusi anti-intoleransi. Hal 
tersebut dapat diwujudkan 
dengan pertama, membuka 
lebih banyak ruang perjum-
paan di dalam kampus. Tak 
boleh ada organisasi maha-
siswa yang bersifat eksklusif.

Kampus juga harus tegas 
soal regulasi anti-radikalisme 
di internal masing-masing. 
Hal ini diwujudkan salah 
satunya dengan kesepakatan 
bersama untuk selalu patuh 
dan menjunjung tinggi empat 
komitmen dasar negara, ya-
kni Pancasila, UUD 1945, 
Bhinneka Tunggal Ika, dan 
NKRI. Kampus juga harus 
selalu memastikan materi 
pembelajaran mengandung 
pandangan keagamaan mo-
derat dan bernuansa wawasan 
kebangsaan.

Hanya dengan komitmen 
dan kebersamaan, kita dapat 
bersama-sama mengalahkan 
paham dan gerakan kekerasan.#

Melindungi Pendidikan 
dari Paham Kekerasan

Rp 6.800 per liter, pemerintah 
tetap memberikan subsidi sebe-
sar Rp 7.150 per liter.

Konsumsi 2022
Setelah pulih dari kondisi 

pandemi yang berlangsung 
selama dua tahun belakangan, 
masyarakat Indonesia sudah 
mulai beraktivitas kembali 
seperti biasanya. Aktivitas 
ini tentunya berpengaruh 
dengan kenaikan angka kon-
sumsi BBM terutama dalam 
aktivitas ekonomi.

Per Juli 2022, konsumsi BBM 
di Indonesia telah mengalami 
kenaikan yang cukup signifikan. 
Pertamina telah menyalurkan 
16,8 juta KL jenis BBM Sub-
sidi Pertalite dari total 23 juta 
KL pesediaan BBM hingga 
akhir 2022. Tentunya dengan 
tingginya angka konsumsi BBM 
akan memberatkan dana APBN 
untuk menanggung kebutuhan 
pasar. Sehingga dengan per-
hitungan saat ini kenaikan 
jumlah konsumsi BBM 2022 
akan mengakibatkan APBN 

jebol hingga Rp 689 triliun 
dari Rp 502,4 triliun dana yang 
telah dianggarkan sebelumnya.

Dengan kata lain, APBN 
akan menanggung dana di 
luar dari yang dianggarkan 
sebesar Rp 195,6 triliun.

Pertimbangan dan Per-
hitungan

Menilik dari segi yuridis, peri-
hal BBM baik penyediaan, pen-
distribusian, dan harga jual eceran 
diatur dalam Perpres Nomor 69 
Tahun 2021. Pasal 14 Ayat (8) 
Perpres tersebut menyebutkan 
bahwa Menteri dapat menetap-
kan harga jual eceran dengan 
mempertimbangkan aspek ke-
mampuan keuangan negara, 
kemampuan daya beli masyara-
kat, dan/atau ekonomi rill dan 
sosial masyarakat.

Kenaikan harga BBM saat 
ini didasarkan atas perhitung-
an angka konsumsi pasar dan 
besaran dana APBN yang 
harus ditanggung negara. 
Sehingga jika BBM tidak 
dinaikkan, maka akan ber-

dampak buruk untuk APBN. 
Ditinjau dari segi yuridis, 
alasan tersebut telah memenuhi 
aspek pertimbangan dalam 
menentukan harga jual eceran 
BBM yakni dengan alasan 
pertimbangan karena kemam-
puan keuangan negara, seba-
gaimana disebutkan dalam 
Pasal 14 Ayat (8) Angka (1) 
Perpres Nomor 69 Tahun 2021.

Dari segi filosofis, dapat 
merujuk pada pandangan 
Jurgen Habermas yang men-
gatakan bahwa negara ka-
pitalis yang kita hadapi saat 
ini adalah kapitalis akhir. 
Di mana kapitalisme bukan 
sebagai alat hukum eko-
nomi dan bukan pula seba-
gai agen sistematik kapita-
lis ekonomi, melainkan 
menjadikan negara harus 
mampu menjembatani per-
saingan pasar yang semakin 
melebar, karena negara 
merupakan sebuah sistem 
yang memiliki kekuasaan 
yang sah. #kolomdetik

Menaikkan Harga BBM Subsidi, Pantaskah?
Uli Rosari Siregar

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas
 

WARGA protes akan kenaikan harga BBM per 
Sabtu (3/9) karena kenaikan harga yang relatif 

tinggi. Hal tersebut dianggap sangat membebani 
keadaan ekonomi terlebih kondisi negara yang 

baru saja pulih dari pandemi Covid-19.

Beban APBN
BBM subsidi tentunya men-

jadi salah satu beban berat untuk 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) Indonesia. Hal 
tersebut dikarenakan negara 
harus menanggung biaya sub-
sidi yang cukup besar agar 
harga yang didapatkan oleh 
masyarakat lebih terjangkau.

Menteri Keuangan, Sri Muly-
ani menjabarkan harga asli BBM 
jika tidak disubsidi oleh pemerin-
tah dalam Rapat Kerja dengan 
Komite IV DPD , Kamis (25/8). 
Solar dengan harga sebelum naik 
yaitu Rp 5.150 per liter, disub-

sidi oleh pemerintah sebesar Rp 
8.300 per liter, karena harga 
keekonomiannya ada di harga 
Rp 13.950. Demikian juga dengan 
Pertalite dengan harga sebelum 
naik Rp 7.650 per liter menda-
patkan subsidi Rp 6.800 per 
liter, karena harga ekonominya 
sebesar Rp 14.450 per liter.

Setelah terjadinya kenaikan 
mulai pukul 14.30 WIB, harga 
Pertalite naik dari Rp 7.650 per 
liter menjadi Rp 10.000 per liter, 
artinya pemerintah tetap mem-
berikan subsidi sebesar Rp 4.450 
per liter. Sedangkan untuk Solar, 
dari Rp 5.150 per liter menjadi 
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Sebanyak 55 ribu 
kader partai Hati 

Nurani Rakyat 
(Hanura) di Sumatera 
Selatan (Sumsel) siap 

memenangkan pemilihan 
umum (pemilu) 2024 

mendatang. Strategi 
pemenangan partai 

sudah dirancang.

PALEMBANG, BP - De-
mikian ditegaskan Ketua 
DPD Hanura Sumsel, Ahmad 
Al Azhar kepada Berita-
Pagi Rabu (7/9). Ia menga-
takan, pihaknya baru saja 
menggelar rapat koordinasi  
(rakor) dan simposium ka-
der Hanura, bersama DPD, 
DPC, Anggota DPRD Pro-
vinsi dan anggota DPRD 
Kabupaten/Kota dari par-
tai Hanura se Sumsel.  

Rakor dan simposium ini 
untuk menyosialisasikan pe-
mahaman politik yang ber-
integritas terhadap kader 
partai untuk pemilu 2024, 
serta  membahas development 
calon legislatif, struktur dan 
infrastruktur partai serta  
kajian hukum. 

“Rakor juga membahas 
teknik dan mengatur strategi 
pemenangan partai. Hanura 
Sumsel siap memenangkan 
pemilu 2024,” kata Azhar. 

Sejauh ini berdasarkan 

pemutakhiran data  ang-
gota Hanura se Sumsel 
hingga 6 September 2022, 
jumlah anggota yang terca-
tat memiliki KTA (kartu 
tanda anggota) mencapai 55 
ribu anggota. Ia mengung-
kapkan, pada Oktober men-
datang  pihaknya   kembali 
menggelar rapat kerja se 
Sumsel  dihadiri langsung 
DPP Partai Hanura.  

Selain itu, terkait pasca 
lolos pendaftaran sebagai 
calon peserta pemilu 2024, 
pihaknya siap diverisikasi 

administrasi dan faktual oleh 
KPU. “Kami siap menghada-
pi verifikasi dan kami ber-
keyakinan lolos verifikasi,” 
ia menegaskan.

Azhar juga menyampaikan 
pesan dari ketua umum DPP 
Partai Hanura Oesman Sap-
ta Odang (OSO), agar DPD, 
DPC dan kader di seluruh 
Indonesia mengelola partai 
dengan sebaik-baiknya dan  
merekrut kader sebanyak-
banyaknya.

“Kami diminta  membangun 
struktur partai secara baik,  

harapannya jika  kondusif dan 
manajemennya baik, sumber 
daya manusianya bagus 
serta memadai, Hanura akan 
menjadi menjadi daya tarik 
pemilih pemilu 2024 menda-
tang dan semakin kuat ber-
saing,” ia memungkasi. 

Sebelumnya, saat mendaf-
tar di KPU RI  Ketua Umum 
Partai Hanura, Osman Sapta 
Odang  menargetkan partai-
nya  kembali   ke parlemen 
di 2024, karena pada Pemilu 
2019  Hanura gagal menem-
bus parliamentery threshold. 

Terkait  strategi jelang Pe-
milu 2024, OSO tidak  ingin 
mengintervensi anggota  di 
daerah dan dipercayakan me-
nentukan sendiri calon  di 
DPRD atau kepala daerah, 
yang lebih paham kondisi 
daerah masing-masing.

OSO akan menggerakkan 
kadernya dari tingkat DPD, 
karena saat ini Hanura ma-
sih memiliki 800 kursi di 
DPRD baik tingkat I dan 
II meski tidak memiliki 
kursi di DPR dan MPR pe-
riode 2019-2024. #gus

RAKOR - Para pengurus DPD, DPC Hanura sekaligus Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota partai Hanura 
se Sumsel, saat mengikuti rakor dan simposium kader Hanura beberapa hari lalu.

Hanura Sumsel Siap 
Menangkan Pemilu

BP/IST

PRABUMULIH, BP - Kejaksaan Negeri Prabumu-
lih dalam waktu dekat berencana menetapkan ter-
sangka dugaan korupsi dana hibah 2017/2018 yang 
terjadi di Bawaslu Prabumulih. 

“Untuk penetapan tersangka  segera dilakukan, 
tinggal menunggu waktu saja,”  kata Kepala Kejari 
Prabumulih Roy Riady melalui Kasi Intel, Anjasra 
Karya, Rabu (7/9).

Apakah dugaan korupsi itu akan menjerat Komisioner 
Bawaslu Prabumulih ? Anjas mengatakan, pihaknya ma-
sih melihat fakta dan bukti-bukti serta keyakinan penyidik.

“Soal siapa saja ditetapkan tersangka lihat saja nanti. 
Jelas ada keterlibatan dalam dugaan kasus korupsi dana 
hibah Bawaslu Prabumulih ini,”  Anjas menegaskan.

Untuk kerugian negara sendiri, ia mengungkapkan  
saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit pihak 
BPKP Palembang.  

“Masih dihitung auditor BPKP Palembang. Kami 
masih menunggu hasil pastinya. Jika sudah keluar 
akan kita informasikan lebih lanjut,” ucap dia.

Seperti diketahui sebelumnya, penyidik Kejari Prabu-
mulih melakukan penggeledahan di Bawaslu Prabumulih. 

Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan 
sejumlah barang bukti, salah satunya belasan cap 
toko yang diduga digunakan untuk membuat laporan 
pertanggungjawaban fiktif.#udi

Tersangka 
Korupsi Bawaslu 

Segera Ditetapkan

JAKARTA, BP - Sebanyak 
4.500 gerobak akan disebar-
kan Partai Persatuan Indone-
sia (Perindo) ke seluruh In-
donesia, sebagai komitmen 
memperjuangkan kesejahte-
raan dan peduli terhadap 
rakyat kecil.

Ketua Harian Nasional DPP 
Perindo, Tuan Guru Bajang 
(TGB) Muhammad Zainul 
Majdi mengatakan,  Partai 
Perindo siap menyebar ribuan 
Gerobak Perindo kepada ma-
syarakat dan pelaku UMKM 
di seluruh Nusantara. 

Untuk pembagian perdana, 
Perindo membagikan Gerobak 
Perindo kepada pelaku UM-
KM di Magetan, Trenggalek 

dan Tulungagung Jawa Timur.
“Seluruh Indonesia akan 

disebar 4.500 Gerobak Per-
indo,  jumlahnya nanti akan 
terus ditambah,” kata TGB 
dalam keterangan tertulis, 
dikutip Rabu (7/9).

TGB meminta kader-kader 
Partai Perindo di DPW serta 
DPD-DPD gigih memperju-
angkan kesejahteraan rakyat, 
sebagai bukti nyata  kontri-
busi Partai Perindo  bagi ma-
syarakat. “Bila Partai Perindo 
masuk parlemen akan bergerak 
berkali lipat dibanding yang 
dilakukan saat ini,” ucap dia. 

Ia menegaskan, Partai Per-
indo terus menebarkan hal baik 
salah satunya  membagikan 

gerobak bagi UMKM yang 
mulai dilakukan. Para pelaku 
UMKM dinilainya patut menda-
pat perhatian serius.  “Dengan 
bantuan gerobak dan modal 
usaha, para pelaku UMKM 
semakin kuat dan berdaya 
saing,” ujarnya.

TGB menerangkan, Gerobak 
Perindo  yang bertuliskan 
Peduli Ekonomi Rakyat, 
turut dilengkapi  barcode 
untuk pembayaran digital 
sehingga pedagang tak perlu 
lagi repot membawa uang 
tunai. “Ada QRIS, jadi para 
pedagang nanti tidak harus 
terima uang tunai,”  TGB 
menuturkan.

Untuk diketahui, di Treng-

galek, TGB  secara simbolis 
membagikan program 2.000 
paket sembako untuk masy-
arakat dan menyalurkan ban-
tuan berupa Gerobak Perindo 
serta modal usaha ke salah 
satu pedagang. Lalu di  Tu-
lungagung, TGB memberikan 
Gerobak Perindo kepada seo-
rang pedagang di Pantai Popoh. 

Ia meminta para pedagang 
yang diberikan gerobak se-
makin semangat bekerja. 
“Penyerahan Gerobak Per-
indo bagi pelaku UMKM ini  
komitmen Partai Perindo  
mewujudkan kesejahteraan 
rakyat yang dijalankan Partai 
Perindo,” kata TGB  di Ka-
bupaten Magetan.#gus

PUDULI RAKYAT KECIL - Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi, saat 
menyerahkan bantuan Gerobak Perindo kepada pelaku UMKM. 

Partai Perindo Sebar 4.500 Gerobak UMKM

PALEMBANG, BP - Ko-
misi Pemilihan Umum (KPU) 
Palembang meminta peran 
aktif masyarakat dan ketua 
Rukun Tetangga (RT)  mela-
porkan data warga meninggal 
dunia ke Dinas Kependudu-
kan dan Catatan Sipil (Duk-
capil) Palembang, dan ke KPU 
Palembang, agar data pemi-
lih Pemilu 2024 lebih valid.

“Pemutakhiran data pemilih 
itu  salah satu poinnya adalah 
data update warga meninggal, 
sejauh ini  data warga mening-
gal  tidak pernah realtime, tidak 
sampai ke KPU Palembang 
bahkan tidak sampai ke Duk-
capil,” kata Komisioner KPU 
Kota Palembang Divisi Peren-
canaan, Data dan Informasi 
Munawwaroh SSos ME, ke-
pada BeritaPagi Rabu (7/9).

Untuk itulah pihaknya me-
minta pemerintah kota ber-
koordinasi dengan ‘pasukan’ 
di bawahnya yakni Camat, 
Lurah,  RW dan RT agar lebih 
aktif  melaporkan data warga   
meninggal ke Dukcapil  di-

tembuskan ke KPU Pa-
lembang.  Jika tidak,  konse-
kuensinya data orang  mening-
gal tetap terekam dan ter-
data menjadi pemilih.

“Pemerintah kota  memiliki 
wewenang penugasan ke ba-
wahannya, ayo sama-sama 
demi kepentingan bersama 
untuk pemilu 2024 nanti agar 
datanya lebih valid. Orang yang 
meninggal bisa dihapuskan  
dukcapil. Kalau kami  tidak  bi-
sa menghapusnya,” ucap dia.  

Tak hanya ketua RT, pihaknya 
juga  berharap masyarakat  ber-
peran aktif  melaporkan jika ada 
keluarganya meninggal.  Pihaknya 
membutuhkan kerjasama yang 
baik dengan masyarakat dan 
perangkat pemerintahan dari 
level bawah untuk menyukseskan 
pemilu 2024 salah satunya soal 
pemutakhiran data. 

“Kami selalu melakukan 
pemutakhiran data setiap bulan-
nya, kalau dukcapil mendata 
per semester,” ia menuturkan.

Sebelumnya, jajaran KPU 
Palembang melakukan audien-

si dengan Sekda Kota Palembang 
Ratu Dewa. Usai  audiensi, 
Ketua KPU Kota Palembang 
Syawaludin SHI mengatakan, 
audiensi bertujuan meminta 
bantuan sarana dan prasarana di 
kantor KPU Kota Palembang, 
yang  hingga saat ini masih ku-
rang memadai.

“Tujuannya untuk penga-
daan kegiatan-kegiatan per-
siapan jelang pilkada,” katanya.

Syawal juga mengimbau  ma-
syarakat  melaporkan jika ada 
keluarga yang sudah meninggal 
ke Dikdukcapil Kota Palembang, 
dan meminta  Dukcapil me-
nyosialisasikan pihak kecamatan 
dan kelurahan di Kota Palembang 
terkait data kematian.

Menanggapi hal ini,  Sekda 
Kota Palembang Ratu Dewa 
akan mensuport dan memberi-
kan bantuan kepada KPU Kota 
Palembang. “Saya sudah menga-
rahkan ke dinas Organisasi Pe-
rangkat Daerah (OPD) masing-
masing untuk membantu 
kantor KPU Kota Palembang,” 
kata Sekda.#gus/udi

AUDIENSI 
- Jajaran 

pengurus KPU 
Palembang 
melakukan 

audiensi 
dengan 

Sekda Kota 
Palembang, 

Ratu Dewa di 
ruang rapat 

Sekda. 

BP/IST

KPU Imbau RT Aktif 
Laporkan Warga Meninggal

PALEMBANG, BP - Sekretaris Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel), H Muchendi Mahzareki SE me-
negaskan , jika Partai Demokrat akan bersama ra-
kyat. Salah satunya saat  harga bahan bakar minyak 
(BBM) subsidi di Indonesia mengalami kenaikan. 

Muchendi mengatakan, Partai Demokrat secara 
tegas menolak naiknya BBM subsidi yang akan ber-
dampak harga-harga kebutuhan pokok dan layanan 
lain ikut naik. Sehingga Partai Demokrat  meminta  
kenaikan harga BBM dibatalkan.

“Naiknya BBM akan membuat masyarakat sema-
kin sulit,” kata Endi sapaan akrabnya, Selasa (6/9). 

Menurutnya,  saat ini kondisi masyarakat baru akan 
bangkit dari pandemi Covid-19 yang sudah berjalan 
sekitar dua tahun, seharusnya pemerintah berhemat 
bukan malah membuat  rakyat  hidup lebih sulit 
dengan menaikkan harga BBM.

“Pemerintah seharusnya mengurangi beban  hidup 
rakyat bukan malah menambah beban,”   Koordina-
tor Komisi V DPRD Sumsel  Bidang Kesejahteraan 
Masyarakat ini menegaskan.

Sekali lagi, Muchendi menyatakan Partai Demokrat 
menolak kenaikan harga BBM. “Demokrat memilih 
bersama rakyat,” kata Wakil Ketua Dewan Perwaki-
lan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel ini.

Menurutnya, pemerintah lebih baik menunda dulu 
membuat proyek-proyek besar yang belum tentu 
manfaatnya  dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, 
dan memrioritaskan membantu rakyat mengatasi 
kondisi yang masih sulit seperti saat ini.  

Seperti diketahui,  Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, 
pemerintah menetapkan penyesuaian harga BBM 
bersubsidi. Harga pertalite  sebelumnya Rp7.650 per 
liter disesuaikan menjadi Rp10.000 per liter.

Lalu harga solar bersubsidi yang sebelumnya Rp5.150 
per liter menjadi Rp6.800 per liter, untuk harga per-
tamax (nonsubsidi)  mengalami penyesuaian dari 
Rp12.500 menjadi Rp14.500. Penyesuaian harga 
BBM ini berlaku mulai  3 September 2022 pukul 
14.30 WIB.#udi

Demokrat 
Bersama Rakyat

H Muchendi Mahzareki SE - Sekretaris  DPD Partai 
Demokrat Provinsi  Sumsel 
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PALEMBANG, BP - Kuasa 
hukum Syukri Zen (SZ) ok-
num anggota DPRD Pa-
lembang dari Fraksi 
Gerindra yang melakukan 
penganiayaan wanita di SPBU, 
meminta agar SZ ditanggu-
hkan penahanannya.

Hal ini terungkap dalam kon-
ferensi pers di kantor Lawsfarm 
Perisai Nusantara Palembang, 
di Jalan Riau No 3 Palembang, 
Rabu (7/9). Juru bicara kuasa 
hukum SZ Aldo Zulviansyah 
mengatakan, pihaknya mengaju-
kan upaya penangguhan pena-
hanan SZ  karena kondisi 
Syukri Zen  sekarang sudah 
berusia tua 65 tahun dan kese-
hatannya menurun. 

Serta SZ tidak mungkin  
melarikan diri karena  mem-
punyai tanggungjawab seba-
gai anggota DPRD terhadap 
5.000 mata pilihnya.

“Kita baru menerima kua-
sa pendampingan terhadap 
SZ pada 3 September 2022. 
Maka itu pengajuan penang-
guhan penahanan ini agak 
terlambat dan sekarang sudah 
diproses,” kata  Aldo.

Dikatakan Aldo, proses peng-
ajuan penangguhan penahanan 
sudah sesuai peraturan hukum 
yang ada, dimana syarat-syarat 
sudah terpenuhi.  Kliennya   ju-
ga sudah  mengajukan pelaporan 
terhadap kasus pengeroyokan 
yaitu pasal 170 KUHP, yang 
dilakukan Juwita alias Thata yang 
sekarang proses penyidikan di 
Polresta Palembang.

“Proses hukum tetap ber-
jalan, tetapi upaya lain masih 

terbuka untuk mediasi per-
damaian, sesuai dengan pe-
raturan hukum yang ada,” 
Aldo menuturkan.

Menurutnya,  dalam peris-
tiwa 5 Agustus 2022 di SPBU 
tersebut hanya  terjadi  kesa-
lahpahaman, yang mana SZ 
ingin mengisi bahan bakar di 
Pertamax, tetapi terhalang  
kendaraan milik Juwita di 
jalur Pertalite. 

“Saat meminta jalur itulah, 
terjadi kesalah pahaman dan 
sehingga terjadi keributan 
antara klien kami dengan 
Juwita,” ia menjelaskan.

Sementara itu, Kasat Res-
krim Polrestabes Palembang 
Kompol Tri Wahyudi sebe-
lumnya mengatakan, masa 
penahanan Syukri Zen akan 
ditambah jika Kejaksaan Ne-
geri belum menyatakan P21. 

“SPDP sudah dikirim dan 
belum dinyatakan P21 dari 
Kejaksaan. Kalau belum dan 
masa penahanannya habis, 
akan kami tambah lagi,”  
Kompol tri menegaskan. 

Sekedar informasi, Syukri 
Zen yang merupakan ang-
gota DPRD Kota Palembang 
dari Partai Gerindra ini dita-
han karena melakukan peng-
aniayaan terhadap seorang 
perempuan saat berada di 
sebuah SPBU. 

Penganiayaan itu disebut 
berawal dari selisih paham, 
lantaran Sykri Zen menyerobot 
antrian saat hendak mengisi 
BBM. Peristiwa itu akhirnya 
viral di media sosial dan beru-
jung ke ranah hukum.#udi

Syukri Zen Minta 
Penangguhan Penahanan
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PALEMBANG, BP - Guna 
meringankan dampak kenai-
kan Bahan Bakar Minyak 
(BBM) bagi sektor transpor-
tasi,  Polda  Sumatera Selatan 
(Sumsel) membagikan ban-
tuan sosial (bansos) kepada 
pengemudi ojek online (Ojol), 
sopir angkot dan masyarakat 
yang berdampak kenaikan 
BBM di Kecamatan Gandus, 
Lemabang, Kecamatan Ilir 
Timur II  dan Sungsang Ko-
ta Palemban , pada Rabu (7/9).

Pembagian bansos secara 
langsung diserahkan PJU 

Polda Sumsel, Kasatwil ja-
jaran Polda Sumsel  di-
dampingi para Kapolsek dan 
para babinkamtibmas Wi-
layah Sumsel.

Kapolda Sumsel Irjen Pol 
Drs Toni Harmanto, MH 
melalui Kabid Humas Polda 
Sumsel Kombes Pol. Drs 
Supriadi MM mengatakan, 
pihaknya kali ini memberikan 
ratusan karung beras yang 
diberikan langsung kepada 
pengemudi tranportasi online.

“Sopir angkot, masyarakat 
yang terkena dampak peru-

bahan harga BBM,” katanya.
Bansos tersebut sebagai 

bentuk empati dan untuk me-
ringankan beban kepada rekan 
ojek online sopir angkot 
serta masyarakat yang meru-
pakan bidang usaha terdam-
pak kenaikan BBM.

“Kami Polda Sumsel mer-
upakan wujud kehadiran 
negara di tengah masyarakat, 
dan mengajak seluruh masy-
arakat untuk menjaga kon-
dusifitas, kamtibmas wilayah 
Sumsel. Kita akan terus ter-
jun ke lapangan untuk mem-

berikan bansos. Namun, kita 
melihat situasi di lapangan 
tetap kondusif diwilayah hu-
kum  Polda Sumsel dan kita 
berharap bantuan langsung 
dari Pemerintah akan lebih 
tepat sasaran lagi,” ujar Su-
priadi. #udi

BANTUAN SOSIAL - Polda  
Sumatera Selatan (Sumsel) 
membagikan bantuan sosial 
(bansos) kepada pengemudi 

ojek online (Ojol), sopir 
angkot dan masyarakat yang 

berdampak kenaikan BBM. 

Polda Sumsel Berikan Ratusan Karung Beras

IST

sendiri, tunggu keputusan 
dari Dishub dulu,” katanya.

Samsudin mengungkapkan, 
akibat kenaikan BBM ini, pen-
ghasilan yang ia dapatkan 
semakin berkurang. Sebelum 
kenaikan terjadi, ia bisa menda-
patkan Rp200.000 per hari. 
Dari hasil tersebut ia mem-
bawa Rp40.000 per hari dika-

renakan harus mengisi bensin 
dan memberikan setoran ke-
pada pemilik angkot.

“Dulu paling bisa bawa ke 
rumah Rp30.000 sampai 
Rp40.000 per hari. Kalau 
sekarang Rp30.000 saja sudah 
Alhamdulillah,” terangnya.

Samsudin mengatakan, 
persaingan dengan jasa 

angkutan lain juga men-
jadi pengaruh pada penda-
patan yang ia dapatkan. 
Menurutnya, image angkot 
sekarang sudah kuno dan 
ketinggalan zaman.

“Ibaratnya kita ini sudah 
ketinggalan kereta dengan 
jasa angkutan lain. Kita cuma 
bisa mengandalkan ibu-ibu 

yang belanja di pasar,” ujarnya.
Dia berharap, pemerintah 

dapat secepatnya menaikkan 
tarif angkot di Palembang, 
sehingga bisa memberikan 
nafas bagi para sopir yang 
terdampak.

“Secepatnya dinaikkan 
tarifnya, kasian kita sudah 
dikit penumpang, harga ben-
sin naik, gimana kita bisa 
nafkahin keluarga kalo be-
gini terus.” kata Samsudin.

Sementara itu, Kepala Di-
nas Perhubungan (Dishub) 
Kota Palembang Afrizal Ha-
syim beberapa waktu lalu, 
mengatakan, Dishub Kota 
Palembang masih menunggu 
surat edaran (SE) terkait atu-
ran terbaru dari Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub).

“Kami akan menghitung 
formula tarif angkot yang 
baru sebagai akibat naiknya 
BBM jika sudah ada surat 
edaran (SE) dari Kemen-
hub.” katanya.

Dia pun meminta masyara-
kat Kota Palembang untuk 
sabar menunggu keputusan 
terbaru. #adl.

Sopir Angkot Menjerit 
Tarif Belum Naik

Sopir angkot 
Palembang meradang, 

hampir satu pekan 
kenaikan Bahan Bakar 

Minyak (BBM), tarif 
angkot belum juga naik.

PALEMBANG, BP - Kenai-
kan Harga BBM kali ini di-
rasakan oleh sejumlah sopir 
angkot di Kota Palembang. 
Di tengah belum adanya ke-
putusan peningkatan tarif, 
mereka hanya berharap dengan 
peningkatan jumlah penum-
pang sehari-harinya.

Salah satu sopir angkot, 
Samsudin, kepada Berita-
Pagi saat dijumpai di kawa-
san Pasar 16 Palembang, 
Rabu (7/9), mengatakan, ia 
belum berani untuk menaik-
kan tarif sebelum ada kepu-
tusan resmi dari Dinas Per-
hubungan (Dishub) Kota 
Palembang. Dia masih meng-
gunakan tarif lama, yaitu 
Rp4.000 untuk rute Ampera–
Pasar Induk.

“Masih tarif lama. Belum 
berani saya kalo mau naikkan 

ramasan RT 20 RW 7, Kecama-
tan Kertapati Palembang.

Penta Agustina selaku Mana-
jer Program Dompet Dhuafa 
Sumsel, menaruh harapan yang 
besar akan keberadaan rumah 
jamur ini, bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

“Alhamdulillah masyarakat 
juga sangat senang dan an-
tusian dengan adanya program 
ini,” kata wanita berhijab ini.

Peresmian program ini ditan-
dai dengan pengguntingan pita 
oleh manager program dan di-
dampingi oleh Ketua RT 21 
Sumeri, Eni Muslisatun pengu-
saha Jamur Tiram Palembang, 
dan Yuliana Ketua Anggota 
Kelompok Rumah Jamur Kam-
pung Sungai Pedado dan disak-
sikan semua peserta yang hadir.

Selanjutnya, anggota kelom-
pok rumah jamur yang terdiri 
dari 10 orang emak-emak akan 
mendapatkan pendampingan. 
Pendampingan ini diawali 
dengan menghadirkan pengu-
saha jamur dalam sesi pelatihan 
cara perawatan dan peluang 
bisnis jamur tiram bersama Eni 
Muslisatun, dan Rayen Afri-
ansyah, pengusaha jamur tiram 
sejak 2007 silam telah memu-

lai usaha budidaya jamur tiram 
di Kota Palembang.

Sebanyak 2.000 baglog be-
serta rumah jamur, sebagai 
bantuan modal untuk para ang-
gota kelola dan rawat, hingga 
berkembangkan untuk men-
ghasilkan produk yang ber-
kualitas dan meningkatkan 
taraf hidup dan kemampuan 
ekonomi para anggota.

Dengan perasaan haru, Yu-
liana yang akrab disapa Neli, 
salah satu penerima manfaat 
menyampaikan terimakasih 
kepada Dompet Dhuafa Sum-
sel, telah memberikan harapan 
baru untuk meningkatkan pen-
ghasilan keluarga.

“Kami warga Kampung 
Sungai Pedado senang atas 
bantuan ini, semoga usaha ini 
dapat maju kedepannya,” ung-
kap Neli saat ditemui setelah 
sesi pelatihan.

Diakhir pelatihan, anggota 
menandatangani perjanjian ker-
jasama pengelolaan rumah jamur 
yang dibacakan oleh Desta El-
pina selaku pendamping program 
ekonomi Dompet Dhuafa Sum-
sel untuk selanjutnya ditanda-
tangani oleh seluruh anggota 
kelompok. #

Rumah Jamur di Kampung Sungai Pedado Palembang

SETIAP wilayah punya po-
tensinya masing-masing. Baik 
dari sumber daya alam ataupun 
sumber daya manusia. Tapi 
tentunya, hanya potensi yang 
bisa dimaksimalkan yang bisa 
membantu kehidupan warga 
setempat. Baik itu dari sektor 

ekonomi, pendidikan, sosial, 
lingkungan, dan wisata.

Dompet Dhuafa Sumsel 
menilai, Jamur Tiram dapat 
menjadi salah satu komoditas 
yang dapat meingkatkan penda-
patan ekonomi warga Kampung 
Sungai Pedado. Peluang itu 

Budidaya Jamur Tiram menjadi mata 
pencarian baru penduduk Kampung Sungai 

Pedado, Keramasan, Palembang. Jamur 
Tiram nantinya akan dipasarkan untuk 

diolah menjadi makanan olahan.

Ladang Rezeki Penduduk Setempat

PALEMBANG, BP  - Dampak dari kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai terjadi di Pasar 
Palembang. Di Pasar Lemabang misalnya, harga cabai 
yang sebelum Rp50.000/kg, naik menjadi Rp75.000/kg.

Kenaikan harga cabai merah yang sampai 50 persen 
ini, sebagai dampak dari kenaikan harga BBM yang 
sudah berlaku sejak 3 September 2022 lalu.

Harga bawang merah pun juga mengalami kenaikan 
senilai 32.000/kg dari semula 24.000/kg. Kondisi 
pasar juga tampak lengang dibandingkan hari-hari 
sebelumnya yang selalu padat pembeli.

Rina (32), warga Kalidoni yang berbelanja di Pasar 
Lemabang merasa berat dengan kenaikan berbagai 
kebutuhan bahan pokok akibat kenaikan BBM.

“Yah berat pak, kalau harga mulai naik, uang be-
lanja sudah sangat terbatas. Belum lagi kebutuhan 
anak-anak sekolah, jadi memang semakin berat beban 
hidup sekarang,” keluhnya, kepada BeritaPagi saat 
dijumpai di pasar, Rabu (7/9).

Meski mengalami kenaikan harga, namun ibu dari 
dua anak ini mengaku tidak ada pilihan lain untuk 
tidak belanja. “Harus tetap belanja karena memang 
kebutuhan sehari-hari. Mau bagaimana lagi, paling 
mengurangi jumlah belanjaan atau lebih di irit lagi 
pak,” ujarnya. #man

Harga Cabai Meroket, 
Buntut Kenaikan BBM

terlihat dari banyaknya pemi-
nat di Palembang, apalagi 
Jamur Tiram ini dikemas dalam 
berbagai bentuk makanan ola-
han, selain proses membudi-
dayakan jamur itu sendiri tidak 
memerlukan keahlian khusus 
dan dapat di kerjakan oleh orang 
yang awam sekalipun.

Untuk mendorong kemandi-
rian masyarakat yang ada di desa, 
melalui program pemberdayaan 
ekonomi Dompet Dhuafa Sumsel 
melakukan launching program 
Rumah Jamur pada akhir pekan 
tadi di Jalan H. Sarkowi. B, Ke-

PALEMBANG, BP - Pemerintah Kota Palembang 
tengah menunggu proses SK sertifikat lahan PT Per-
tamina yang berpotensi pajak Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) hingga ratusan miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) 
Kota Palembang, Herly Kurniawan mengatakan, 
total ada sembilan persil lahan PT Pertamina yang 
sedang diproses oleh Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Palembang.

“Dari sembilan itu potensi pajak BPHTB-nya Rp68 
miliar. Tetapi yang baru akan selesai diproses BPN 
ada lima persil dengan senilai Rp17 miliar,” katanya 
usai pertemuan dengan PT Pertamina, Rabu (7/9).

Herly mengatakan, sebenarnya persil milik Perta-
mina di Palembang cukup banyak, namun hal itu 
bukan kewenangan BPPD. Lahan yang telah terserti-
fikasi dan ada SK baru dapat dihitung nilai pajaknya.

“Oktober nanti Pertamina akan membayar lima 
persil dulu yang sudah selesai Rp17 miliar,” katanya.

Selain potensi BPHTB Rp68 miliar, PBB Perta-
mina juga merupakan penyumbang terbesar. Saat ini 
sudah dibayarkan Rp19 miliar, sisa Rp27 miliar atau 
total Rp46 miliar.

“Mereka janji sebelum 30 September dibayarkan. 
Jadi total BPHTP dan PBB Pertamina kurang lebih 
Rp114 miliar,” katanya.

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, rapat 
dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah salah 
satu sumbernya BPHTB Pertamina, pihaknya ingin 
tahu sejauh mana pengsertifikasi lahan Pertamina.

“Karena potensi untuk pajak BPHTP juga PBB-nya 
mencapai Rp150 miliar,” katanya. 

Ada sekitar sembilan persil lahan yang diproses 
seperti di Plaju, juga lapangan Golf, yang ditarget 
selesai 16 September untuk prioritas pertama lima 
Persil pemberkasan clear, dan prioritas kedua masih 
dilengkapi. “BPN juga menunggu kelengkapan do-
kumen, setelah itu pengukuran dan seterusnya,” 
katanya. #riz

Herly Kurniawan

Sembilan Persil 
Pertamina Palembang 

dalam Proses

PALEMBANG, BP - Tewas-
nya salah satu santri asal Pa-
lembang di Pondok Pesantren 
(Ponpes) Jawa Timur bebera-
pa waktu lalu, membuat Wakil 
Presiden RI Ma’ruf Amin, 
kembali mengingatkan Pondok 
pesantren di Indonesia agar 
tidak terjadi hal serupa.

“Hal ini memang menjadi 
perhatian kita untuk melakukan 
evaluasi di setiap pesantren,” 
ungkap Ma’ruf Amin usai me-
resmikan masjid di Bank Sum-
selBabel (BSB) Jakabaring 
Palembang, Rabu (7/9). 

Ma’ruf Amin juga menga-
takan, jika pihak keluarga 
ingin ini diproses, maka harus 

diselesaikan sampai selesai. 
Dia berharap atas kejadian ini 
jangan sampai mendiskripsikan 
citra buruk pesantren.

“Dulu pesantren tidak 
begitu, karena anak santri 
dididik supaya berakhlak 
mulia,” katanya.

Menurut Wapres , tugas 
Ponpes itu ada dua yakni, 
memberi ilmu dan pemahaman 
tentang agama dan di Ponpes 
diberi dan didik untuk ber-
akhlak mulia.

Menyikapi kejadian bela-
kangan ini yang menyangkut 
kekerasan di Ponpes,  men-
urutnya pemerintah akan 
melakukan evaluasi menga-

pa hal ini bisa terjadi dan 
mencari tahu penyebabnya.

“Mestinya kan akhlaknya 
ini dibangun, menghormati 
dan menghargai satu sama 
lain, ini yang menjadi perha-
tian kita,” katanya.

Sebelumnya, Siti Soimah 
orangtua santri ponpes Gon-
tor  bernama Albar Mahdi, 
yang mengalami dugaan tindak 
kekerasan dan kepada peng-
acara Hotman Paris saat be-
rada di Palembang Minggu 
(4/9) Soimah sampaikan 
kenapa anaknya tersebut tiba-
tiba sudah menjadi mayat.

“Dari pihak ponpesnya bilang 
anak saya meninggal karena 

sakit, dia meninggalnya jam 
06.45, kami dikabari jam 10.00 
. Tapi kami menduga dia me-
ninggal akibat mengalami tindak 
kekerasan,” kata Soimah 

Setelah berita tersebut 
viral akhirnya pihak ponpes 

Gontor memberikan klari-
fikasi sekaligus permohonan 
maaf disampaikan langsung 
pengurus Pondok Modern 
Darussalam Gontor (PMDG), 
melalui  Jubirnya Noor 
Syahid. #riz

Wapres Soroti Pondok Pesantren

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin

JAMUR – Deretan Jamur Tiram yang berada di Kampung Sungai Pedado, 
Keramasan, Palembang.

 IST

ANGKOT PALEMBANG – Sopir angkot masih beroperasi meski tarif angkot belum juga dinaikan 
Dishub Palembang pasca kenaikan BBM. 

IST
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KAYUAGUNG, BP - Dinas 
Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi (Disnakertrans) Ka-
bupaten Ogan Komering Ilir 
(OKI), Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel), menggelar 
tiga pelatihan bagi wirausaha. 
Pelatihan ini dilaksanakan di 
Balai Latihan Kerja (BLK) 
OKI yang berlokasi Jalan 
Sepucuk Kayuagung.

Kepala Dinas Tenaga Ker-
ja dan Transmigrasi Sudi-
yanto Djakjar melalui Kabid 
Lattas Fitriyadi dan didampingi 
Kepala UPTD BLK OKI, 

Titik Supriyanti, Rabu (7/9) 
mengatakan ketiga pelatihan 
tersebut yakni pelatihan kom-
puter, menjahit dan teknisi 
pendingin ac, dengan jumlah 
peserta 48 orang.

Dijelaskannya, kegiatan ini 
bertujuan untuk membekali 
keterampilan wirausaha yang 
bisa untuk bekerja maupun 
untuk usaha mandiri pada usia 
produktif yang ada di wi-
layah Kabupaten OKI.

Dia menambahkan pelati-
han ini juga diharapkan dapat 
menambah modal keahlian 

bagi peserta apalagi dalam 
menghadapi kondisi pandemi 
seperti sekarang. “Keahlian 
menjahit yang didapatkan 
selama pelatihan berpotensi 
menjadi pekerjaan utama 
dalam meningkatkan pereko-
nomian keluarga,”ungkapnya.

Tak hanya menjahit, melalui 
pelatihan ini para peserta akan 
mendapatkan berbagai pengeta-
huan dan keterampilan dalam 
bidang teknologi seperti meng-
gunakan komputer dan teknisi 
pendingin AC. “Sebagaimana 
kita ketahui keahlian atau ope-

rator komputer saat ini sangat 
dibutuhkan begitupun dengan 
keterampilan teknisi pendingin 
AC yang memang banyak dip-
erlukan baik di perkantoran 
maupun di perumahan masy-
arakat,” urainya.

 “Kita pun berharap adanya 
pelatihan ini para peserta me-
miliki mata pencaharian ke arah 
usaha yang bersifat mandiri, 
sehingga mampu meningkat-
kan kesejahteraan hidup ma-
syarakat dan mengurangi 
angka pengangguran di Kabu-
paten OKI,” tukasnya. #riz PELATIHAN – Puluhan wirausaha tampak sedang mengikuti pelatihan komputer. 

Puluhan Wirausaha OKI Ikuti Tiga Pelatihan

IST

BUMI AYU, BP - Warga Desa Bumi Ayu Kecamatan 
Lawang Wetan Rabu (7/9/2022) pagi dihebohkan pe-
nemuan buaya berukuran sekitar dua meter.

Hewan reptil berbahaya tersebut terjebak didalam 
perangkap ikan warga pada Senin (5/9/) lalu dan untuk 
sementara dimasukan warga di dalam kurungan agar 
tidak menyerang warga sekitar.

“Ya, Buaya besar ini hampir masuk ke pemukiman 
warga tetapi langsung  tertangkap warga Bumi Ayu,” 
ungkap Camat Kecamatan Lawang Wetan, Chandra SKM.

Dikatakan, untuk sementara buaya tersebut dia-
mankan agar tidak membahayakan aktivitas warga 
Desa Bumi Ayu.

“Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait 
untuk kemudian Buaya ini dibawa agar tidak meny-
erang warga,” ucapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi mengingatkan 
kepada warga untuk berhati-hati ketika sedang berada 
di sungai atau beraktifitas di sekitar Sungai.

“Tetap waspada, dan Buaya yang telah ditangkap 
segera dikoordinasikan dengan BKSDA,” pung-
kasnya. #riz

BUAYA – Warga Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang 
Wetan berhasil menangkap buaya. 

Buaya ‘Raksasa’ 
Ditemukan Warga 

Bumi Ayu

IST

PAGARALAM, BP – Guna meringankan beban tukang 
ojek, supir angkot, tukang somai, ojek gandeng yang 
terdampak kenaikan dari harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) yang naik, Satuan polisi Polres Pagaralam mem-
berikan bantuan sosial berupa sembako.

Kapolres Pagaralam AKBP Arif Harsono Melalui 
Kasi Propam AKP Herry Widodo di dampingi Kasat 
Sabara dan Kasi Humas mengatakan, bantuan sosial 
terhadap para pekerja yang terdampak kenaikan BBM.

“Bansos yang diberikan berupa sembako bentuk 
keperdulian Polres Pagaralam terhadap para pelaku 
usaha angkutan umum,” katanya, Rabu (7/9).

Bantuan yang di berikan kepada para pekerja tukang 
ojek, supir angkot, tukang somai, ojek gandeng  yang 
membutuhkan besar harapan dapat meringankan beban 
dampak dari kenaikan harga BBM.

“Harapannya bantuan ini dapat mengurangi be-
ban kebutuhan pokok  tukang ojek, supir angkot, 
tukang somai, ojek gandeng dampak dari kenaikan 
BBM. Selain itu dapat terciptanya hubungan baik 
antara para tukang ojek, supir angkot, tukang so-
mai, ojek gandeng dengan Polri khususnya Polres 
Pagaralam,” tutupnya. #riz

BANTUAN SEMBAKO - Polres Pagaralam memberikan 
bantuan sosial berupa sembako kepada tukang ojek, supir 
angkot, tukang somai, dan ojek gandeng. 

IST

Tukang Ojek 
& Angkot Terima 

Sembako

SEKAYU, BP – Guna me-
mudahkan warga menuju 
ruang publik Sekayu, Pj 
Bupati Muba Drs Apriyadi 
MSi, resmi membuka jalan 
akses jalan Peternakan, Ke-
camatan Sekayu.

Pembukaan akses jalan 
menuju ruang publik ini, dila-
kukan Pemkab Muba melalui 
Dinas Perumahan dan Per-
mukiman (Perkim). 

“Sehingga masyarakat tidak 
sulit untuk memanfaatkan fa-
silitas di Lapangan Gelanggang 
Remaja Sekayu. Jadi kita 
bangun jalan di sini,” ujar Pj 
Bupati Apriyadi saat meninjau 
Pembangunan Ruas Jalan Pe-
ternakan Kecamatan Sekayu, 
Rabu (7/9) pagi. 

Menurutnya, dengan di-
buka akses jalan, warga se-
makin nyaman memanfaatkan 
fasilitas yang telah disediakan.

“Saat ini material bangunan 
sudah disiapkan,” terangnya.

Diharapkan warga setempat 
nantinya terbantu untuk 
menuju Sekayu. 

Kepala Dinas Perkim Mu-
ba, Rismawati menambahkan, 
untuk Pembangunan ruas 
Jalan Peternakan Kecamatan 
Sekayu, menggunakan dana 
APBD Induk TA 2022 dengan 
kucuran dana sebesar 
Rp495.485.000.

“Pengerjaan akan segera 
dimulai dan material bangu-
nan sudah disiapkan,” tan-
dasnya.

Ia meminta warga untuk 
bersabar, karena pengerjaan 
akan segera dilakukan. Dengan 
dibangunnya jalan ini, maka 
warga tidak perlu jauh-jauh 
untuk mencapai ruang publik 

di Sekayu, yang memang 
sebenarnya tidak terlalu jauh.

Di tempat berbeda, Ran-
cangan Kebijakan Umum 
Perubahan APBD (KUPA) 
dan Prioritas dan Plafon Ang-

garan Sementara Perubahan 
(PPAS-P) RAPBD-P Kabu-
patenMusi Banyuasin Tahun 
Anggaran 2022, secara resmi 
disetujui eksekutif dan legis-
latif Kabupaten Muba.

Hal ini ditandai dengan 
penandatanganan persetu-
juan bersama antara Pj Bu-
pati Muba H Apriyadi dengan 
Pimpinan DPRD Muba pada 
rangkaian Rapat Paripurna 
Masa Persidangan I Rapat 
ke-21 Tahun 2022.

Dengan telah ditandatan-
gani ini, maka kegiatan rapat 
pembahasan ini telah disetu-
jui dan dapat menunjang 
roda pemerintahan dan pe-
layanan terhadap masyarakat 
Muba. #riz

TINJAU LOKASI – Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi sedang 
meninjau lokasi yang akan dibuka untuk akses jalan Peternakan, 
Kecamatan Sekayu.

Akses Jalan Ruang Publik Sekayu Dibuka

 IST

Tewasnya santri 
Pondok Darussalam 
Gontor yang diduga 

tewas karena dianiaya, 
membuat Menteri 

Agama Yaqut Cholil 
Qoumas ikut geram. 
Jika terbukti terjadi 

pelanggaran sistematis, 
izin operasional 

pesantren bisa dicabut.
PALEMBANG, BP – Kasus 
dugaan penganiayaan AM (17 
tahun), salah satu santri Pe-
santren Darussalam Gontor, 
Ponorogo, Jawa Timur mulai 
menemukan titik terang. AM 
yang meninggal pada 22 
Agustus 2022 dan diduga ada 
tindak kekerasan yang dila-
kukan kakak kelasnya mulai 
mendapatkan respon dari 
berbagai pihak.

Setelah viral ibu dari kor-
ban Soimah mengadu ke 
pengacara kondang Hotman 
Paris, satu persatu berbagai 
pihak mulai memberikan re-
spon akan kasus yang sebe-
lumnya tidak menjadi perha-
tian sama sekali. Terbaru, 
Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas pun, ikut angkat 
bicara.

“Yang bisa kita lakukan 
adalah jika itu terbukti se-
cara sistematis pesantren 
melakukan kekerasan, pele-
cehan, dan seterusnya, kita 
cabut izin operasionalnya. 
Karena izin operasional pe-
santren itu ada di Kemente-

rian Agama,” kata Yaqut di 
Mabes AD, dikutif dari detik.
com, Rabu (7/8).

Namun Yaqut mengaku 
masih mendalami kasus yang 
terjadi di Ponpes Gontor. 
Segera setelah diselidiki, pi-
haknya akan menentukan 
sikap terhadap kasus tersebut.

“Kita lihat dulu nanti dalam 
kasus ini sistematis atau 
sanksi. Sanksi kan sanksi 
hukum,” ujarnya

Kemenag terjunkan tim 
selidiki kasus dan juga untuk 
menyusun regulasi untuk 
mengantisipasi kasus keke-
rasan di lembaga pendidikan 
agama dan keagamaan.

Kemenag berharap kasus 
kekerasan atau penganiayaan 
di lembaga pendidikan agama 
tidak terulang.

“Kekerasan dalam bentuk 
apa pun dan di mana pun ti-
dak dibenarkan. Norma 
agama dan peraturan perun-
dang-undangan jelas mela-
rangnya,” terangnya.

Sementara itu, di tempat 
berbeda, kuasa hukum ibu 
korban, Titis Rachmawati SH. 
MH, menyampaikan, yang 
disesalkan Soimah (ibu kor-
ban) waktu penyampaian 
resmi ketika jenazah dihan-
tarkan  ada (keterangan) yang 
tidak konsisten. Pada awalnya 
meninggal karena sakit, te-
tapi ketika dibuka sudah da-
lam kondisi berbeda.

“Hal itu dibuktikan dengan 
surat kematian yang diantar 
bersama jenazah dikeluarkan 
oleh rumah sakit Yasyfun 

Darusalam Gontor. Tapi Soi-
mah menyakini kalau anaknya 
meninggal bukan karena 
sakit,” ucap Titis.

Dalam surat yang diterima 
ibu korban, anaknya itu me-
ninggal dunia akibat penya-
kit. Tapi, kemudian ada surat 
permohonan maaf yang disam-
paikan Pengelola Pondok 
Darussalam Gontor.

Dalam surat itu mengakui 
adanya hal-hal yang tidak 
sesuai saat pengantaran je-
nazah, dan juga mengakui 
adanya dugaan tindakan ke-
kerasan yang terjadi di ling-
kungan Pondok Pesantren 
tersebut. 

“Dengan adanya surat ini 
kita akan meneruskan ke ra-

nah hukum, karena statment 
dari ponpes mengakui adanya 
tindak pidana penganiayaan. 
Nah yang menjadi penyesa-
lan adalah kenapa seolah 
dikemas dengan adanya surat 
kematian bahwa meninggal 
karena sakit. Tapi, sekarang 
Kasat Reskrim Polres Pono-
rogo telah menghubungi 
kami bahwa telah diperiksa 
tujuh  saksi,” ucapnya.

Sementara itu, Pondok Pe-
santren (Ponpes) Darussalam 
Gontor  Ponorogo telah 
mengakui atas ada dugaan 
penganiayaan terhadap santri 
AM oleh sesama santri.

“Berdasarkan temuan tim 
pengasuhan santri, memang 
ditemukan adanya dugaan 

penganiayaan yang menyebab-
kan korban meninggal,” 
kata juru bicara Ponpes Da-
russalam Gontor  Ustadz Noor 
Syahid, di Ponorogo, Jawa 
Timur, dikutip dari antaranews.

Pernyataan resmi disampai-
kan secara online oleh Noor 
Syahid melalui rekaman video 
yang disampaikan ke saluran 
resmi tim media dan PP Darus-
salam Gontor  menanggapi 
viralnya berita kematian tidak 
wajar seorang Santri AM.

“Kami dari pihak keluarga 
besar Pondok Modern Daru-
salam Gontor, dengan ini me-
mohon maaf sekaligus belangs-
ungkawa atas meninggalnya 
ananda AM (Albar Mahdi),” 
ujar Noor Syahid. #udi/riz 

TANGGIS IBU KORBAN – Ibu korban AM terus menangis didampingi kuasa hukumnya Titis 
Rachmawati SH, MH memberikan keterangan pers. 

Santri Gontor Asal Palembang Tewas

Pondok Darussalam Gontor 
Terancam Dicabut Izin

travel sendiri baru dilakukan 
pada Senin (5/9), tepatnya 
dua hari setelah BBM naik.

“Ya mau tidak mau, ongkos 
travel juga naik mas. Karena 
mengikuti harga BBM yang 
naik,” ucapnya.

Kenaikan harga BBM yang 
mulai menimbulkan dampak, 

akhirnya dikeluhkan oleh ma-
syarakat. Seperti yang disam-
paikan oleh Rian (32) warga 
asal Kecamatan Talang Ubi.

Naiknya harga BBM tentu 
akan menyusahkan rakyat. 
Terbukti, kata Rian ongkos 
travel yang kini mulai naik.

“Ongkos travel hanya satu 

dari awal dampak yang dira-
sakan masyarakat dari kenai-
kan harga BBM. Pasti nanti 
akan naik juga yang lain, 
sembako, biaya yang lainnya. 
Disaat harga karet yang ma-
kin turun, ekonomi masyara-
kat semakin terpuruk,” tu-
kasnya. #riz

Ongkos Travel 
PALI-Palembang Naik
PALI, BP – Setelah kenaikan 
harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) pada 3 September 
lalu, kini trevel dengan tu-
juan Penukal Abab Lematang 
Ilir (PALI)-Palembang mulai 
alami kenaikan.

Tadinya penumpang tujuan 
PALI-Palembang atau seba-
liknya, hanya cukup mem-
bayar Rp100.000. Tapi kini 
naik sampai 30 persen men-
jadi Rp130.000. Tentunya 
kenaikan ini memang tak 

terelakkan karena harga BBM 
naik.

“Pasca naik harga BBM, 
ongkos juga naik mas. Kalau 
biasanya Rp100.000 ongkos 
PALI ke Palembang, kini naik 
menjadi Rp130.000,” ungkap 
Rozi, salah satu sopir travel 
trayek PALI-Palembang, 
Rabu (5/9).

Lanjutnya, kenaikan harga 
travel harus dilakukan, ka-
rena jika tidak maka pihaknya 
akan rugi. Kenaikan harga 

IST
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Sriwijaya FC akan 
melakoni laga tandang 

perdananya melawan PSDS 
Deli Serdang. Laskar 

Wong Kito harus menang 
untuk menebus hasil buruk 

imbang 2-2 dari Semen 
Padang.

PALEMBANG, BP – Setelah 
pertandingan berakhir imbang 
2-2 melawan Semen Padang di 
Lapangan Atletik Jakabaring Sport 
City (JSC), Senin (5/9) lalu, Pe-
latih Sriwijaya FC Liestiadi 
langsung berbenah.

Konsentrasi dan disiplin pemain 

menjadi sorotan dan evaluasi pe-
latih. Pelatih ingin pemain segera 
memperbaiki kesalahan sebelum 
laga tandang yang cukup berat, 
melawan PSDS Deli Serdang, 
Senin (11/9).

Sebagai persiapan melawan 
PSDS Deli Serdang, Pelatih tidak 
bisa lepas dari review pertanding-
an melawan Semen Padang yang 
berakhir imbang 2-2. Penyebab 
hasil yang tidak sesuai target itu, 
lantaran kalah disiplin, sehingga 
kecolongan di babak pertama.

“Strategi mereka di awal per-
mainan memang baik dan di se-
pertiga waktu babak pertama 
mereka menerapkan permainan 
tempo cepat dan melakukan long-

past,” katanya, Rabu (7/9).
Selain itu, juru taktik asal 

Medan ini juga mengakui bahwa 
tim berjuluk Kabau Sirah ini 
mampu membaca karateristik 
permainan anak asuhnya terse-
but, terlebih beberapa pemain 
diketahui pernah berkostum 
Semen Padang.

“Mereka juga sudah tahu ka-
rakter pemain kita seperti Yu 
Hyun Ko, karena dia mantan 
pemain sana, dan pelatihnya 
juga sama. Ditambah Yu sudah 
berumur dan mereka meman-
faatkan itu,” lanjutnya.

Tetapi perjuangan pemain 
sudah sangat maksimal. Me-
reka terus berusaha untuk dapat 

menang, hingga pada akhirnya 
pertandingan berakhir imbang.

“Lawan PSDS Deli Serdang 
tentu ini tidak boleh terjadi 
lagi. Laga berikutnya harus 
kita maksimalkan,” ucapnya. 
Untuk menebus kemenangan 
yang tertunda, Liestiadi berte-
kad akan menyapu bersih di 
dua laga away mendatang.

“Tim sumut yang akan kita 
lawan yaitu PSMS Medan dan 
PSDS, saya yakin kita bisa me-
raih poin. Minimal kita imbang, 
tapi saya yakin kita bisa dapet 3 
poin. Kita tidak takabur, kita 
kondisikan semua pemain,” tegas 
pelatih Kelahiran Medan 14 Ok-
tober 1968 itu. #riz

Lawan PSDS, Laga 
Penebus Dosa

DIJATUHKAN – 
Gelandang bertahan 

Sriwijaya FC Yu Hyun 
Koo saat dijatuhkan 

pemain Semen 
Padang pada laga 
yang dimainkan di 
Venue Atletik JSC. 

IST

JAKARTA, BP - Konfigu-
rasi menarik akan tersaji 
pada perayaan peringatan 
Hari Olahraga Nasional 
(HAORNAS) ke-39 tahun 
2022 bertema ‘Bersama Ce-
tak Juara’.

Momen ini mengusung 
semangat Desain Besar Olah-
raga Nasional (DBON), yang 
akan berlangsung di Stadion 
Batakan, Balikpapan, Kali-
mantan Timur, pada 9 Sep-
tember mendatang.

Puluhan ribu orang akan 
memadati stadion megah 
kebanggan masyarakat Ba-
likpapan berpakasitas 40 
ribu itu yang terdiri dari 
para stakeholder olahraga 
Indonesia, atlet berprestasi, 
para legenda atlet hingga 
siswa pelajar dari jenjang SD 
sampai SMA, sehingga men-
cerminkan semangat kolabo-
rasi DBON dengan tujuan 
Bersama Cetak Juara.

Deputi Bidang Pembu-
dayaan Olahraga Kemen-

pora, Raden Isnanta, men-
gatakan bahwa pada acara 
perayaan Haornas ke-39 di 
Stadion Batakan nanti akan 
menampilkan SKJ Pelajar 
dan berbagai konfigurasi 
menarik lainnya.

“SKJ Pelajar ini sebagai 
simbol bahwa pelajar dari 
jenjang SD, SMP, SMA mau-
pun SMK pun harus bugar 
melalui gerak aktif, semua 
level pendidikan turun dengan 
membentuk konfigurasi-
konfigurasi menarik, salah 
satunya membentuk identitas 
Ibu Kota Nusantara (IKN) 
yakni sayap Garuda,” ucap 
Raden Isnanta dalam kete-
rangan pers, dikutif dari de-
tik.com.

Selain itu, Raden Isnanta 
juga menyebut jika konfigu-
rasi gelombang dan sebagai-
nya pun akan dilakukan oleh 
para pelajar berjumlah 750 
orang, sebagai simbol jika 
rintangan itu ada, namun In-
donesia tetap kompak men-

ghadapi sekaligus melaluinya 
serta menangani secara ber-
sama dan gotong royong.

“Konfigurasi secara kolo-
sal itu menandakan keber-
samaan dalam membangun 
sebuah cita-cita Bersama 
Cetak Juara bagi Indonesia 
di pentas dunia melalui se-
mangat DBON, selain itu 
mewujudkan Indonesia lebih 
bugar, berkarakter unggul dan 
masyarakat yang produktif, 
sehingga ada dua ciri khas 
dari Olahraga kita, yakni In-
donesia itu harus bugar serta 

berprestasi dunia, selain itu 
akan ada juga konfigurasi 
Indonesia Maju, seiring 
dengan misi Bapak Presiden 
Joko Widodo terhadap NKRI,” 
tambahnya.

Selain berbagai macam 
konfigurasi yang dilakukan 
oleh para pelajar tersebut, 
Raden Isnanta pun menyebut 
akan ada penampilan tarian 
kolosal Nusantara yang di-
koreografikan oleh anak 
bangsa yang juga berjumlah 
750 orang.

“Tari ini menggambarkan 

semangat pasca pandemi 
untuk menuju kebangkitan 
di semua sektor, terlebih 
pada sektor olahraga, meski 
telah menunjukkan tren yang 
sangat positif di bawah Men-
pora Zainudin Amali, mel-
alui hasil dari Olimpiade 
dan Paralimpiade Tokyo 
2020, SEA Games Vietnam 
dan tim Merah Putih mem-
pertahankan gelar juara 
umum di multi event ASE-
AN Para Games Solo bebe-
rapa waktu lalu,” pungkas 
Raden Isnanta. #riz

Haornas 2022, 
Dipastikan Bakal 

Spektakuler
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pada lututnya setelah mela-
kukan pendaratan tak sem-
purna kala menghadapi pa-
sangan Malaysia Aaron Chia/
Soh Wooi Yik di babak pe-
rempatfinal turnamen super 
1000 tersebut.

Imbas kejadian itu, pa-
sangan Pramudya Kusu-
mawardana ini pun diper-
kirakan menepi sementara 
selama enam bulan agar 
benar-benar pulih dari ce-
deranya.

Sayangnya, Yeremia juga 
harus dihadapi kenyataan 
bahwa kualifikasi Olimpi-
ade akan dimulai sebentar 
lagi. Merujuk laman BWF, 
final Piala Sudirman yang 
berlangsung 14-21 Mei 2023 
akan menjadi turnamen pem-
buka yang poinnya masuk 
dalam kualifikasi Olimpiade.

Sedangkan, perkiraan Ye-

remia Rambitan sembuh jika 
memperhitungkan target 
enam bulan maka kemun-
gkinan Yeremia dapat tampil 
di turnamen bulutangkis mu-
lai akhir tahun ini atau awal 
2023.

Dengan demikian, ia hanya 
menyisakan waktu kurang 
lebih empat bulan untuk kem-
bali ke performa awal se-
perti sebelumnya agar bisa 
turun di kejuaraan beregu 
campuran itu. Meski begitu, 
Juara Asia 2022 ini mengaku 
optimistis masalah tersebut 
dapat segera teratasi.

“Asian Games tahun depan, 
pasti saya kejar itu. Selain 
itu, awal tahun depan itu su-
dah dibuka poin untuk Olim-
piade. Saya mau fokus ke 
sana,” kata Yeremia yang 
sudah lima tahun berada di 
Pelatnas PBSI sejak 2017.

Selain menyembuhkan ce-
dera, faktanya Yeremia juga 
dihadapkan pada tantangan 
lain yakni persaingan ganda 
putra yang semakin ketat, baik 
di jajaran ganda dunia, mau-
pun di internal Pelatnas 
PBSI.

Bagaimana pun di atas Ye-
remia, masih ada lima wakil 
ganda putra yang sampai 
kini terus bersaing di turna-
men-turnamen BWF.

Sebut saja Kevin Sanjaya 
Sukamuljo/Marcus Fernaldi 
Gideon, Hendra Setiawan/
Mohammad Ahsan, Fajar 
Alfian/Muhammad Rian Ar-
dianto, Leo Rolly Carnando/
Daniel Marthin, dan Bagas 
Maulana/Muhammad Sho-
hibul Fikri.

“Iya (ganda putra Indone-
sia sedang naik-naiknya),” 
kata Yeremia. #riz

OLIMPIADE PARIS - Ganda putra Yeremia Rambitan 
masih diragukan turun di Olimpiade Paris 2024. 

Yeremia Masih Diragukan Turun di Olimpiade 2024

GRANDYOS ZAFNA

JAKARTA, BP - Penasihat tim Semen Padang FC 
Andre Rosiade, meminta PSSI lebih mengawasi wasit 
yang bermain di Liga Indonesia, utamanya Liga 2. Di-
duga ada ketidakprofesionalan wasit dalam memimpin 
dua laga terakhir yang merugikan Kabau Sirah.

“Kami kecewa dengan kepemimpinan wasit pada dua 
laga Semen Padang melawan PSPS Riau dan sekarang 
Sriwijaya FC. Dua kali unggul, Semen Padang dirugikan 
dengan keputusan wasit yang memberikan penalti di 
akhir laga. Padahal, keduanya masih fifty-fifty dalam 
bentuk pelanggaran atau tidak. Layak atau tidak diberi-
kan penalti,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini dalam 
keterangannya Rabu (7/9).

Hal itu dia katakan usai laga di Stadion Jakabaring, 
kandang Sriwijaya FC pada Senin (5/9) sore. Secara 
spesifik Andre Rosiade meminta Ketua Umum PSSI 
Mochamad Iriawan atau Iwan Bule lebih memperke-
tat seleksi dan mengawasi para wasit yang memimpin 
laga. Semua elemen sepakbola di Indonesia harus 
bekerja sama mengawasi laga lebih baik lagi, agar 
tidak mengecewakan.

“Kalau seperti ini tentu tidak ‘sehat’ laga yang 
disajikan. Setiap Semen Padang FC unggul, lawan 
diberikan penalti. Jangan sampai saat laga ketiga 
melawan Persiraja di Agus Salim Padang, ini terjadi 
lagi. Harus ada perubahan positif,” kata Andre Ro-
siade yang melihat permainan Semen Padang sangat 

bagus di babak pertama.
Andre Rosiade bahkan meminta 

PSSI menerapkan teknologi VAR 
(video assistant referee) untuk semua 
tingkatan liga di Indonesia. Agar 
wasit tidak terlalu banyak membuat 
kesalahan, baik yang diduga disenga-
ja atau tidak.

“Bagaimana Timnas Indonesia akan 
unggul kalau liga masih seperti ini. 
Semua sudah capek-capek membangun 

tim, melakukan investasi, tapi wasit seenaknya saja 
seperti ini,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga 
Minang (IKM) ini.

Seperti diketahui, Semen Padang FC gagal mendapat-
kan poin penuh saat berlaga di Palembang dan harus 
puas bermain imbang 2-2. Unggul 2-1, Semen Padang 
dirugikan pada injury time menit ke-94. 

Striker tuan rumah Guy Junior yang menunggu 
umpan tendangan bebas diklaim dijatuhkan dan ter-
kena dorongan oleh Andika Kurniawan di kotak 
penalti. Wasit Very Permana pun meniup peluit dan 
gol penyeimbang yang mengecewakan terjadi dari 
kaki Guy Junior. Dari tayangan ulang terlihat, kalau 
sentuhan yang terjadi sangat sedikit.

Pada laga sebelumnya melawan PSPS Riau wasit 
juga memberikan hadiah penalti untuk PSPS Riau yang 
tertinggal satu gol. Hadiah penalti tidak tepat diberikan 
wasit Rihendra Purba untuk tuan rumah.

Oleh karena yang terlihat di tayangan ulang bukan 
pelanggaran yang patut dihadiahi penalti, sebab yang 
terjadi itu adalah clearance.

Pelatih Semen Padang FC, Delfiadri saat sesi press 
conference setelah pertandingan mengatakan, timnya 
sudah bermain dengan sangat baik sepanjang 2×45 
menit. Namun, hasil yang didapat memang tidak se-
suai dengan keinginan.“Kita kecewa lagi,” katanya.

Sebelumnya legenda Semen Padang ini juga mengecam 
penalti yang diberikan kepada PSPS Riau, sekarang 
untuk Sriwijaya FC. #riz

Wasit Liga 2 
Jangan Coba-coba 

‘Main Mata’

JAKARTA, BP - Ganda putra 
Yeremia Rambitan, masih 
diragukan turun di kualifi-
kasi Olimpiade Paris 2024. 
Yeremia masih pemulihan 
cedera lutut.

Dalam dua bulan terakhir, 

Yeremia melakukan perawa-
tan untuk memulihkan ce-
dera lutut, yang dialaminya 
saat tanding di Indonesia Open 
Juni lalu.

Dikutif dari detik.com, 
Yeremia mengalami sakit 

JAKARTA, BP - Mayjen TNI Purn H. Eddie Marzuki 
Nalapraya  salah satu legenda olahraga di Indonesia yang 
disebut  ‘Bapak Pencak Silat Dunia’ mendapatkan peng-
hargaan  KONI Lifetime Achievement Award in Sports.

Pemberian penghargaan kepada mantan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta (1984-1987) kelahiran Tanjung Priok, Jakarta 6 
Juni 1931 tersebut, karena kontribusinya yang besar kepada 
Pencak Silat, olahraga beladiri asli dan kebanggaan Tanah Air 
yang tengah diperjuangkan untuk mendunia.

Penghargaan  KONI Lifetime Achievement Award in 
Sports diberikan  oleh Ketua Umum (Ketum) Komite 
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI 
Purn Marciano Norman.

“Ini merupakan apresiasi kami kepada kerja keras 
Bapak, untuk memasyarakatkan Pencak Silat ke seluruh 
dunia. Terima kasih Bapak, semangat Bapak selalu men-
jadi inspirasi kami semua.,” kata Ketum KONI Pusat, 
dalam keterangan resmi dikutip Rabu (7/9).

Ketum KONI mengajak untuk mencontoh ketelada-
nan Eddie Marzuki Nalapraya    dalam mencintai pem-
binaan olahraga khususnya Pencak Silat.

Sementara itu, Bapak Pencak Silat Dunia Eddie Marzuki 
Nalapraya   sendiri terharu menerima penghargaan tersebut, 
baginya  suatu kewajiban  melestarikan budaya bangsa. “Ke-
hormatan bagi saya, pertama kali saya didatangi  pimpinan 
KONI Pusat, terima kasih banyak,” kata Eddie.

Ia mengungkapkan, kecintaannya   kepada Silat sudah 
dari dulu, sebagai salah satu pejuang yang mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia pada Agresi Militer Belanda 1947, 
ia mulai tertarik dengan kemampuan Pencak Silat pejuang 
lainnya dalam melawan penjajah. Alhasil ia bersahabat 
dengan kalangan Silat dan menekuninya.

Eddie  sempat menjabat Ketum Pengurus Besar Ikatan 
Pencak Silat Indonesia (PB.IPSI) 1981-2003, ia  berperan 
penting dalam upaya membuat Pencak Silat diakui The Uni-
ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) sebagai Warisan Budaya Dunia tak Benda. 

Berkat perjuangan Eddie, Pencak Silat resmi masuk 
daftar UNESCO pada 12 Desember 2019 melalui kegiatan 
Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage di Kolombia. Kala itu Eddie 
mengemban amanah sebagai pembina Tim Pencak Silat 
Road to UNESCO dan Olympic tahun 2014-2019.

Sebelumnya pada tahun 1980, Eddie turut serta mem-
bentuk Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa (Persilat). 
Beberapa organisasi Pencak Silat dari negara lain yang 
sudah ada antara lain, Persekutuan Silat Singapore (Per-
sisi), Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (Pesaka) 
dan utusan dari Brunei Darusalam. #gus

Bapak Pencak Silat Dunia 
Terima Penghargaan
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Untung plisi cepet datang, 
jadi penganten lanang dia-
manke di kantor plisi. Kalu 
idak, pacak bae bonyok galo.

Akhirnyo setelah plisi turun 
tangan, keduo belah pihak 

bedamai. Keduo penganten 
dirujuken alias dak jadi be-
pisah. Penganten lanang laju 
tando tangan di buku nikah.

“Mereka sudah bedamai. 
Penganten lanang jugo su-

dah minta maaf. Jadi peng-
anten jugo rujuk, masalah 
selesai,” uji Abdul Wahid 
Kepala KUA Kecamatan 
Empang Bima, Kamis 
(8/7/2021) lalu. #muk

dengan kacamata warna hi-
tam yang dipakainya. Tak 
segan, dirinya memamerkan 
medali yang didapatkan saat 
lomba tersebut.

“10K FINISHER!,” tulis 
Nia Ramadhani dilansir 
dari instagramnya, Senin 
(5/9/2022).

Nia juga mengatakan 
jangan bosan dengan hal 
yang baru apalagi hal ter-
sebut bernilai positif.

“Jangan pernah bosan un-
tuk mencoba hal baru yang 
positive!! unlock your limita-
tion!,” sambungnya.

Awalnya Nia Ramadhani 
tidak menyangka bisa berha-
sil menyelesaikan lomba 
lari tersebut.Tetapi berkat 
usaha dan tekadnya, Nyo-
nyaArdi Bakrie mampu mela-
kukannya.

“Aku mana pernah ke-
pikiran akan bisa rajin 

olahraga seperti sekarang, 
apalagi ikutan race se-
perti ini. Ga pernah ny-
angka juga aku bisa be-
gini,” imbuhnya.

Nia menjelaskan jika diri-
nya ingin hidup lebih sehat 
dari sebelumnya.

“Yang penting adalah 
niat untuk hidup lebih sehat, 
apapun olahraganya...  Ayu 
mulai berolahraga!,” tam-
bahnya.  #don

menemukan adanya upaya 
Ferdy Sambo membuat cerita 
sesuai skenario yang diran-
cangnya untuk disampaikan 
ke orang-orang yang punya 
pengaruh.

Ketika itu, kata Listyo, 
sejumlah penyidik juga sem-
pat takut dengan pengaruh 
besar Ferdy Sambo di Ma-
bes Polri.

Disebut bahwa siapa saja yang 
mencoba membongkar kasus 
itu akan berhadapan langsung 
dengan Ferdy Sambo.

“Penyidik pun sempat 
takut saat itu. Karena ada 
bahasa-bahasa bahwa me-
reka semua akan berhadapan 
dengan yang bersangkutan 
(Ferdy Sambo),” tuturnya. 
Sebelumnya diketahui sopir 

Irjen Ferdy Sambo, Brigadir 
J tewas di rumah jenderal 
tersebut.

Di awal disebutkan bahwa 
Brigadir J tembak menem-
bak dengan ajudan Ferdy 
Sambo, Bharada E.

Namun, belakangan, ter-
nyata Ferdy Sambo terlibat 
langsung dalam mencabut 
nyawa anak buahnya itu.#riz

saja yang akan tampil pada 
ajang tersebut,” kata Pelatih 
Timnas U-19 Shin Tae-yong, 
Rabu (7/9).

Sebanyak 30 pemain yang 
disiapkan untuk ajang ini, 
berada dalam kondisi siap 
tempur. Tidak ada satu pe-
main pun yang mengalami 
cedera atau harus menepi 
saat kick off nanti.

“Kondisi pemain sangat 
baik dan tidak ada yang 
cedera. Pada latihan per-
dana ini kami fokus ke 
taktik dan organisasi per-
mainan,” katanya.

Pada sesi latihan, pemain 
tampak dimanjakan dengan 
kondisi rumput yang terbilang 
cukup baik. Kondisi lapangan 

yang menunjang, membuat 
Shin Tae-yong juga cukup 
puas melihat sentuhan pemain.

Masih kata pelatih asal 
Korea Selatan ini, perjuangan 
anak asuhnya di grup grup F 
tidak bakal mudah. Indonesia 
akan bersaing dengan Timor 
Leste, Hong Kong, dan Viet-
nam untuk merebut tiket ke 
Piala Asia U-20, yang akan 
berlangsung di Uzbekistan 
tahun depan.

Pada laga pertama, Timnas 
U-19 akan melawan Timor 
Leste. Kemudian melawan 
Hong Kong pada 16 Septem-
ber dan melawan Vietnam 
pada 18 September.

Pertemuan Timnas U-19 
dengan Vietnam akan sangat 

dinantikan oleh para pecinta 
sepakbola tanah air. Di Piala 
AFF U-19 pada Juli lalu, In-
donesia disingkirkan oleh 
Vietnam pada fase grup. The 
Golden Star Warriors dan 
Thailand bermain aman 
dengan hasil akhir 2-2 hing-
ga menggagalkan langkah 
Indonesia ke semifinal.

Untuk diketahui, dari 30 
pemain yang dibawa ke Su-
rabaya untuk kualifikasi 
Piala Asia U-20, Persija 
menyumbang pemain ter-
banyak yakni sembilan pe-
main. Selanjutnya ada Per-
sib dengan tiga pemain, 
Bhayangkara FC dan Persib 
masing-masing dengan dua 
pemain. #riz
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yang digelar secara virtual, 
Kamis 19 November 2020. 

Mantan Kapolri ini me-
nambahkan, seorang pemim-
pin yang kuat harus memi-
liki tiga hal penting yaitu 
power, followers, dan kon-
sep dalam membangun dae-
rahnya. Kabupaten Muba di 
bawah kepemimpinan Dodi 
Reza telah banyak mengha-
silkan kontribusi positif 

nyata untuk kemajuan dae-
rah dan peningkatan kese-
hateraan masyarakat Muba 
itu sendiri. 

Ini harus dipertahan-
kan dan ditingkatkan, se-
moga capaian ini dapat meng-
inspirasi Kepala Daerah 
lainnya di Sumatera Selatan 
dan Indonesia. Capaian yang 
sudah diraih Dodi Reza ini 
luar biasa, dan semuanya de-

mi kontribusi positif ke war-
ga Muba, jelas Tito. 
Sebagai penghargaan tam-
bahan Mendagri juga mem-
berikan hadiah berupa An-
jungan 

Dukcapil Mandiri (ADM) 
yang telah di-launching di 
Sekayu dan akan memberikan 
Dana Insentif Daerah (DID) 
kepada Kepala Dae-
rah yang meraih penghar-

gaan, tambahnya.
Bupati Muba Dodi Re-

za Alex mengucapkan te-
rima kasih kepada Kemen-
dagri dan para dewan juri 
yang telah memberikan 
penghargaan kepada dirinya 
menjadi Kepala Daerah 
Inovatif 20. “Capaian pre-
stasi ini saya persembahkan 
kepada seluruh masyarakat 
Muba,” katanya. #ajb 

membawa sejumlah maha-
siswa ke Polrestabes Pa-
lembang. 

Dipimpin Kanit Unit 1 Ja-
tanras Polrestabes Palembang, 
Kompol Willy Oscar, 
dan jajarannya petugas me-
nyerahkan 18 orang maha-

siswa yang disinyalir mem-
buat kericuhan. Selain itu, 
petugas juga mengamankan 
sejumlah bambu yang di-
bawa oleh massa.

Dari keterangan petugas 
kepolisian, 18 mahasiswa yang 
diamankan tersebut berasal 

dari sejumlah perguruan ting-
gi mulai dari Universitas 
PGRI hingga UIN Raden Fa-
tah. Sebagian dari mereka 
berasal dari organisasi HMI.

“Mereka ini kita data 
dulu dan kita ambil kete-
rangan,” kata Kanit Identi-

fikasi Polrestabes Palembang, 
Iptu Agus saat menerima 18 
mahasiswa tersebut.

Sementara, saat ditanyai 
awak media, tak ada satu 
pun mahasiswa tersebut 
yang mau memberikan ko-
mentar. #riz

“Begini begini, saya masih 
ketua umum,” ucap Suharso 
di depan pengurus PPP pen-
dukungnya seperti dalam 
video yang beredar. 

“Saya adalah Ketua Umum 
Partai Persatuan Pembangu-
nan. Apa yang telah di-
kembangkan (di Mukernas) 
adalah tidak benar,” kata 
Kepala Bappenas itu.

Suharso menolak alasan 
pemberhentian dirinya di 
Mukernas. Mulai dari elek-
tabilitas partai yang stagnan, 
riak-riak di internal, hingga 
permintaan agar fokus di ka-
binet sebagai menteri.

“Saya telah melakukan 
kalibrasi atas semua infor-
masi yang disampaikan baik 
cerita-cerita itu sampai ke-
pada saya dan saya beri ke-
sempatan kepada mereka 
untuk bertabayun kepada 
saya,” tuturnya.

“Jangan bawa-bawa nama 
Presiden, jangan bawa-bawa 
nama lembaga-lembaga ne-
gara, dan saya juga tidak 
sedang membawa nama pre-
siden dan membawa nama 
lembaga-lembaga negara,” 
imbuhnya.

Amplop Kiai
Sementara tiga Majelis PPP 

berkesimpulan telah terjadi 
kegaduhan PPP secara meluas 
yang bersumber pada Suharso 
Monoarfa pribadi, gara-gara 
pidato politisi yang juga Men-
teri PPN ini tentang ‘tradisi 
amplop untuk kiai’ viral.

Proses pemberhentian Su-
harso dilakukan setelah Ma-
jelis Tinggi menerima tiga 
surat permintaan agar Su-
harso mengundurkan diri. 
Surat ketiga dilayangkan 
pada 30 Agustus.

Mereka kemudian meminta 
pendapat hukum Mahkamah 
Partai sesuai dengan AD/ART 
PPP, serta meminta Pengurus 
Harian (PH) DPP PPP segera 
melaksanakan rapat untuk 
memilih dan menetapkan 
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua 
Umum untuk mengisi lowong-
an jabatan tersebut.

Wakil Sekretaris Majelis 
Pertimbangan DPP PPP, Us-
man M Tokan, menyebut 
keputusan yang dipimpin 
Ketua Majelis Syari’ah, KH 
Mustofa Aqil Siraj, ini harus 
diikuti oleh seluruh pengurus, 
kader dan simpatisan PPP di 

Indonesia.
“Karena di tangan para 

kiai, para ulama, dan habaib 
inilah PPP lahir dalam rang-
ka turut serta membangun 
bangsa dan negara yang kita 
cintai ini,” ucapnya.

“Selaku Ketua Majelis 
Syari’ah dalam arahannya 
meminta agar persoalan ini 
segera dapat diselesaikan 
melalui musyawarah untuk 
mencapai mufakat dalam 
rangka kemaslahatan umat, 
bangsa dan negara, sesuai 
kaidah dan aturan organisasi 
PPP yang berasaskan Islam 
ini,” kata Usman.

Rapat Pengurus Harian DPP 
PPP kemudian menunjuk 
Muhammad Mardiono seba-
gai Plt Ketua Umum PPP 
menggantikan Suharso.

Tetapi Suharso tetap me-
nolak diberhentikan sebagai 
Ketua Umum PPP. Dalihnya, 
jangan PPP mengalami kon-
flik lagi seperti terjadi pada 
Pemilu 2019  yang meng-
gerus suara partai. Ia menga-
jak para kader untuk bersatu 
menghadapi Pemilu 2024.

Sementara Mukernas ber-
gerak cepat menyerahkan 
berkas kepengurusan baru 
DPP PPP yang dihasilkannya 
ke Direktorat Jenderal Ad-
ministrasi Hukum Umum 
(Ditjen AHU) Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Ma-
nusia (Kemenkumham) di 
Jakarta, Selasa (6/9/2022)

Pelaksana tugas (Plt) Ke-
tua Umum DPP PPP Muham-
mad Mardiono langsung 
menyerahkan berkas terse-
but didampingi sejumlah 
elite pimpinan partai ber-
lambang Ka’bah.

Mardiono mengatakan, 
penyerahan berkas susunan 
kepengurusan baru di partainya 
itu merupakan kewajiban kon-
stitusi setelah melalui bebera-
pa tahapan yang dilakukan.

Tahapan itu, kata Mardio-
no, dijalankan dari mulai 
keputusan rapat majelis 
hingga mahkamah partai dan 
diputuskan dalam Mukernas 
yang berlangsung pada tang-
gal 4 hingga 5 September 2022 
di Banten.

“Ini adalah kewajiban kon-
stitusi kita bahwa partai telah 
melakukan proses-proses. 
Setelah itu selesai maka hari 
ini kita mendapatkan amanah 

itu untuk menyampaikan ke 
Kemenkumham atas dokumen 
proses-proses itu,” jelas Mar-
diono.

Wakil Ketua Umum PPP 
Arsul Sani mengungkapkan 
berkas kepengurusan baru 
yang diserahkan partainya 
ke Kemenkumham hanya 
perubahan pada ketua umum-
nya saja, yaitu pergantian 
Suharso Monoarfa ke Mu-
hammad Mardiono.

“Pertama tentu surat per-
mohonan untuk pengesahan 
ya, kepengurusan yang baru 
di mana yang berubah hanya 
ketua umumnya saja, hanya 
itu,” ucapnya menegaskan.

Hampir berbarengan dengan 
momen penyerahan berkas 
hasil Mukernas, Suharso Mo-
noarfa mendapat tekanan lain 
sebagai efek dari pemecatan 
dirinya sebagai Ketua Umum 
DPP PPP. 

Puluhan orang yang ter-
gabung dalam Solidaritas 
Santri Menggugat mende-
sak Suharso untuk mundur 
dari jabatan menteri sete-
lah dipecat sebagai Ketua 
Umum PPP.

“Kami sangat mengapre-
siasi PPP yang berani meme-
cat Suharso Monoarfa seba-
gai Ketua Umum PPP. Ter-
lepas dari itu, masih banyak 
permasalahan yang meny-
angkut Suharso,” kata Koor-
dinator Aksi Guntur Harahap, 
di depan Kantor Badan Pe-
rencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas), Ja-
karta, Selasa.

Guntur menilai, pernya-
taan Suharso beberapa wak-
tu lalu menyinggung hati 
para santri. Maka, Guntur 
menuntut Presiden Joko Wi-
dodo (Jokowi) untuk segera 
mencabut jabatan Suharso.

“Selain masalah amplop 
kiai yang menyinggung hati 
para santri, Suharso juga me-
miliki masalah lain, seperti 
dugaan gratifikasi dan pemal-
suan LHKPN. Kami pun me-
minta BPK dan KPK untuk 
mengusut tuntas kasus tersebut,” 
katanya menegaskan.

Tetapi Suharso Monoarfa 
bergeming. Rabu (7/9/2022), 
ia kembali merilis pernya-
taan bahwa dirinya  Ketua 
Umum DPP PPP yang sah 
dan karenanya tidak ada ma-
salah dengan jabatannya se-

bagai menteri. 
“Pemilu sudah dekat, kita 

harus konsolidasi. Yang tidak 
mau konsolidasi minggir,” 
kata Suharso.

“Kita sudah lelah. Jangan 
memprovokasi hal-hal yang 
tidak benar. Sekali lagi ya 
saya ingin mengatakan, se-
kali lagi saya adalah Ketua 
Umum Partai Persatuan 
Pembangunan,” tutupnya.

Bantah Perpecahan
Waketum PPP yang hadir 

di forum Mukernas, Arsul 
Sani, membantah ada perpe-
cahan di internal PPP. “Ini 
kan kalau yang di luar kan 
kesannya ini pecah lagi, ter-
belah lagi, enggak lah enggak,” 
ucap Arsul

Meski begitu, Arsul tak 
menampik PPP akan terdam-
pak di Pemilu 2024 jika ter-
pecah seperti saat erat Ro-
mahurmuziy dan Djan Farid.

“Kalau isu yang berkembang 
itu dan kemudian terjadi pecah 
terbelah segala macam, tentu 
akan mempengaruhi. Tapi in-
sya Allah tidak. Kami punya 
keinginan bahwa ini unsurnya 
adalah realokasi dan reorgani-
sasi kepartaian saja,” tegasnya.

Arsul juga menyebut Su-
harso dan Mardiono adalah 
dua orang bersahabat, tidak 
ada juga perpecahan antara 
keduanya.

“Ini sekali lagi bukan per-
pecahan antara Pak Mardio-
no dengan Pak Suharso ini 
dua org sahabat,” tuturnya.

Pengamat politik dari Uni-
versitas Al Azhar Indonesia 
(UAI), Ujang Komarudin, 
menilai pemberhentian Su-
harso dapat berdampak pada 
konsolidasi jelang Pemilu 
Serentak 2024.

Sebab, PPP punya trauma 
mengalami perpecahan dan 
suaranya tergerus di Pemilu 
2019.

“Ini kabar buruk bagi Su-
harso dan PPP di tengah ha-
rus solid hadapi pemilu, di 
tengah hasil survei mungkin 
tidak lolos ke Senayan, di 
saat yang sama ada pemeca-
tan ketumnya, “ ujar dia.

“Saya lihat tergantung me-
kanisme internal. Kalau se-
suai AD/ART pemecatan sah 
dan berlaku. Kalau tidak 
sesuai, tentu akan ada perla-
wanan dari kubu Suharso,” 
ungkapnya. #riz/ihd

PALEMBANG, BP – Ko-
misi Pemberantasan Korup-
si (KPK) menggelar kegiatan 
Road Show Bus KPK Jelajah 
Negeri Bangun Antikorupsi 
2022. Kota Palembang men-
jadi kota pertama yang dising-
ahi Road show tersebut, 
dari tiga provinsi yakni, Pro-
vinsi Sumatera Selatan (Sum-
sel), Lampung dan Banten, 
Rabu (7/9) sore.

Bus Road Show KPK Je-
lajah Negeri Bangun Antiko-
rupsi yang bersandar di 
Kambang Iwak langsung 
diketuai Fungsional Direk-
torat Sosialisasi Kampanye 
KPK RI Alfiana disambut 
langsung Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kota Palembang 
Ratu Dewa.

“Nanti akan digelar selama 
tiga hari Jumat hingga Ming-
gu,” kata Alfiana saat dibin-
cangi awak media.

Roadshow yang bertujuan 
untuk mengedukasi seluruh 
kalangan masyarakat, mulai 
dari anak anak PAUD, re-
maja dan Aparatur Sipil Ne-
gara (ASN) ini untuk mem-

bumikan isu-isu pemberan-
tasan korupsi di masyarakat 
yang  secara riil hadir ditengah 
tengah masyarakat untuk 
mensosialisasikan program-
program anti korupsi.

“Upaya mempererat ke-
terlibatan masyarakat dalam 
program-program KPK di-
antaranya untuk mempere-
rat keterlibatan masyarakat, 
itu sendiri,”  jelasnya.

Bentuk edukasinya beragam 
dan menyesuaikan kalangan 
usia, seperti PAUD akan die-
dukasi dengan pemutaran film 
dan dongeng rakyat yang ber-
kaitan dengan anti korupsi.

Kaum milineal  akan ada 
edukasi yang dikemas dalam 
game, dan ASN akan dilatih 
sosialisasi cara melapor 
harta kekayaan e-LHKPN dan 
gratifikasi, kuliah umum, 
sosialisasi pengaduan masy-
arakat serta peninjauan laya-
nan publik.

“Nanti di lokasi (Kambang 
Iwak) akan ada stand edu-
kasi dan game termasuk bus 
yang telah dimodifikasi untuk 
edukasi masyarakat juga akan 

difungsikan,” jelasnya.
Kegiatan road show ini ka-

tanya, sudah digalakan sejak 
2018, 2019 dan kini 2022 un-
tuk menyebarkan semangat 
antikorupsi dan mengedukasi 
masyarakat mengenai nilai-
nilai antikorupsi.

“Kita berharap banyak ma-
syakat yang hadir,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Kota 
Palembang Ratu Dewa menga-
presiasi kegiatam roadshow 
KPK tersebut dan Pemkot 
Palembang telah mempersi-
apkan roadshow itu secara 
matang yang melibatkan seluruh 
elemen masyarakat.

“Sesuai petunjuk teknis KPK 
kegiatan ini akan melibatkan 
semua lapisan, baik stakehol-
der, forum CSR, ASN hingga 
masyarakat umum,” ungkapnya.

Terlebih abdi negara ASN, 
kata Dewa akan mendapat 
pencerahan dalam melaporkan 
harta kekayaan.

“Kita mengajak seluruh 
lapisan masyarakat untuk 
dapat hadir langsung dalam 
kegiatan itu nantinya” kata 
Dewa. #riz

DISAMBUT - Fungsional Direktorat Sosialisasi Kampanye KPK RI Alfiana disambut langsung 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa.

Road Show Bus KPK Tiba di Palembang

Jelajah Negeri 
Bangun Antikorupsi

JAKARTA, BP - Kepala Staf TNI 
Angkatan Darat Jenderal Dudung 
Abdurachman menyatakan, perbe-
daan pendapat di sebuah institusi 
adalah hal yang lazim terjadi, ter-
masuk antara dirinya dan Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dudung pun meminta agar isu 
yang menyebutkan adanya keretakan 
hubungan antara dirinya dan Pangli-
ma TNI tak perlu dibesar-besarkan. 
“Pangdam dengan kasdam juga 
pasti ada perbedaan pendapat, ka-
polri dengan wakapolri, kasad dan 
panglima ada perbedaan pendapat 
itu biasa, tetapi ini jangan kemu-
dian dibesar-besarkan,” kata Dudung 
di Markas Besar TNI AD, Rabu 
(7/9/2022).

Menurut dia, saat ini ada pihak 
yang mencoba mengganggu persa-
tuan, kesatuan, dan soliditas TNI.

Namun, mantan Panglima Koman-
do Cadangan Strategis Angkatan 

Darat itu menegaskan, hingga saat 
ini TNI tetap solid.

Ia pun meminta jajaran TNI Ang-
katan Darat untuk mewaspadai pihak-
pihak yang ingin membelah persa-
tuan internal TNI.

“Saya perintahkan kepada seluruh 
jajaran, waspada. Pihak-pihak ter-
tentu yang mencoba mengganggu 
solidtias TNI, jangan main-main, 
kita akan hadapi bersama,” kata 
Dudung.

Isu ketidakharmonisan antara An-
dika dan Dudung mencuat pada 
rapat Komisi I DPR Senin (5/9/2022) 
yang dihadiri Andika tapi tidak diik-
uti oleh Dudung.

Dalam rapat itu, Dudung diwakili 
oleh Wakil KSAD Letjen Agus Sub-
iyanto sementara KSAU Marsekal 
Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksam-
ana Yudo Margono hadir di rapat. 
Menurut anggota Komisi I DPR Ef-
fendi Simbolon, kabar tidak harmo-

nisnya hubungan kedua jenderal 
tersebut sudah menjadi rahasia umum. 
“Ini semua menjadi rahasia umum, 
Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. 
Di mana ada Jenderal Andika, tidak 
ada KSAD. Jenderal Andika mem-
buat Super Garuda Shield, tidak ada 
KSAD di situ,” ujar Effendi.

Politikus PDI-P heran menga-
pa kedua pimpinan di TNI itu 
saling mempertahankan egonya 
masing-masing.

“Ego Bapak berdua itu merusak 
tatanan hubungan junior dan se-
nior di TNI,” ucap Effendi Sim-
bolon.

Sementara itu, Andika menya-
takan tidak ada masalah dengan 
Dudung. “Ya, dari saya tidak ada 
(masalah) karena semua yang ber-
laku sesuai peraturan perundangan 
tetap berlaku selama ini, jadi eng-
gak ada yang kemudian berjalan 
berbeda,” kata Andika. #riz

Tidak Perlu Dibesarkan

 IST



Penyusunan peraturan KPU 
(14 Juni 2022 – 14 Desember 2023)
Pemutakhiran data pemilih 
(14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023)
Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 
(29 Juli 2022 – 13 Desember 2022)

Penetapan peserta pemilu 
(14 Desember 2022)

Penetapan jumlah kursi dan dapil 
(14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023)
Pencalonan anggota DPD 
(6 Desember 2022 – 25 November 2023)

Pencalonan DPR dan DPRD 
(24 April 2023 – 25 November 2023)
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 
(19 Oktober 2023 – 25 November 2023)

Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (Paling lambat 3 hari 
setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi.
Terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (Paling lambat 3 hari pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi).
Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/kota.
Penetapan calon terpilih anggota DPD. 

Kampanye 
(28 November 2023 – 10 Februari 2024)

Pemungutan suara 
(14 - 15 Februari 2024)

Masa Tenang 
(11-13 Februari 2024)

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 
(15 Februari 2024 – 20 Maret 2024)

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota 
(Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota).
DPR dan DPD (1 Oktober 2024).
Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024).

Pengucapan Sumpah

Tahapan Pemilu 2024 Penetapan Hasil Pemilu
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PENTAS DEMOKRASI

Kepengurusan Golkar 
Pemilu 2024

PADA Pemilu 2024, Kepengurusan 
Golkar Endang PU Ishak sah, baik 
dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 
Golkar, Dewan Pimpinan Daerah 
(DPD) Provinsi Sumsel, dan Mah-
kamah Partai Golkar. Pada SIPOL 
yang masuk ke KPU pun adalah 
kepenggurusan Endang PU Ishak.

Tapi, guna kembali memberikan 
pencerahan kepada warga Ogan Ilir, 
Ketua Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) II Partai Golkar Kabupaten 
Ogan, H Endang PU Ishak, kem-
bali bersedia membuka luka lama 
dengan menceritakan perjalanan 
panjang polemik yang sebenarnya 
sudah selesai dan kepenggurusan 
dirinyalah yang sah. 

“Pada Munas tahun 2019. Tiga 
bulan dari sana seluruh Musda 
Provinsi Indonesia harus selesai. 
Kalau tidak salah itu Desember 
2019, berarti pada Maret Musda 
Provinsi itu sudah diselesaikan. 
Selanjutnya, tiga bulan dari itu, 
ditingkat kabupaten/Kota, yang 
berarti digelar pada Juni 2020,” 
ungkap Ketua Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) II Partai Golkar 
Kabupaten Ogan Ilir, H Endang 
PU Ishak, Rabu (7/9).

Dari sinilah awal polemic itu 
terjadi, pada saat itu terjadi Mus-
da di luar aturan. Jika berdasarkan 
aturan, yang mengadakan Musda 
itu adalah Ketua Dewan Pimpinan 
Partai Golkar kepada kota. Repre-
sentasinya, dewan pimpinan itu 
adalah ketua, yang harus melaks-
anakan Musda.

“Tetapi pada Ogan Ilir itu tidak 
terjadi. Ini dilaksanakan oleh salah 
satu wakil ketua. Saat itu, Ketua 
belum melaksanakan Musda, ka-
rena masih ada masa rentang wak-
tu tahun 2020 itu sampai Agustus 
dan itu sudah dijawab ke provinsi 
Sumsel, bahwa akan melaksanakan 
Musda di pertengahan bulan Agus-
tus. Tetapi dalam hal ini Provinsi 
Sumsel menetapkan untuk melaks-
anakan di Juli, sementara intruksi 
dari pimpinan pusat itu paling lam-
bat 31 Agustus 2020 karena terdapat 
Covid-19. Maka terjadilah mis 
komunikasi, sehingga ada oknum 
pengurus partai Golkar yang berani 
melaksanakan Musda di luar dari 
ketentuan partai,” jelas pria kelahi-
ran Meranjat, 17 April 1972.

Dari situ, Ketua Umum dan Se-
kretaris umum Partai Golkar pusat, 
dengan surat instruksi Nomor 27/
GOLKAR/IX/2020, membatalkan 
Musda karena tidak sesuai dengan 
AD ART. Semua keputusan yang 
dihasilkan dalam Musda yang tidak 
sesuai aturan itu akhirnya dianulir 
dengan SI nomor 27.

Selanjutnya, DPP menginstruk-
sikan untuk melaksanakan Musda 
paling lambat 30 Januari 2021. 
Tapi karena Ogan Ilir ada Pilkada, 
maka instruksinya diberitakan 
membatalkan Musda pada waktu 
itu dan harus dilaksanakan paling 
lambat 30 Januari.

“Kita selaku pemegang Mandat 
Ketua DPD sudah merancang ba-
hwa DPD Partai golkar Kabupaten 

SahEndang PU Ishak

Siap Menangkan Golkar & Airlangga di Ogan Ilir
PERSIAPAN jelang Pe-

milu 2024 telah dilakukan 
Ketua Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) II Partai 

Golkar Kabupaten Ogan Ilir, H En-
dang PU Ishak, bersama penggurus 
lainnya. Diawali surat keputusan 
partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir, 
atas dasar perintah Mahkamah par-
tai dengan keputusan tanggal 14 
Desember 2021, SK NOMOR 
SKEP/276/DPD/GOLKAR SUM-
SEL/XII/2021, roda persiapan 
pesta demokrasi 2024 dilakukan.

Sebagai langkah awal, pihaknya 
melakukan audit organisasi. Eva-
luasi dan konsolidasi dilakukan, 
dimulai dari Musyawarah di 241 
Desa sampai Musyawarah 16 Ke-
camatan Ogan Ilir.

“Alhamdulillah semua selesai 
di Februari sampai Maret kita laks-
anakan,” ucapnya.

Selanjutnya, kepenggurusannya 
juga telah melakukan persiapan 
penyusunan fungsionaris partai 
Golkar atau bakal Caleg Pemilu 
2024. Dalam penyusunan, bakal 
Calon Legislatif 2024 disusun 
berdasarkan formasi 200 persen 
atau  80 orang dari 40 orang ang-
gota DPRD Kabupaten Ogan Ilir.

Selanjutnya, bacaleg ditugaskan 
ke daerah Dapil masing-masing, 
dengan mensosialisasikan partai 
Golkar, termasuk Ketum Golkar 
Airlangga yang bakal maju seba-
gai Calon Presiden 2024.

“Nanti setelah berjalan, setelah 
kita evaluasi, awal tahun Maret. 
Kita kerucutkan menjadi 150 persen, 
60 orang. Kemudian, baru tiba saat-
nya menjelang 2024, 2023 itu ada-
lah tahapan untuk proses pencalegan 
atau proses penentuan daftar Caleg 
sementara. Nah itu akan kita jadikan 
posisi 100 persen,” jelasnya.

Di bawah kepenggurusannya, 
Endang PU Ishak pun, sudah menun-
taskan proses SIPOL. Secara ad-
ministrasi tidak ada masalah sama 
sekali, tinggal menunggu verifi-
kasi faktual pada akhir tahun 
nanti. Bahkan, kader yang didaf-
tarkan sampai 4.000 kader, dari 
syarat cuma 1.000.

Pada saat ini, Golkar Ogan Ilir 
sudah mulai melakukan pemetaan 
untuk dapat memenangkan Pemilu 
2024. Pada Pemilu 2014 lalu, Gol-
kar berhasil mendapatkan tujuh 
kursi. Kemudian pada 2019 mening-
kat jadi menjadi delapan kursi.

“Berbicara masalah target, kami 

telah merumuskan dan juga telah 
menghitung. Kita juga lagi men-
ghitung kepersertaan partai politik, 
sehingga pada saatnya kita akan 
berbicara bagaimana target yang 
sesungguhnya,” ucapnya.

Sejauh ini, dari SIPOL ada 24 
partai. Tapi, itu belum final karena 
masih ada verifikasi faktual. Setelah 
itu baru bisa dipetakan lawan, ter-
masuk strategi untuk dapat meme-
nangkan Pemilu 2024 di Ogan Ilir.

Pembentukan Kelompok Kader 
Golkar (Pokar) menjadi salah 
satu hal yang akan dilakukan dalam 
mencapai target besar pada pesta 
demokrasi yang masih menyisakan 
dua tahun lagi.

Satu kampung, satu Pokar akan 
coba diterapkan sehingga Partai 
Golkar ini benar-benar mengakar 
dan menyentuh semua wilayah. 
Termasuk di daerah yang sangat 
sulit terjangkau sekalipun.

“Pokar terdiri dari lima orang. 
Segmentasi Pokar ini bisa kita am-
bil dari UMKM, pertanian, perke-
bunan, pariwisata, maupun kelom-
pok-kelompok kreatif, olahraga, atau 
kelompok yang bersifat komoditas 
yang bisa bersama dengan Partai 
Golkar, sehingga Pokar ini menjadi 

bagian partai Golkar yang akan di-
bina oleh Partai Golkar. Ini meru-
pakan salah satu strategi nasional 
yang harus dilaksanakan,” jelasnya.

Dalam upaya mencapai target 
besar di 2024, Partai Ogan Ilir juga 
telah mengutus tiga kadernya mengik-
uti Rakorda Media dan Penggalangan 
Opini (MPO) Partai Golkar pada 
tanggal 3-4 September 2022, di DPD 
Partai Golkar Sumsel.

“Di sana dibedah bagaimana 
strategi yang akan dicapai dan 
dilaksanakan, kemudian apa yang 
menjadi tantangan serta kendala, 
sehingga kita bisa melaksanakan 
pemenangan dalam hal ini adalah 
pemenangan Pileg, Pilpres dan 
Pilkada,” ucapnya.

Dalam perperangan ini, digitali-
sasi dari sosial media dan media 
massa akan sangat penting. Semen-
tara bagi daerah yang sulit terjangkau, 
akan lewat kepenggurusan di tingkat 
desa dan kecamatan.

“Dalam pendekatan dengan pe-
milih pun, Partai Golkar telah mela-
kukan pendekatan, dengan meng-
kolaborasikan dengan berbagai usia 
termasuk milenial untuk dapat me-
rangkul pemilih anak-anak muda,” 
ucapnya. #riz

kami minta dibatalkan SK PLT 
tanggal 12 Juni, termasuk dengan 
keputusan yang dihasilkan oleh 
Musda kepengurusan itu,” jelasnya.

Pada 14 Desember 2021 diputus, 
pertama, mengabulkan seluruh per-
mohonan, menolak seluruh termo-
hon, tetap mengesahkan SK 2016-
2021, SKEP 117/GOLKAR SUM-
SEL/VI/2018. 

Kedua, mengesahkan hasil Mus-
da tanggal 16-17 Juni. Ketiga, mem-
batalkan, tidak sah secara hukum, 
SK pengangkatan PLT yaitu SK 121. 
Keempat, membatalkan Musda dan 
seluruh keputusan yang dihasilkan 
oleh akibat SK Plt.

Kelima atau terakhir, memerin-
tahkan DPD Provinsi Sumsel un-
tuk mengeluarkan SK. Artinya SK 
yang ia miliki adalah perintah 
Mahkamah Partai.

“Sesuai dengan UU parpol men-
gatakan pasal 33 ayat 5 adalah final 
mengikat, jadi tidak bisa diproses 
secara hukum, karena ini masalah 
kepengurusan internal. Harus dise-
lesaikan dalam partai. Oleh karena 
itu kita sudah memiliki SK pada 29 
Desember 2021. Sah dan tetap dalam 
koridor berlaku,” jelasnya.

Dari pihak lain ada yang meno-
lak dan tidak puas, maka ada tun-
tutan ke Pengadilan Negeri Kay-
uagung. Sebenarnya sudah jelas, 
itu final mengikat, artinya tidak 
bisa lagi diadili di luar partai. 

Diadukan lagi dengan penggugat 
I Endang, penggugat II DPD Pro-
vinsi. Alhamdulilah, tanggal 9 

Maret 2022 diputus bahwa guga-
tan itu ditolak, karena bukan ke-
wenangan dari Pengadilan Ne-
geri,” jelasnya.

Berpijak pada perintah Mahkamah 
Partai, SK NOMOR SKEP/276/DPD/
GOLKAR SUMSEL/XII/2021 diter-
bitkan, kepenggurusan Endang, selaku 
pemegang mandat kepengurusan 
2021-2026 melaksanakan tugas-tu-
gasnya. Sebelum SK NOMOR 
SKEP/276 tadi ditetapkan, DPD Par-
tai Golkar Sumsel mencabut SK 
sebelumnya.“Semua acara yang ter-
kait dengan DPP dan Provinsi Sumsel, 
kita yang dilibatkan. Tidak ada ke-
pengurusan lain, apalagi namanya 
kekosongan kepengurusan,” jelasnya.

Termasuk pada SIPOL yang 
masuk ke KPU, adalah kepeng-
gurusan dari Endang PU Ishak. 

Wakil Ketua Bidang Organisasi 
DPD Partai Golkar Sumatera Se-
latan H. Dhennie Zainal, S.E pun, 
saat dihubungi membenarkan jika 
kepenggurusan yang sah dibawah 
komando Endang PU Ishak.

“Semua sudah jelas, kepeng-
gurusan Endang PU Ishak yang 
sah. Dari DPP Partai Golkar sudah 
jelas dari gugatan pengadilan di 
Pengadilan Negeri pun sudah di-
tolak. Jadi yang sah itu kepeng-
gurusan Endang. Saya juga perlu 
sampaikan fraksi itu perpanjangan 
tangan DPD, jangan dibalik. Sedih 
dengan teman-teman di Ogan Ilir. 
Seharusnya saling menghormati. 
Kan sudah ada keputusan tetap,” 
tegasnya. #riz

Ogan Ilir akan melaksanakan 
Musda pada 28, 29 Januari 2021. 
Tetapi ada pergeseran atas permin-
taan Provinsi Sumsel. Padahal 
persiapan sudah 100 persen,” ucap 
mantan Ketua DPRD Kabupaten 
Ogan Ili (2014 - 2019)

.Terjadilah sedikit gejolak, karena 
dari hasil Musda yang tadi dibatal-
kan. Ketua DPD yang pada saat itu 
memegang jabatan 2026-2021 yang 
seharusnya berakhir 27 Oktober 
2021, tiba-tiba diberhentikan DPD 
Provinsi Sumsel pada 12 Juni 2021.

Padahal, seharusnya 16 Juni 
diadakannya Musda, tetapi pada 
12 Juni ada pemberhentian, se-
hingga persiapan Musda saat itu 
sudah hampir 100 persen. Dalam 
suasana ini, justru ada Musda lain 
pada 26-27 Juni 2021.

Padahal, pihaknya telah melaks-
anakan semuanya sesuai AD ART, 

Juplak No 2 Tahun 2020 sesuai 
dengan tahapan. Musda itu justru 
keluar SK Musda itu keluar dari 
tingkat provinsi, sehingga konflik 
bertambah lagi. 

“Padahal SK kami sendiri berakhir 
27 Oktober 2021. Akhirnya ka-
rena Partai Golkar ini adalah par-
tai yang besar, dalam aturan dise-
butkan, apabila ada perselisihan 
internal, maka ini akan diselesai-
kan satu tingkat di atasnya. Dilihat 
di situ, antara Kabupaten Ogan Ilir 
dengan Provinsi Partai Golkar ini 
adalah yang berselisih, maka kami 
mengambil sesuai dengan PO 
dengan satu tingkat di atasnya 
adalah DPP pusat. Dengan ber-
konsultasi dengan pusat maka 
disarankan untuk menggugat atau 
mengajukan gugatan kepada Ma-
hkamah Partai. Dan Alhamdulilah 
partai ini berpijak pada aturan, dan 
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