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Komnas HAM Luncurkan RAN Tentang
Bisnis dan Hak Asasi Manusia
dampak negatif operasional dunia
usaha dengan merujuk pada PrinsipPrinsip Panduan PBB tentang Bisnis
dan HAM.

E

nam tahun pasca PBB
mengesahkan The United
Nations Guiding Principles
on Business and Human
Rights (UNGPs on B&HR),
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) bersama dengan
Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM) meluncurkan
Rencana Aksi Nasional tentang
Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN
Bisnis dan HAM) pada 16 Juni
2017. Hal ini penting sebagai wujud
komitmen Indonesia terkait Hak
Asasi Manusia. Ini juga menjadi
catatan Indonesia sebagai negara
pertama di Asia Tenggara yang
meluncurkan RAN Bisnis dan HAM
yang diinisasi National Human
Rights Institutions (NHRIs) dan
organisasi masyarakat sipil, Sabtu
(17/6).

Sejak disahkannya prinsip tersebut
pada tahun 2011, Office of the United
Nations High Commissioner for
Human Rights mencatat 14 (empat
belas) Negara yang sudah memiliki
RAN Bisnis dan HAM. Keempat
belas Negara tersebut adalah Inggris,
Belanda, Italia, Spanyol, Finlandia,
Denmark, Lithuania, Swedia, Swiss,
Kolombia, Norwegia, Amerika Serikat,
Jerman, dan Prancis. Semua berasal
dari Eropa, serta Amerika.
Ada 20 negara lain yang telah
menyatakan bahwa mereka akan
merancang RAN Bisnis dan HAM.
Untuk Asia Tenggara, yang sedang
merancang RAN tersebut adalah
Indonesia dan Filipina yang diinisiasi
oleh NHRI dan NGO. Sementara itu,
pemerintah yang telah berkomitmen
untuk menyusun RAN Bisnis dan
HAM adalah Malaysia, Myanmar dan
Thailand.
Proses penyusunan RAN Bisnis dan
HAM ini telah dimulai sejak

September 2014 dengan melibatkan
berbagai pihak, di antara lain
Kementerian/Lembaga terkait,
kelompok bisnis, serta masyarakat
sipil. Penyusunan RAN Bisnis dan
HAM ini dilatarbelakangi oleh
ketimpangan pola relasi negara, pasar
dan masyarakat. Diindikasikan bahwa
kekuasaan pasar lebih kuat
dibandingkan kekuasaan negara yang
tercermin dalam konflik-konflik yang
berdimensi pelanggaran HAM dalam
pengelolaan sumber daya alam.
RAN Bisnis dan HAM akan
memperlihatkan peta legislasi yang
mendukung dan menghambat dalam
rangka meningkatkan peran Negara
untuk melindungi HAM terkait
dengan operasi korporasi. Merujuk
peta regulasi yang ada, saat ini
sebenarnya sudah banyak regulasi yang
sudah mendukung penerapan Prinsipprinsip Panduan PBB, namu belum
terbangun koherensi kebijakan yang
mengefektifkan Prinsip-Prinsip
Panduan tersebut.
Rencana Aksi Nasional Bisnis dan
HAM perlu diatur lebih lanjut melalui
peraturan presiden, mengingat dimensi

Rencana Aksi Nasional Bisnis dan
HAM merupakan instrumen nasional
untuk menerapkan Prinsip-Prinsip
Panduan PBB mengenai Bisnis dan
HAM pada level nasional. RAN Bisnis
dan HAM merupakan strategi
kebijakan dikembangkan dalam rangka
melindungi HAM warga Negara dari

dan dinamika relasi Bisnis dan HAM
yang sangat luas sehingga perlu diatur
dalam suatu peraturan tersendiri.
Selanjutnya terdapat konvensi
ketatanegaraan untuk mengatur lebih
lanjut suatu ketentuan undang-undang
melalui peraturan presiden. Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2015
tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia (RANHAM) Tahun
2015-2019 merupakan contoh
konvensi ketatanegaraan yang
mengatur lebih lanjut norma hukum
HAM seperti diatur dalam UU No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia agar lebih memiliki daya laku
secara operasional. Selanjutnya
sebangun dengan logika hukum
implementasi RANHAM, maka
Rencana Aksi Nasional Bisnis dan
HAM juga menjadi kewajiban hukum
bagi kementerian, lembaga,
pemerintah daerah untuk menyusun
Rencana Aksi Nasional Bisnis dan
HAM sesuai dengan ruang lingkup
kewenangannya. n

Alex Noerdin: Bisnis, HAM dan Lingkungan Bisa Seiring Sejalan
(RAN) Bisnis dan HAM yang
diselenggarakan oleh Komnas
HAM di Jakarta, Jumat
(16/06).
Mantan Bupati Muba dua
periode ini, menyambut baik
dan memberikan apresiasi
yang luar biasa, atas
peluncuran rencana aksi
nasional dan HAM,
mengingat hal ini penting
sebagai wujud komitmen
Indonesia terkait Hak Asasi
Gubernur Sumatera Selatan
Alex Noerdin
mengungkapkan sejatinya
bisnis dan HAM - Hak Asasi
Manusia serta kelestarian
lingkungan dapat seiring
sejalan. Menurutnya,
pelaksanaan bisnis dan HAM
dapat dilakukan secara
optimal, dengan pemenuhan
hak-hak asasi manusia, dalam
hal ini pemenuhan kebutuhan
bagi sumber daya manusia
pada perusahaan-perusahaan.
Bahkan operasional

perusahaan-perusahaan pada
usaha bisnis, dapat tetap
berjalan dengan tetap
memperhatikan kelestarian &
keseimbangan lingkungan. Ini
seperti terbukti dengan yang
terjadi di provinsi Sumatera
Selatan, pada bulan Mei lalu
berhasil melaksanakan
kegiatan Bonn Challenge.
Hal ini diungkapkan Alex
Noerdin saat diminta menjadi
pembicara pada peluncuran
Rencana Aksi Nasional

Manusia. Peluncuran ini juga
menjadi catatan Indonesia
menjadi negara pertama di
Asia Tenggara yang
meluncurkan Rencana Aksi
Nasional (RAN) Bisnis dan
HAM yang diinisiasi National
Human Rights Institution
(NHRIs) dan organisasi
masyarakat sipil.
Dalam RAN Bisnis dan HAM
akan memperlihatkan peta
legislasi yang mendukung dan

menghambat dalam rangka
meningkatkan peran negara
untuk melindungi HAM
terkait dengan operasi
korporasi.
Peluncuran Rencana Aksi
Nasional (RAN) Bisnis dan
HAM ini dilakukan langsung
oleh ketua Komnas HAM
Nur Kholis bersama Wakil
Menteri Luar Negri AM
Fachir. n
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Bertumpuk Laporan
Penggunaan Dana Desa,
Duitnya Hilang Juga...
Baca Halaman 5

Ada Pengusaha Punya
Lahan Seluas Hampir 2
Kali Pulau Bali

Baca Halaman 6

Perkuat Silaturahmi
Antar Alumni, Kahmi
Sumsel Gelar Buka
Bersama
Baca Halaman 5

Stok Melimpah,
OKI Pasok Beras
ke Jabodetabek

Baca Halaman 9

Komnas HAM
Luncurkan RAN
Tentang Bisnis
dan Hak Asasi
Manusia
Baca Halaman 16
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Beranda
Salam Desa

Berburu Lailatul Qodar
Takbir, tahlil, dan tahmid, segera menjelang. Alam raya
menyambut datangnya Idhul Fitri, hari kemenangan yang
besar bagi kita seluruh umat muslim. Didesa tempat kita
berdomisili, terlihat cerah. Para tetangga sebagian sudah
membersihkan rumah, menyambut datangnya hari raya.
Meski masih berpuasa, bau menyengat kue, makanan khas,
dan berbagai kuliner lainnya seakan menggoncangkan perut.
“Terserahlah, saat ini kita juga masih berpuasa,” ujar fikirkan
yang mulai sadar dengan kondisi.
Suara azan magrib yang selalu dinantikan, juga akan segera
meninggalkan kita. Lantaran ramadan juga akan berakhir.
Mulai terbersit sedikit kerinduan, dan harap-harap cemas
seakan ramadan tahun depan tidak bakal mengunjungi kita
kembali. Ada sebagian dari kita yang merasakan keramahan
dan keindahan ramadan tahun ini. Pun, sebaliknya ada juga
yang kurang berkesan.
Kita pun para umat muslim, mungkin diberi kesempatan
berbeda satu dengan lainnya. Kesempatan untuk merasakan
nikmatnya berpuasa, kesempatan mendapatkan nikmatnya
beribadah, bahkan kesempatan untuk sujud di mesjid-mesjid.
Semua ibadah sesuai level dan tingkatannya, dan masingmasing pribadi kita memahami hal itu.
Dimedia sosial seperti, facebook, twitter, whats’app banyak
cerita dan lelucon mengenai lailatul qodar. Malam yang
dimana berkah Allah tercurah kepada bumi dan semesta,
malam 1000 bulan yang hanya datang setahun sekali. Ada
yang berandai-andai, “kalau dapat lailatul qodar maka Syurga
ditangan”, pun sebaliknya banyak yang pesimistik. “Sudahlah
puasa saja sering bolong-bolong, sholat lima waktu jarang,
apalagi sholat sunnah. Terus siapa yang bakal mencicipi tamu
agung ramadan?
Itulah hak Allah SWT. Hanya Allah yang maha kuasa atas
segala sesuatunya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia.
Yang selama ini beribadah, mengejar ridho Allah dengan
khusu’. Menjalankan ibadah wajib, sunnah, dan sebagainya.
Marilah berdoa untuk mendapatkan malam Lailatul Qodar.
Hingga terus merasakan nikmatnya jiwa yang bersatu dengan
semesta. Dimana nikmat itu dirasakan? Mungkin dihati yang
teraplikasi dalam sikap hidup dan lebih baik dan bijaksana.
Ataukah sebagian kita yang merasa berdosa, dan seakan tidak
mampu mencapainya akan lolos dari Lailatul Qodar? Belum
tentu. Banyak cerita dan berita mereka yang mendapat
Lailatul Qodar justru dari mereka yang selama ini kurang
beribadah, pernah berbuat zalim, atau dosa-dosa besar non
syirik. Kehidupan ini kita jalani dengan langkah pasti,
berlomba-lomba dalam kebaikan, bersatu padu menuju
kesejahteraan. Malam lailatul qodar, hanya dirasakan oleh
pribadi-pribadi terpilih. Pribadi-pribadi yang secara langsung
didapat, yang mereka sendiri merasakannya. Efeknya,
tetangga, masyarakat, lingkungan, dan bahkan negara turut
merasakan kebaikannya. Mari kita berfikir positif pada
Allah, berkata-kata baik, memahami sesuatu dengan baik
pula. Berkah ramadan, berkah puasa, akan masuk dalam
bidikan para pencari lailatul qodar.
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Dalam Ketupat, Tersirat
Pengakuan Bersalah
Ketupat di hari-hari biasa bisa disandingkan
mendampingi sate, atau gado-gado atau
ketoprak. Meskipun dalam bentuk balutan
janur, hanya disajikan pada Hari Raya Lebaran.
Pada beberapa tempat, hanya pada hari
keramat ketupat dibuat.
Dengan keberadaan yang menempel pada hari
tertentu di masyarakat, ditemukan kisah-kisah
yang menyertai. Baik kisah yang bisa
ditemukan hubungannya, atau sekadar
“menurut tradisi”.

Bulan Ramadan terus berjalan, dan hanya
beberapa pekan dan hari lagi akan
memasuki lebaran. Merayakan
kemenangan di hari raya Idul Fitri menjadi
sangat dinantikan dinantikan bagi muslim
di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Bisa
dimengerti mengingat momen setahun
sekali itu, bisa dijadikan ajang
mengumpulkan sanak saudara.
Berkumpulnya mereka menjalin silaturahmi
yang sempat terputus untuk saling
meminta dan memberi maaf.

Misalnya pilihan untuk janur harus daun
kelapa yang tidak terlalu muda, juga tidak
terlalu tua. Agar tidak getas, mudah patah.
Jumlah beras yang dimasukkan pun
perbandingan harus tepat :
Tidak terlalu keras, dan juga tak terlalu lembek.
Lebih dari itu ketika dibelah harus bewarna
putih bersih—dan bukan terkena warna
janur—sebagai tanda, atau simbol hati yang
bersih.

Belum lengkap rasanya jika hari lebaran tidak
ada sajian ketupat lebaran.
Ketupat, atau kupat (atau katupa bagi orang
Makassar, atau katupat bagi orang Banjar, atau
ucapan yang mirip-mirip untuk se Asia
Tenggara) menjadi bagian dalam kehidupan
budaya di Indonesia.
Bukan hanya sebagai makanan -- terbuat dari
beras yang dibungkus daun kelapa, atau janur
-- melainkan juga sebagai pertanda Hari
Lebaran, Idul Fitri yang mengakhiri sebulan
berpuasa.
Tapi juga menjadi simbol, idiom, atau gambar
ketupat sudah dimunculkan dalam kartu
ucapan, atau bagian yang dipajang di tokotoko. Bahkan di Jawa ada hari dinamai Hari
Raya Ketupat, 8 hari sesudah Hari Raya Idul
Fitri.
Dan bukan hanya Jawa dengan berbagai suku,
melainkan juga daerah budaya lain di
Indonesia. Bahkan sampai Filipina juga
mengenal ketupat dengan anyaman yang
ukurannya lebih besar.

Wallahu A’lam bi shawab. n (**)

Kupat sendiri juga banyak
diartikan dari unsur kata dasar.
Ada berbagai pemaknaan.
Intinya sama, sebagai bagian
dari “mengaku lepat”, atau
mengakui bersalah, berdosa.
Sebuah sikap rendah hati,
mengaku bersalah, dan
karenanya mohon maaf, kepada
Sang Pencipta, juga kepada
sesama.
Maka sebenarnya, tidak berlebihan kalau nenek
moyang kita pada masanya begitu arif, begitu
bijaksana, begitu memperhatikan hubungan
sesama dalam menerjemahkan, atau barangkali
menciptakan, contoh nyata, juga dari materi
kuliner.
Bagaimana sebuah makanan–dalam hal ini
kupat, juga bisa ditafsir menyimpan ajaran
tentang kebaikan, keluhuran, tentang tahu diri,
tentang mengaku bersalah.
Bahwa sesungguhnya ada nilai-nilai, ada
makna-makna, yang telah dengan sadar
diupayakan ditanamkan untuk generasinya,
dan generasi berikutnya.
Bahwa “ngaku lepat” adalah sikap rendah hati,
adalah baik, apa pun kriterianya, dan berlaku
ketika diungkapkan, atau kemudiannya. n
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Lebaran Sebuah
Perayaan
1 Syawal menjadi ketetapan
bagi para umat Islam untuk
merayakan hari Idhul Fitri.
Sudah tidak asing bagi setiap
umat Islam, jika lebaran tiba
maka suasana haru dan
kegembiraan akan tersimpul
di hati. Hampir tidak terlihat
duka di wajah setiap orang,
karena fitrahnya akan selalu
terhubung pada kebesaran dan
kebahagiaan dihari raya.

merupakan sebuah hari
raya besar bagi umat Islam.
Hari raya dimana
kemenangan yang besar
tiba, perayaan yang di
suarakan dengan
takbir,tahlil, dan tahmid
sejak malam hingga
selepas sholat I’d. Perayaan Mungkin masih sedikit
yang berarti pemujaan pada masyarakat yang memahami
Allah, atas kuasanya yang
melimpahkan
berkah,rahmat,dan
ampunan selama satu
bulan penuh berpuasa.
Lebaran kemenangan dan
kesejahteraan bagi seluruh
umat.

Idhul Fitri dalam konteks
bahasa dan makna. Adapun
yang sering didengar bahwa
Idhul Fitri diistilahkan
kembali suci. Dilihat dari segi
bahasanya, Idul Fitri terdiri
dari dua kata dalam bahasa
arab yaitu ied dan fitri yang
dua kata itu memiliki makna
berbeda. Yakni Ied, berarti
kembali, dan fitri berarti suci.
Ada pula yang mengartikan
fitri itu berbuka.
Terlepas dari pemahaman
keduanya, Idhul Fitri
merupakan hari dimana
seluruh umat Islam merayakan
kemenangan dengan

DesaUtama

makanan, minuman, dan
berbagai khas lainnya dengan
bersuka cita. Dan kemenangan
secara spiritual, yakni
kemenangan dimana para
umat yang sukses berpuasa,
sukses beribadah,dan sukses
mensucikan diri diharapkan
dapat menjadi manusia yang
bertakwa. Hingga Idhul Fitri
adalah kemenangan bagi
mereka yang kembali suci
yang segala amal dan
ibadahnya diterima Allah,
hingga aplikasinya terwujud
dalam berbagai segi
kehidupannya hingga menjadi
manusia yang lebih baik.
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Pengamat Sosial dan Politik
dari UIN Raden Fatah
Palembang, DR Bukhori
menilai, perayaan Idhul Fitri
merupakan pamungkas dari
amal dan ibadah yang
dilaksanakan selama ramadan
satu bulan penuh. Ibadah
tersebut ditutup dengan shalat
Ied, yang hukumnya sunnah
muakkad, atau suatu pekerjaan
atau ibadah yang dianjurkan.
“Arti sunnah muakkadah
adalah siapa yang
mengerjakannya maka baginya
pahala sedangkan siapa yang
tidak melaksanakannya maka
tidak ada dosa atasnya,” kata
Bukhori.
Dia menjelaskan, shalat Ied
sendiri dimulai sejak terbit
matahari hingga tengah hari.
Dan sudah menjadi kebiasaan
masyarakat muslim, setelah
melaksanakan shalat Ied maka
tradisi untuk saling bermaafmaafan juga berlangsung di
mesjid hingga saling
bertandang kerumah tetangga,
keluarga, sanak saudara, dan
lainnya. “Ini merupakan
sebuah tradisi. Meski
sebenarnya, saling maafmemaafkan tidak harus
lebaran saja,” kata dia.

4
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Dalam perayaannya, jelas Bukhori, ada
beberapa hal yang sering kali
terlewatkan dan salah pemahaman
dalam merayakan hari raya idhul fitri.
Menurut dia, hampir seluruh
masyarakat akan mempersiapkan
berbagai makanan dan minuman
dalam perayaan tersebut. “Padahal,
seharusnya tidak demikian. Akibatnya
harga sembako jadi lebih tinggi, karena
semua orang memborong berbagai
makanan,minuman,kue, dan lainnya
untuk perayaan tersebut,” jelas dia.
Kondisi yang berlebih-lebihan itu,
sambung dia, juga turut terjadi pada
pribadi-pribadi kita. Karena banyak
makanan yang menarik, konsumsi juga
jadi berlebihan yang berakibat pada
kesehatan. “Allah berfirman dalam
Surat Al A’raf ayat 31, ‘Dan makan dan
minumlah kalian, tapi janganlah kalian
berlebih-lebihan. Karena
sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang yang berlebih-lebihan,” kata dia.
Demikian juga berpakaian dan
berdandan, kerap kali menjadi sebuah
“kewajiban” bagi orang muslim yang
merayakan lebaran. Berpakain bersih,
dan rapi adalah bagian dari sunnah.
Namun, lantaran berlebihan juga
berakibat fatal bagi diri sendiri. “Garagara mengikuti tren, pakaiannya
mahal, lalu aurat tidak terjaga. Garagara terlalu bergaya sifat sombong dan
dengki kemudian melekat didiri kita,”
kata dia.

Silaturahmi dan
Kesederhanaan
Puasa mengajarkan pada kita umat
muslim untuk menahan diri dari lapar
dan dahaga sejak imsak hingga magrib.
Berpuasa juga dapat meningkatkan
etos kerja dan memberi semangat
keduniawian dan semangat mengejar
pahala dari Allah.
“Nah,menjelang hari raya semua orang
malah berlomba-lomba untuk
mencukupi segala kebutuhannya,
hingga berlebihan. Seharusnya tidak
seperti itu, sebab kesederhanaan

dengan tidak berlebihan merupakan
aplikasi dari keberhasilan ibadah
selama ramadan,” sambung Bukhoril.
Fatalnya lagi, ujar dia, Idhul fitri
kemudian menjadi ajang untuk
menghambur-hamburkan uang pada
sesuatu yang kurang bermanfaat.
Bahkan ada sebagian warga yang
kurang memahami menjaga kesucian,
malah bersedekah minuman keras
pada setiap mereka yang bertandang
kerumahnya. “Sudah jelas bahwa
khamar atau minuman keras itu
haram. Tapi kemudian menjadi
kebanggaan,” tambah dia.
Kesalahan-kesalahan ini, tegas
Bukhori, harusnya menjadi hal yang
segera di sadari. Mungkin Allah
menitipkan harta yang “lebih” pada
beberapa umatnya, namun alangkah
lebih baik jika membelanjakannya di
jalan-Nya.
Senada diungkapkan Ketua Umum
KAHMI Provinsi Sumatera Selatan,
Joncik Muhammad. Dia
mengungkapkan, ibadah puasa
harusnya menjadi cerminan bagi
semua masyarakat muslim untuk
menjadi lebih baik di bulan-bulan
berikutnya. “Pelajaran berharga
dengan ibadah dibulan ramadan
harusnya menjadi cerminan kita umat
muslim untuk lebih baik lagi di bulanbulan setelah ramadan,” kata dia.
Banyak mungkin belum dipahami
umat muslim, seperti adanya gaya
berfoya-foya saat lebaran. Bahkan ada
juga sebagian yang sengaja melakukan
dosa, karena merasa “tidak bebas”
selama bulan puasa. “Mari kita
menjaga diri, dan terus menjaga
kesucian diri kita meski bukan dibulan
puasa,” jelas dia.
Silaturahmi, tambah Joncik,
merupakan salah satu tradisi lebaran di
Indonesia. Mungkin banyak yang
sengaja mudik untuk mengunjungi
keluarga mereka yang selama ini
ditinggalkan. “Silaturahmi ini sangat
penting untuk menjaga suasana
keakraban, kekeluargaan,” kata dia.

Silaturahmi Ngedak dan
Lebaran di Kuburan
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Berziarah ke makam keluarga yang
meninggal dunia, sudah menjadi
bagian dari tradisi masyarakat
Indonesia. Tidak sedikit warga baik di
Palembang ataupun di daerah lainnya,
yang sengaja melaksanakan ziarah
pada hari raya.
Namun, ada tradisi unik yang sudah
berlangsung sejak puluhan tahun silam
di kabupaten OKI, tepatnya desa
Sukaraja kecamatan Pedamaran justru
mengawali silaturahminya di
pekuburan. Hal ini disengaja atau
tidak, tanpa di perintahpun masyarakat
setempat baik yang berada di desa
Sukaraja, ataupun yang sebagian besar
sudah pindah ke kota besar turut
berziarah dan berjumpa dengan
keluarga di kuburan.
Kuburan umum warga Sukaraja berada
di kawasan “talang” atau daerah
dataran perkebunan yang letaknya
sekitar satu jam jika dilalui dengan
berjalan kaki. Saat ini warga setempat
lebih banyak menggunakan kendaraan
roda dua dan roda empat untuk
menuju talang kuburan tersebut.
Letaknya yang cukup jauh, dan berada
di dataran cukup tinggi membuat
kawasan tersebut menjadi hamparan
kuburan keluarga. Rata-rata lahan
kuburan adalah milik warga Sukaraja,
dan menjadi kuburan keluarga.
Megawani, 60, warga kampung 1 Desa
Sukaraja mengatakan, daerah talang
kuburan merupakan pemakaman
umum masyarakat Sukaraja. Dan
hampir tidak ditemukan masyarakat
lainnya, yang menguburkan
keluarganya yang meninggal di tempat
tersebut. “Ini semacam kuburan
keluarga, dari dahulu keluarga kami
yang meninggal di makamkan di
talang ini,” jelas dia.
Kawasan tersebut banyak ditumbuhi
berbagai semak belukar, dan sebagian
telah ditanami pohon karet dan sawit.
Beberapa warga setempat, tidak
menggunakan lahan tersebut sebagai
sawah, karena tanahnya kering dan
cukup jauh dari sungai.
Para penziarah akan mendatangi

kuburan sejak hari pertama lebaran
hingga seminggu setelahnya.
Namun,kawasan tersebut sangat ramai
di tiga hari lebaran. “Hari
pertama,kedua, dan ketiga semua
warga Sukaraja akan berkumpul di
sini. Mendatangi makam keluarga,
mendoakannya, dan pasti berjumpa
dengan sanak saudara lain yang sudah
jarang berjumpa,” kata Megawani.
Senada dikatakan oleh Yenni, 35,
warga kampung IV mengatakan,
dirinya sengaja mudik lebaran untuk
mengunjungi makam keluarga. Dia
sendiri telah lama berdomisili di kota
Palembang. “Saya sekarang sudah di
Palembang merantau dan telah
bertempat tinggal di Palembang.
Namun setiap lebaran pasti mudik,
untuk mengunjungi makam keluarga,”
tegas dia.
Meski tradisi mengunjungi keluarga
kerabat, tetangga, dan teman juga
dilakukan setelah ziarah. Atau biasa
disebut warga “ngedak” namun
kesakralan lebaran akan berkurang jika
tidak mengunjungi pemakaman.
“Karena disitulah banyak keluarga
yang jauh-jauh yang hadir. Kadangkadang mereka tidak sempat menginap
dirumah keluarganya. Jadi kebanyakan
langsung pulang ke Palembang,” kata
dia.
Tradisi ngedak juga menjadi bagian
penting bagi masyarakat OKI. Tidak
heran, banyak para remaja, atau orang
tua yang berombongan saling datangi
rumah mereka. “Kalau ngedak itu juga
tradisi, misalnya ada 10 orang
kelompok mereka akan saling
berkunjung kerumah keluarga,sanak,
dan famili,” kata Irawan, warga
setempat.
Ngedak, merupakan salah satu jamuan
bagi para keluarga yang datang
kerumah. Sementara ziarah, rata-rata
mereka hanya berjumpa satu sama lain,
tanpa ada jamuan makan di kuburan.
“Biasanya hanya membawa minuman
air putih, tidak ada makanan yang
disajikan di kuburan,” pungkas dia.
n (ronald)
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Bertumpuk Laporan
Penggunaan Dana Desa,
Duitnya Hilang Juga...
Ruwetnya sistem pelaporan
penggunaan dana desa yang
dikelola perangkat desa
membuat pemerintah menjadi
“pusing” untuk memahami
secara sederhana setiap
laporan. Hal inilah yang
membuat Presiden Joko
Widodo menginstruksikan
dibangunnya sistem aplikasi
keuangan desa. Sistem yang
akan dibangun itu digunakan
oleh setiap desa untuk
melaporkan penggunaan dana
desa kepada pemerintah pusat
sehingga kesamaan dan
sekeragaman bentuk laporan.

Dengan sistem tersebut,
Jokowi menginginkan laporan
keuangan desa dapat dibuat
sesederhana mungkin.
“Tolong mulai dibangun
sebuah sistem aplikasi
keuangan desa yang simpel,
yang sederhana,” ujar Jokowi
di pembukaan Rapat
Koordinasi Nasional
Pengawasan Internal
Pemerintah Tahun 2017 di
Istana Negara, Kamis (18/5)
bulan lalu.
Jokowi melihat, laporan
penggunaan dana desa masih

cukup ruwet. Laporan
keuangan terdiri dari
berlembar-lembar halaman
dan sulit untuk dipahami
secara sederhana.
Apalagi, jika keruwetan
laporan tersebut disertai juga
dengan dugaan tindak pidana
korupsi pada anggaran desa.
“Enggak usah laporan itu
bertumpuk-tumpuk, tapi
duitnya juga hilang, untuk
apa? Laporan seperti itu untuk
apa? Enggak ada gunanya,”
ujar Jokowi.

4 Syarat Agar Dana Desa 2018
Bisa Cair, Apa Saja?
Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (PDT) Eko Putro
Sandjojo melakukan kunjungan
ke Desa Pabedilan Kaler,
Kecamatan Pabedilan,
Kabupaten Cirebon. Selain dana
desa, sejumlah hal diutarakan
Eko dalam kunjungan ini. Salah
satunya mengajak masyarakat
desa membangun bioskop desa.
Hal itu disampaikan Eko saat
melakukan kunjungan bersama
forum bidan desa, Jumat 28 April 2017. Sebab,
dia menjelaskan, bioskop desa selain sebagai
fasilitas hiburan juga berimbas kepada sektor
ekonomi warga sekitar.
“Ini maaf ya bukan bermaksud negatif tapi
memanfaatkan peluang. Toh proyektor sudah
ada dan mudah dibeli, apa salahnya kantor
kecamatan kalau malam hari jadi bioskop desa
dan warga cukup dikenakan tarif Rp 1000 per
orang misalnya. Uangnya untuk para bidan
desa yang selama ini honornya kecil,” sebut dia.
Usulan membangun bioskop desa sebagai salah
satu motivasi Mendes PDT untuk
mendongkrak kekuatan ekonomi di tingkat
desa. Presiden Jokowi, kata dia, sangat
perhatian terhadap desa.
Bahkan, dana desa yang digelontorkan
pemerintah pusat tahun 2018 mendatang naik.
Dari Rp 60 triliun pada 2017 menjadi Rp 120
triliun untuk tahun depan.
“Belum lagi dana desa yang disalurkan
pemerintah daerah dan provinsi. Pastinya dana
desa tahun depan akan lebih besar dan
berpotensi mendongkrak ekonomi masyarakat
desa,” ujar dia.
Kendati demikian, lanjut Eko, pemerintah
tidak akan menyalurkan dana desa tahun 2018
jika pemerintah desa tidak memasang baliho
tentang rencana penggunaan dan realisasi dana
desa. Kemudian syarat utamanya agra dana
desa itu cair, yakni pemerintah desa harus
menjalankan empat program utama
kementerian.
Empat program utama tersebut, pertama,
membuat Produk Unggulan Kawasan
Perdesaan (Prokades). “Kami sedang membuat

“Yang penting itu simpel,
sederhana, gampang dicek,
gampang dikontrol dan
diawasi. Prinsipnya begitu,”
lanjut dia.
Dengan sistem aplikasi
keuangan yang sederhana itu,
Jokowi juga berharap ada
pertanggungjawaban aparatur
desa yang betul -betul

kongkret atau riil.
“Tidak hanya di tulisan, tapi
lapangannya juga kelihatan.
Tidak hanya di pelaporannya,
tapi kongkret, bisa dirasakan
manfaatnya oleh rakyat.
Jangan sampai kita basa-basi
dengan laporan, tapi
barangnya enggak nongol,”
ujar Jokowi. n

Porsi Alokasi Anggaran Dana
Desa 2018 Akan Diubah
Sebagai upaya meningkatkan
kesejahteraan di daerah,
pemerintah berencana
memaksimalkan transfer dana
ke daerah. Direktorat Jenderal
(Ditjen) Perimbangan
Keuangan, Kementerian
Keuangan (Kemkeu)
menyatakan adanya
kemungkinan porsi alokasi
dana desa tahun 2018 yang
diambil dari dana transfer ke
daerah akan berubah.

klaster ekonomi desa dalam produksi besar.
Nanti kita bawa sarana pasca panen di sini agar
pendapatan masyarakat desa juga meningkat,”
kata dia.
Program utama yang kedua, pemerintah
meminta setiap kepala desa mengalokasikan
dana Rp 200 juta sampai Rp 500 juta untuk
membuat embung air desa. Fungsinya, sebagai
sarana menunjang produk tanaman desa.
“Segera buat perbupnya. Embung juga bisa
dipakai untuk beternak ikan. Dan ikan sangat
penting untuk menanggulang permasalahan
balita yang kekurangan gizi,” sambung dia.
Program utama yang ketiga, masyarakat desa
harus membuat Badan Usaha Milik Desa
(Bumdes). Pembentukan Bumdes tersebut
lantaran pemerintah berencana bentuk PT
Mitra Bumdes Nusantara.
“Nanti di Cirebon akan dibuat PT Mitra
Bumdes Cirebon, sahamnya 51 persen saham
nasional, 49 persen dari desa. Nanti semua
subsidi pemerintah akan disalurkan kewar
mitra bumdes. Belinya pakai kartu dan tepat
sasaran. Traktor akan dihibahkan ke PT Mitra
Bumdes. Kasih subsidi bidan nya untuk tetap
menjaga kesehatan masyarakat,” ucap dia.
Sementara itu, untuk program utama yang
keempat, pemerintah meminta desa
mengalokasikan dana desa Rp 50 juta sampai
Rp 100 juta untuk membuat lapangan olahraga
desa. Lapangan olahraga desa tersebut
diharapkan adanya aktivitas positif bagi anak
muda desa.
Pak Presiden juga berencana membuat Liga
Desa. Entah itu sepak bola atau olahraga yang
lain pastinya kami minta dibuatkan dulu
lapangan olahraganya,” pungkas Eko. n

“Tahun 2018 mendatang, kami akan menyempurnakan kebijakan
pembagian dana desa dengan tetap memperhatikan aspek
pemerataan dan keadilan. Hal tersebut kami lakukan dengan
merubah alokasi dasar yang sekarang 90% : 10%, bisa menjadi
80% : 20% atau 70% : 30%,” terang Boediarso Teguh Widodo,
Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan dalam rapat
bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Kamis (15/6).
Ia menjelaskan, selama ini porsi dana desa yang diambil dari dana
transfer ke daerah hanya sebesar 10%. Perubahan alokasi
tersebut memiliki beberapa tujuan, seperti mempercepat
pengentasan kemiskinan sekaligus mengatasi kesenjangan di
dalam penyediaan sarana prasarana publik antar desa.
Di samping itu, pemerintah berencana memberikan afirmasi
kepada desa tertinggal, sangat tertinggal, serta daerah tertinggal
di wilayah perbatasan dan kepulauan.
“Afirmasi dalam hal ini adalah daerah tersebut akan mendapatkan
alokasi yang lebih besar daripada daerah lain,” tutur Boediarso.
Ia menuturkan, kemungkinan besar pagu anggaran dana desa
yang akan diajukan tahun 2018 lebih besar daripada tahun ini.
Sebagai informasi, anggaran dana desa tahun 2016 sebesar Rp
46,9 triliun dan pada tahun ini meningkat menjadi Rp 60 triliun.
Sedangkan realisasi dana desa tahun 2016 sebanyak 53,67% dan
tahun 2017 sudah terserap 50,91%. “Berapa besar peningkatannya
masih belum tau, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing desa,” ujar Boediarso.
Dari sisi penggunaannya, pemerintah akan melakukan re-focusing
prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
Arahnya yakni pada perbaikan, peningkatan kualitas hidup
masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan
dalam penyediaan infrastruktur, memperluas kesempatan kerja,
dan menyusun konsep pendampingan yang berorientasi pada
pemberdayaan desa.
Terdapat prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, yakni
pembangunan desa, sarana prasarana pelayanan sosial dasar,
serta sarana dan prasarana kegiatan ekonomi desa.
Boediarso menjelaskan jika kini pihaknya memindahkan
penyaluran yang selama ini terpusat dari pusat, menjadi ke
Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) setempat.
“Hal tersebut dilakukan untuk mendekatkan pelayanan,
meningkatkan efisiensi, mempermudah koordinasi dengan Pemda
serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi,”
pungkasnya. n
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Ada Pengusaha Punya Lahan Seluas
Hampir 2 Kali Pulau Bali

su kebakaran lahan dan El
Nino yang panjang berakibat
menurunnya produksi kelapa
sawit pada tahun 2016.
Menurut data GAPKI
(Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia) produksi CPO
(Crude Palm Oil) atau minyak sawit
mentah sebesar 31,5 juta ton dan
PKO (Palm Kernel Oil) sebesar 3
juta ton, total sekitar 34,5 juta ton,
turun 3% dari angka tahun 2015.

Dari segi harga menunjukkan tren
kenaikan rata-rata USD 700 per metrik
ton, naik 14% jika dibandingkan
dengan tahun 2015 sebesar USD 614
per metrik ton.
Sementara, untuk ekspor tahun 2016
turun 5% (25,1 juta ton) dibanding
tahun 2015 yang mencapai 26,4 juta
ton. Industri kelapa sawit di tahun
2016 menyumbang devisa sebesar
USD 18,1 miliar atau Rp 240,7 triliun
(USD 1 = Rp 13.300), mengalami
penurunan 3% dibanding tahun 2015.
Seluruh negara tujuan ekspor
mengalami penurunan permintaan
kecuali Amerika Serikat (AS) dan Uni
Eropa.
Kebutuhan Eropa meningkat pesat,
Resolusi Parlemen Eropa yang
dilakukan untuk Indonesia dan
Malaysia mengenai Kelapa Sawit
diyakini hanya perang dagang biasa.
Tantangan industri kelapa sawit 2017
GAPKI merumuskan ada beberapa
tantangan industri kelapa sawit di
Indonesia tahun 2017, sebagai berikut:
Promosi minyak sawit Indonesia di
pasar India, Pakistan, dan negaranegara Timur Tengah
Penanganan isu-isu negatif seperti:
Isu super tax Perancis ada
kemungkinan akan digulirkan kembali
di waktu mendatang

Italia dan diperkirakan akan semakin
marak meskipun belum ada
pembuktian secara scientificyang kuat
Sawit dituding sebagai penyebab
utama deforestasi masih akan tetap
ada, terutama di Uni Eropa
Persepsi negatif terhadap minyak sawit
sebagai minyak nabati less healthier
dan low quality di beberapa negara
masih terus dibicarakan hampir di
semua negara-negara pengimpor
Daya saing minyak sawit akan semakin
lemah dibandingkan dengan minyak
nabati lainnya, terutama minyak bunga
matahari
Peningkatan standar REDD+ untuk
ambang batas CPO sebagai biomassa
energi terbarukan dan pengurangan
mandatori biodiesel yang berasal dari
first generation.

Isu 3-MCPD (kandungan karsinogenik
3. Penanganan isu-isu domestik,
pada minyak nabati) sudah muncul di

seperti:
Penanganan lahan gambut dan
pencegahan kebakaran lahan
Sosialisasi kepada stakeholder tentang
strategis dan pentingnya industri
kelapa sawit.
Tantangan lainnya adalah masalah
lahan bagi pengembangan kebun baru
yang diakibatkan tidak tuntasnya tata
ruang nasional dan RTRW (Rencana
Tata Ruang Wilayah), adanya ketidakpastian hukum status legalitas lahan.
Sementara, pengembangan izin yang
mengarah ke Indonesia Timur belum
didukung oleh infrastruktur seperti
pelabuhan. Sementara kontribusi CPO
Kalimantan dan Sulawesi sudah
mencapai 30% produksi nasional,
sehingga pelabuhan menjadi penting.
Lebih jauh, Resolusi Parlemen Eropa
menjadi tantangan bagaimana industri
kelapa sawit (GAPKI) bersama
Pemerintah bahu-membahu “melobi”
agar sanksi untuk Indonesia tidak
dijatuhkan, karena hal itu lebih sebagai
manuver persaingan bisnis. Perlu
upaya bersama dengan Malaysia karena
senasib dan sepenanggungan.
Untuk menciptakan iklim yang
kondusif di industri kelapa sawit di
Indonesia, perlu ditata berbagai hal:
Lembaga Keuangan harus
memperkuat kebijakan risiko sosial
dan lingkungan untuk ditingkatkan
secara akuntabel. Dengan demikian,
menghindari pembiayaan perusahaan
yang merampas tanah, melanggar
HAM (Hak Azasi Manusia), konflik
sosial, eksploitasi pekerja, dan hal
negatif lainnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mengawasi untuk akuntabilitas yang
baik dan mengadopsi kebijakan
berkelanjutan
Mengkaji ulang pemanfaatan lahan

besar untuk ketahanan pangan, untuk
mengurangi ketimpangan sosial yang
terjadi di Indonesia dengan redistribusi
aset untuk petani
Dalam memberi izin, diharapkan
harus produktif, dan mempunyai
hubungan yang baik dengan
lingkungan
Industri kelapa sawit memerlukan
investasi lebih terpadu dari hilir, bukan
sekadar penyulingan minyak tapi
sampai pengolahan bahan makanan,
dan produk-produk olahan.

Perusahaan Indonesia di
posisi rangking dunia
Indonesia sebagai produsen kelapa
sawit terbesar, beberapa perusahaan
Indonesia menempati rangking dunia:
Sebagai perusahaan publik, Wilmar
dengan kapitalisasi saham terbesar
senilai USD 15 miliar atau sekitar Rp
2,1 triliun menyusul Astra Agro
Lestari senilai Rp 300 miliar.
Perusahaan-perusahaan di atas
menjadi anggota perusahaan kelapa
sawit dunia rata-rata semenjak tahun
2001. Tercatat di luar kelompok 10
besar di atas, Darmex Agro Group
(-49), Golden Plantation (-39), dan
Tunas Baru Lampung (-35) adalah
perusahaan kelapa sawit yang
menempati rangking dunia.
Data Kementerian Pertanian
menunjukkan bahwa lahan kelapa
sawit meningkat di tahun 2016
mencapai 10 juta hektare, sementara di
tahun 2009 seluas 7,32 juta hektare,
dan di tahun 1980 baru 190 ribu
hektare saja. Pesatnya peningkatan
lahan menempatkan kita sebagai
produsen terbesar dengan share 45%,
di rangking dunia. Malaysia berada
pada posisi kedua, dengan share 41%.
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Tercatat ada sekitar 1.320 perusahaan
bergerak dalam perkebunan kelapa
sawit, 74 industri minyak goreng, 46
industri margarin, 44 industri deterjen
dan sabun mandi, 37 industri
oleokimia, dan 20 perusahaan
biodiesel.
Apakah semuanya milik orang
Indonesia? Dengan modal kita
memaklumi banyak perusahaan
Malaysia, Singapura bekerja sama
dengan pengusaha Indonesia dalam
pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
Robert Kuok, konglomerat Malaysia
adalah partner dari Wilmar (Martua
Sitorus) sebagai perusahaan terbesar
kelapa sawit di Indonesia.
Dari tersedianya lahan 13 juta hektare,
baru 10 juta hektare yang sudah
berizin. Luas lahan yang sangat besar
ini sulit ditandingi negara lain, seperti
Malaysia. Maka pengusaha sawit
Indonesia berpotensi bekerja sama
dengan pengusaha Malaysia.
Negara Malaysia dianggap lebih
bijaksana dalam mengelola kelapa
sawit, walaupun pemerintahnya sudah
moratorium izin lahan karena sudah
tidak tersedia. Industri hilir di
Malaysia lebih berkembang, secara
nominal jauh lebih besar penerimaan
pajak maupun kapitalisasi industrinya,
karena mereka unggul dalam produk
turunannya (hilirisasi).

Pemilik lahan terbesar
Sinarmas Group, konglomerat yang
dipimpin oleh Eka Tjipta Widjaja (93
tahun) memiliki lahan terbesar kelapa
sawit di Indonesia, mencapai 713.000
hektare. Dalam rangking konglomerat

versi Forbes, Eka Tjipta Widjaja
menempati No. 4 terkaya setelah Budi
Santoso (Djarum), Susilo Wonowidjojo
(Gudang Garam), dan Anthony Salim
(Salim Group), dengan aset mencapai
USD 5,6 miliar atau Rp 74,5 triiun.
Di posisi kedua ada Jardine Mattheson,
seluas 413.138 hektare dimiliki oleh
Henry Keswick (Scotlandia), menyusul
Salim Group yang merupakan orang
No. 3 terkaya di Indonesia, dengan
aset mencapai Rp 76 triliun. Di posisi
ketiga, Triputra Group dengan luas
342.000 hektare dimiliki oleh Benny
Subianto yang juga merupakan orang
terkaya ke-33 dengan aset Rp 12,6
triliun. Menyusul Surya Dharma
Group (Martias), Wilmar (Martua
Sitorus) yang dikenal sebagai raja
kelapa sawit, orang terkaya No. 18,
dengan aset mencapai Rp 19 triliun.
Lalu ada Musim Mas Group, yang
dimiliki oleh Bachtiar Karim,

konglomerat No, 27 terkaya di
Indonesia, dengan aset sebesar Rp 16
triliun. Ada Harita Group 206.000
hektare, konglomerat No. 43 terkaya
dengan aset Rp 9,3 triliun.
Ada beberapa nama terkenal, seperti
Theodhore P. Rachmat, konglomerat
No. 11 yang juga keponakan dari
William Soerjadjaja (pendiri/CEO
Astra), ia memiliki aset sebesar Rp 24
triliun.
Konglomerat rata-rata memiliki lahan
sawit, tercatat hanya keluarga Djarum,
Gudang Garam, Ciputra, Chairul

Tanjung, Benjamin Setiawan, Murdaya
Poo, Mochtar Riyadi, Tahir, Eddy
Katuari, Rusdi Kirana dan Hary
Tanoesoedibjo.
Berikutnya ada nama Sampoerna Agro
Group yang dimiliki oleh Putera
Sampoerna yang merupakan orang
terkaya No. 12 dengan aset Rp 23,5
triliun.
Nama-nama asing yang memiliki lahan
terluas ada Henry Kenswick
(Skotlandia), Genting Group (Lim
Kok Thong, Malaysia) dan Batu
Kawan Group (Malaysia). n

Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir
Mengucapkan
1 Syawal 1438 Hijriah

Bupati Kabupaten
Ogan Komering Ilir
H Iskandar, SE

Desa
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Joncik Muhammad Menuju Empat Lawang Lebih Baik

L

Silaturahmi dan Persaudaraan

ebaran bukan hanya menjadi sebuah kemenangan
jiwa, tetapi juga kebahagiaan bagi para sesama
muslim untuk dapat saling mensucikan diri,
dengan bermaaaf-maafan. Jalinan silaturahmi dan
penguatan persaudaraaan dapat memberi hasil
untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran
bersama.

Hal itu diungkapkan tokoh
empat lawang, Joncik
Muhammad. Menurut bakal
calon Bupati Empat Lawang
tersebut, silaturahmi
merupakan salah satu akhlak
muslim. Sebab Allah
mewajibkan kepada kita semua
untuk menyambung
silaturahmi yang merupakan
wujud dari rasa taqwa kepada
Allah SWT. “Silaturahmi
merupakan ibadah yang sangat
mulia, mudah dan membawa
berkah. Kita kaum muslim
jangan pernah melalaikan
hubungan silaturahmi ini,”
jelas Joncik.
Menurut dia, cukup banyak
surat dan ayat yang
menegaskan tentang

pentingnya silaturahmi.
Bahkan Allah murka jika ada
hambanya yang dengan
sengaja memutus silaturahmi
tersebut. “Dalam surat
Muhammad disebutkan,
bahwa ‘“Maka apakah kiranya
jika kamu berkuasa kamu akan
membuat kerusakan di muka
bumi dan memutuskan
hubungan kekeluargaan?
Mereka itulah orang-orang
yang dilaknati Allah dan
ditulikanNya telinga mereka,
dan dibutakanNya penglihatan
mereka’. Artinya demikian
besar laknat Allah bagi
mereka yang memutuskan
silaturahmi,” kata dia.
Pentingnya menjaga
silaturahmi, jelas Jonicik,

selain mendapatkan ridho dari
Allah, silaturahmi juga dapat
melapangkan rezeki. Salah
satu hadits nabi yang
diriwayatkan Imam Hakim,
“Barang siapa yang senang
dipanjangkan umurnya,
diluaskan rezekinya, dan
dijauhkan dari kematian yang
buruk, maka hendaklah
bertakwa kepada Allah dan
menyambung silaturahmi.
“Selain itu lewat silaturahmi,
maka orang lain akan
mengenang berbagai jasa dan
kebaikannnya. Serta
dipanjangkan umurnya, dalam
artian umurnya menjadi lebih
berguna,” kata dia.
Secara langsung atau tidak,
mereka yang menjalin
hubungan silaturahmi akan
saling merasakan kebahagiaan
satu dengan lainnya. Bahkan
Rasulullah SAW juga pernah
bersabda, bahwa orang yang
memutuskan hubungan
silaturahmi tidak akan masuk
syurga. “Nah, apa hubungan
silaturahmi dengan rezeki? Ini

juga harus dipahami bersama.
Sebab, rezeki datang lantaran
adanya interaksi sosial antara
satu dengan lainnya. Rezeki
itu didapat lewat berbagai

cara, seperti perdagangan,
jasa, dan lainnya. Dan itu
dapat terbina lewat silaturahmi
yang baik,” pungkas Joncik. n
(ronald)

Perkuat Silaturahmi Antar Alumni, Kahmi Sumsel Gelar Buka Bersama
Dalam rangka memperat tali
silaturahmi dan kebersamaan
selama ramadan, KAHMI
Sumsel menggelar buka puasa
bersama di hotel
swarna dwipa
kemarin.
Ketua Umum
Kahmi Sumsel,
Joncik Muhammad
mengatakan,
kegiatan Buka
bersama KAhmi
adalah kegiatan
rutin yang
dilaksanakan oleh KAHMI
dalam rangka menjalin
silahtirahmi Antara alumni
HMI "Memang ini agenda
rutin Kahmi dalam rangka
menyambung silahturahmi
antar Alumni HMI agar dapat
berkomunikasi untuk
kemajuan Kahmi dan HMI,"
jelas Joncik Muhammad.
Dikatakan, Joncik bahwa
keakraban yang terjalin ini
menjadi kekuatan kahmi

sumsel. Selain itu, para alumni
HMI berada di berbagi lini
dan sektor yangberbeda-beda.
Baik dalam eksekutif,
legislatif, dan
yudikatif. “Dalam
politik, para
alumni berada
diberbagai partai
politik dan mereka
mewarnai.
Demikian juga di
eksekutif, banyak
para alumni kita
yang sukses
memimpin
daerahnya,”tegas dia.
Keberadaan KAHMI sendiri,
tegas Joncik, bukan hanya
sekedar organisasi alumni.
Tetapi lebih pada penguatan
kebersamaan para alumni
HMI untuk meluruskan garis
perjuangan NKRI. Garis
persatuan dan kesatuan
bangsa dan kesejahteraan
umat. “Ini yang penting,
karena berbagai kekuatannya
KAHMI bersatu membangun

bangsa,”ujar dia.
Mengenai kedatangan Lury
sendiri dalam acara tersebut,
Joncik mengatakan KAHMI
terbuka bagi siapa saja yang
datang. "Alhamdullilah kahmi
dilirik oleh Lury anak
gubernur, kita kahmi
terbuka,tidak saja lury, juga
seluruh calon kita terima
siapapun yang datang,"

tegasnya
Pada kesempatan itu, hadir
bakal calon wali kota
Palemban,g Luri Elza Alex
Noerdin. Dalam sambutannya
yang singkat di hadapan para
tokoh KAHMI Sumsel, Lury
mengucapkan terima kasih
yang sedalam-dalamnya. “Saya
pribadi mengucapkanterima
kasih,”ujar Lury singkat.
KAHMI Sumsel sengaja
melaksanakan kegiatan buka
puasa bersama yang

dilaksanakan di kediaman
para pengurus dan senior
KAHMI. Pada sabtu 17 Juni
kemarin, berlangsung buka
puasa bersama di kediaman
tiga tokoh KAHMI Sumsel
yang memang bertetangga.
Yakni Robi Paruhita, Yandez,
dan Abdul Aziz. Acara yang
berlangsung di komplek
Springhill Talang kelapa itu,
dihadiri para tokoh dan senior
KAHMI Sumsel.
n (ronald)
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Stok Melimpah, OKI Pasok Beras ke Jabodetabek

K

abupaten Ogan Komering
Ilir Sumatera Selatan
mengalami surplus beras
sebanyak 442.855 ton.
Untuk itu para petani di
wilayah ini mengirimkan beras ke
daerah-daerah lain seperti
Jabodetabek yang membutuhkan
banyak stok selama Bulan
Ramadan dan menjelang Idul Fitri
1438 Hijriah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Hortikultura Kabupaten OKI, H
Syaripudin SP mengatakan,
pengiriman beras yang dilakukan oleh
Gapoktan ke Toko Tani Indonesia
(TTI) di DKI Jakarta pada tahun ini
sebanyak 180 ton. Beras yang sudah
dikirim sebanyak dua kali dengan total
38 ton.
“Beras Gapoktan dibeli dengan harga
Rp7.700/kilogram dan ongkos kirim
sampai ke Jakarta disubsidi pemerintah
melalui kegiatan Dinas Ketahanan
Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Hortikultura Kabupaten OKI,”
ujarnya saat melepas produksi
Gapoktan di Kecamatan Lempuing

OKI, Senin, (12/5).
Dijelaskan Syaripudin, pemasaran
beras dari Gapoktan selaku produsen
langsung ke pasar tingkat kosumen di
ibu kota negara untuk membantu
menstabilkan harga, produsen dapat
menikmati harga layak dan konsumen
membeli dengan harga yang lebih
murah.
Bupati OKI H. Iskandar, SE saat
melakukan safari Ramadhan di Desa
Bumi Agung Kecamatan Lempuing
menyambut baik kerja keras para
petani di Kecamatan Lempuing.
“Lempuing jadi andalan cadangan
pangan nasional. Saya ingin
mengapresiasi para petani yang bekerja
keras di sawah-sawah sehingga
produksi padi kita meningkat hingga 1
juta ton gabah kering giling (gkg)
bahkan mampu memasok untuk
daerah lain,” ungkap Iskandar.
Upaya pemerintah dalam meningkatan
produksi padi menurut Iskandar akan
sia-sia tanpa kerja keras petani.
“Pemerintah hanya mendorong dan
memfasilitasi, kerja keras petani yang
membuat kita berhasil” pungkasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat
Lempuing, Nuryasin mengaku sangat
terbantu dengan bantuan Pemerintah
dibidang pertanian.
“Di bulan puasa ini kami sedang
panen Pak Bupati, Terimakasih karena
bantuan peralatan yang ada panen

kami jadi ringan ibadah puasa tidak
terganggu” Ungkapnya.
Petani di Kecamatan Lempuing
semakin terbantu menurut Nuryasin
karena irigasi upper komering sudah
mulai berfungsi. n
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q Hari Jadi Kota Palembang Ke-1334

masyarakat turut serta
mengamankan. Seperti dalam
hal ini Polda Sumsel
memasang lebih dari 400
CCTV terpadu di seluruh kota
Palembang, yang dimana
kamera dikhususkan dapat
diperbesar hingga jarak 40
Km.

D

Lanjut Alex menambahkan,
Light Rail Transit (LRT)
bukan sekedar solusi kedepan
untuk mengatasi kemacetan
ataupun angkutan bagi atlit
pada saat Asian Games nanti,
melainkan LRT mendorong
infrastruktur yang merubah
kultur. Dimana memaksa
masyrakat harus antri,
memaksa masyarakat pula
untuk bisa menjaga,
mengawasi infrastruktur yang
mahal tersebut.

Pesan Alex, Palembang
Jangan Pernah Merasa Puas
alam rangka memperingati Hari Jadinya Kota
Palembang Ke-1334, hari ini digelar Rapat
Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Palembang, bertempat di Kantor
DPRD Kota Palembang. Acara tersebut dihadiri langsung
Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin, Sabtu
(17/06).

Hadir pula Walikota/ Wakil
Walikota Palembang, Ketua
DPRD Sumsel Giri Ramanda
N. Kiemas, Wakil Ketua
Muhammad Yansuri dan
Chairul S. Matdiah, Bupati
Lahat Saifudin Aswari Rivai
dan Bupati Muara Enim
Muzakir Sai Sohar, FKPD
Kota Palembang, OPD
Pemkot Palembang, tokoh
masyarakat, tokoh agama,
pemuda dan mantan pejabat
struktural di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang.
Alex mengucapkan selamat
atas hari jadi Kota Palembang
yang telah berumur 1334
tahun. Ia juga menyampaikan
Palembang merupakan kota
paling tua, terbilang provinsi
termaju di Indonesia, serta
kota yang paling konsisten,
sebab dari dulu namanya
Palembang, sekarang
Palembang dan kedepan tetap
Palembang.

“Selamat ulang tahun Kota
Palembang, insha Allah enam
bulan sebelum Asian Games
Palembang salah satu Kota
tercantik di Asia, kita memang
bukan yang terkaya tetapi kita
yang mempunyai motivasi
paling kuat, kita yang bersatu
paling teguh, kita yang
mempunyai tekad dibuktikan
bahwa di Indonesia hanya dua
Kota yang menjadi tuan
rumah Asian Games 2018
Jakarta dan Palembang.
Bangga kita menjadi warga
Palembang, warga Sumatera
Selatan,” ucap Alex dalam
kata sambutannya.
Menyimak secara rinci
penghargaan dan prestasi yang
berhasil diraih Kota
Palembang, secara langsung
dibacakan oleh Walikota
Palembang dan Ketua DPRD
Kota Palembang. Alex
menggaris bawahi bahwa ada
yang menjadi sangat penting

menurut catatanya adalah
Palembang berhasil meraih
opini wajar tanpa
pengecualian tujuh tahun
berturut, meraih Adipura 10
kali berturut dan role model
pelayanan publik dukcapil satu
atap terpadu.
“Nah ini dari sekian puluh
tadi, ini yang paling penting,
ini yang membanggakan buat
kita semua,” tegas Alex.
Kendati penghargaan tersebut
berhasil diraih dikatakan Alex,
belum cukup untuk syarat
menjadi kota tuan rumah
Asian Games, sebab syarat

menjadi kota metropolitan
yang layak menjadi tuan
rumah Asian Games adalah
aman, bersih, kemudian pula
kebutuhan dasar untuk rakyat
seperti air bersih harus
tercukupi, listrik, hingga
pelayanan publik lainya harus
terkoordinasi.
Untuk memberikan rasa aman
kepada semua baik itu
masyarakat maupun tamu
yang berkunjung ke
Palembang. Alex menuturkan,
tidak mungkin hanya dari
pihak kepolisian saja yang
berperan aktif mengamankan,
namun harus seluruh

“PR masih banyak Pak Wali
dan Buk Wali, DPRD, sebab
tidak akan bisa mencukupinya
hanya dengan seorang
Walikota maupun FKPD saja,
sepuluh kali Adipura itu
belum jaminan, sepuluh kali
itu hanya penilaian sesaat, oleh
karena itu tadi gerakan
semuanya harus bersatu
membantu, berpartisipasi.
Program gotong royong itu
tadi menjadi sangat tepat,
gotong royong yang di inisiasi
oleh Walikota patut mendapat
apresiasi dari kita semua,”
pungkas Alex.
Sementara Walikota
Palembang Harnojoyo
menambahkan, Sebagaimana
diketahui bersama kurang
lebih satu tahun lagi
terselenggaranya perhelatan
akbar bangsa-bangsa Asia
yakni Asian Games 2018.
Sehingga saat ini geliat
pembangunan infrastruktur
Kota Palembang terus dikebut
dan akan selesai tepat pada
waktunya. Pembangunan
tersebut akan berdampak pada
kemajuan Kota Palembang
dan Provinsi Sumsel.
“Dengan semangat gotong
royong mari kita jadikan
momentum hari jadi Kota
Palembang yang ke- 1334
untuk memperioritaskan
Palembang Emas dan Asian
Games 2018,” tuturnya. n

pemerintah provinsi sumatera selatan
Mengucapkan
Selamat Hari Raya

1 Syahwal 1438 Hijriah

Mohon Maaf Lahir & Bathin
Ir. H. Alex Noerdin
Gubernur Sumatera Selatan

Ir. H. Ishak Mekki

Wakil Gubernur Sumatera Selatan
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Pelajar SDN 1 Talang
Cempedak Antusias Sambut
Kedatangan Bupati OKI

RagamDesa

11

Menjelang Lebaran, Harga
Daging Sapi Masih Bertahan
di Angka 130rb/kg

Menjelang hari lebaran yang masih sepekan lagi, spekulasi akan
kenaikan harga pada daging sapi di pasaran terus berkembang, namun
hal itu tidak berpengaruh di Pasar Saka Selabung Muaradua
Kabupaten OKU Selatan, seperti nampak saat pantauan di pasar
tersebut, Sabtu (17/6) siang seperti dikutip dari detak-palembang.com.
Dari hasil pantauan, sejak pekan lalu hingga hari ini, harga daging sapi
masih berada di angka Rp 130.000 perkilonya, harga tersebut masih
tergolong mahal walaupun tidak mengalami perubahan yang signifikan.

P

elajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Talang
Cempedak sangat antusias menyambut
kedatangan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H
Iskandar SE yang akan menghadiri acara
Silaturahmi dan Dialog dalam rangkaian Safari
Ramadhan 1438 H di Desa Talang Cempedak Kecamatan
Jejawi, Jum’at (16/6).
Antusiasme itu terlihat sejak
Jum’at pagi, Pihak dari SDN 1
Talang Cempedak menyiapkan
seluruh siswa untuk
menyambut kedatangan
Bupati OKI.

didik bersiap-siap menyambut
kedatangan bapak Bupati H
Iskandar SE,” ujar Amnah
Susan S.Pd.SD, Kepala SDN 1
Talang Cempedak seperti
dikutip oganpost.com.

“Iya kita menyiapkan seluruh
siswa. Dari pagi tadi, anak

Menurutnya, kedatangan

Bupati OKI menjadi
kebanggaan sendiri bagi warga
Desa Talang Cempedak. Para
siswapun ikut antusias dengan
kedatangan Bupati OKI H
Iskandar SE. Wajah riang
terlihat dari siswa SD.

“Harga daging tidak naik mas, bahkan harga tidak berubah sejak
beberapa minggu lalu,”tutur Rudi, salah seorang pedagang di pasar
Saka Selabung itu.

“Tentu kedatangan Bapak
Bupati di desa ini menunjuk
kan bahwa Bupati peduli
dengan masyarakat Talang
Cempedak. Masyarakat desa
juga siap mengawal program
membangun OKI dari desa
agar berjalan dengan baik
hingga tuntas,” tutupnya. n

Sementara itu, Nur salah seorang pembeli daging sapi yang ditemui,
mengatakan kalau harga daging saat ini masih tergolong tinggi, ia
mengharapkan ada penurunan harga.

Polres OKUS Gelar Operasi Cipta Kondisi
Sampai H-1 Idul Fitri

Tim pertama beroperasi di sekitar Kota Muaradua,
dan yang satunya beroperasi di luar kota.

Juga untuk memberikan rasa aman bagi
masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya
dalam keadaan kosong.
Saat operasi di Terminal Muaradua, polisi berhasil
mengamankan seorang pria yang kedapatan
membawa senjata tajam dan tidak mempunyai
tanda pengenal KTP atau SIM.
AK, pria yang mengaku sebagai pekerja harian
lepas ini akhirnya diamankan oleh sat reskrim untuk
dimintai keterangamn lebih lanjut.
“Apabila dalam pemeriksaan ternyata tidak
ditemukan unsur-unsur kejahatan, maka AK akan

“Memang harganya tidak naik mas, akan tetapi dengan harga segitu
sudah kemahalan, kita berharap adanya penurunan,” ujarnya. n

Perangkat Desa Di Kabupaten OKI Keluhkan
Tunjangan Belum Cair
Perangkat Desa di Kabupaten OKI keluhkan belum dicairkannya
tunjangan perangkat oleh pemerintah Kabupaten OKI,menurut Mik
salah satu perangkat desa yang ada di Kecamatan Kayuagung sudah
masuk 6 bulan mulai dari bulan januari 2017 sampai bulan juni 2017 ini
tunjangan perangkan belum kunjung dicairkan, hal tersebut
dikatakannya kepada harian pagi ogan post, Rabu(14/6).

Senada dikatakan Tri juga perangkat desa di Kecamatan Kayuagung
mengatakan biasanya 3 bulan pertama tunjangan perangkat sudah
dicairkan namun menurut dia sudah memasuki bulan ke 6 tahun 2107
ini tujangan perangkat belum ada titik terangnya kapan akan dicairkan.

Operasi yang dipimpin langsung oleh Wakapolres
OKU Selatan Kompol Hadi Saefudin ini
berkekuatan 60 personil gabungan lintas satuan
yang dibagi menajdi dua tim, dan masing-masing
tim beranggotakan 30 anggota.

“Operasi bertujuan untuk menciptakan rasa aman
bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan
untuk mudik ke Muaradua,” jelas Hadi lebih lanjut.

“Biasanya akan mengalami pelonjakan harga pada H-2 atau dua hari
menjelang lebaran,karena banyak permintaan pasar” ungkap dia.

“Ya biasanya tunjangan perangkat ini setiap 3 bulan sekali itu dicairkan
oleh pemkab OKI,namun sudah memasuki tri wulan ke 2 belum juga
ada pencaiaran,entah apa sebabnya kami tidak tau,padahal lebaran
akan tibah setidaknya kalau uang tersebut cair bisa sedikit
meringankan beban biaya untuk lebaran,” ujarnya.

Untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan
kondusif menjelang hari Raya Idul Fitri 1438 H,
jajaran Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan
menggelar operasi cipta kondisi Rahmadiyah 1438
H, mulai Sabtu (17/06) malam.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kompol
Hadi yang didampingi oleh Kasat Intelkam Iptu
Hendry Antonius membeberkan, sasaran lokasi
operasi ini adalah terminal, taman kota, sepanjang
jalan protokol mesin ATM dan tempat hiburan,
selain itu juga untuk merazia aksi yang menjurus
pada premasime.

Menurutnya harga daging akan mengalami kenaikan jika sudah
mendekati lebaran, hal ini disebabkan oleh permintaan yang
meningkat.

dilepaskan” jelas orang kedua di Polres OKU
Selatan itu.
Operasi itu sendiri menurutnya akan digelar setiap
malam sampai H-1 lebaran mendatang dengan
lokasi yang berbeda-beda.
Operasi yang melibatkan satuan lalu lintas,
narkoba, reskrim, shabara, intelkam dan binmas ini
juga menyambangi club-club motor yang sedang
berkumpul di sekitar terminal untuk memberikan
sosialisasi.
Antara lain sosialisi untuk berkendara dengan aman
dan memebrikan himbauan untuk menghindari
narkoba, senjata tajam dan minuman keras demi
menjaga keselamatan dan keamanan bersama.
Selanjutnya tim juga memeriksa para pengendara
sepeda motor yang nongkrong di sepanjang
jembatan baru, polisi memeriksa apakah mereka
membawa senjata tajam atau benda-benda
mencurigakan seperti narkoba.
Dari hasil pemeriksaan ternyata mereka tidak
kedapatan membawa benda-benda berbahaya
tersebut. Sumber detak-palembang.com. n

“Sebenarnya kita berharap banyak tunjangan ini sebelum lebaran bisa
dicairkan,namun sepertinya ini cuma sekedar harapan karena belum
ada informasi yang jelas kapan uang tunjang bisa dicairkan,ya kami
hanya bisa menunggu dan tentu berharap ada kebijakan dari
pemerintah agar tunjangan ini bisa ada realisasi pencaiarannya,”
ucapnya.
Terkait permasalahan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa(DPMD) Kabupaten OKI Fahrul Rozi melaui Sekretaris DPMD
Suhami saat di konfirmasi melaui henpon 08526692xxxx menuturkan
terkendalahnya pencairan tunjangan perangkat Desa akibat laporan
APBDes 2017 belum terselesaikan oleh desa dan juga Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) desa tahun 2016 belum ada
laporan.
“Dana tunjangan perangkat ini sudah ada,bukanya kita dalam arti
menunda-nunda pencairan tunjangan perangkat desa,karena salah
satu persyaratan untuk bisa dicairkan harus terlebih dahulu
APBDesnya selesai dibuat dan juga LKPJ desa tahun 2016 juga harus
sudah ada laporan,” terang Suhaimi.
Dikatakan dia kalau pemerintah desa kurang mampu atau belum
paham dalam pembuatan APBDes dan LKPJ seharusnya mintah
petunjuk kepada DPMD bagaimana solusinya jangan berdiam diri
akibatnya menghambat pencaiarn tunjangan perangkat.
”Saya himbau kiranya pemerintah desa yang belum paham masalah
lapoaran APBDes dan LKPJ Desa kiranya dapat berkoordinasi kepihak
kita jangan hanya berdiam diri,akibatnya seperti ini,ya kalau kita
cairkan tidak prosedur kita yang salah,kan berbahaya,” ungkap
Suhaimi. sumber: oganpost.com
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Mengucapkan Selamat Hari Raya

1 Syahwal 1438 Hijriah
Mohon Maaf Lahir & Bathin
ir. h. ahmad rizal, mh, fcBArb

Chandra antonio tan

ledi patra s.p

mirza gumay s.iP

Anggota DPRD Kabupaten OKU

Anggota DPRD Kabupaten OKU

dan Keluarga

dan Keluarga

dan Keluarga

dan Keluarga

parwanto, sh, mh yudi purwa nugraha
dan Keluarga

dan Keluarga

Anggota DPRD Kabupaten OKU

Anggota DPRD Kabupaten OKU

dewan perwakilan rakyat daerah
provinsi sumatera selatan
HM Giri Ramanda N Kiemas SE, MM
Ketua DPRD Provinsi Sumsel
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Sumsel Bisa Produksi Bawang Merah

B

awang merah merupakan
salah satu komoditi
sayuran hortikultura
yang sangat dibutuhkan
masyarakat. Sebagai
pelengkap bumbu masakan
sayuran bawang merah menjadi
kebutuhan pokok masyarakat yang
nonsubsitusi atau tidak bisa
digantikan dengan bumbu rempah
lainnya. Bahkan tidak hanya
dibutuhkan sebagai bumbu
masakan, bawang merah juga
dapat bermanfaat sebagai obat
untuk berbagai jenis penyakit.
Dengan demikian, komoditi yang
satu ini sangat melekat dengan
kehidupan masyarakat di
Indonesia. BPS telah melangsir
bahwa kebutuhan perkapita ratarata adalah 0,38 kg per bulan.
Dapat dibayangkan betapa besar
kebutuhan bawang merah bagi
penduduk Indonesia yang
berjumlah lebih dari 200 juta jiwa.

Fakta keberhasilan
panen bawang merah
itu lebih membuktikan
bahwa bawang merah
dapat tumbuh dan
berproduksi baik di
lahan di Sumatera
Selatan ini.

Untuk memaksimalkan
pengenalan Bios 44 ke
masyarakat, Korem 044/Gapo
dan Kodim 0404/Muara
Enim terus melakukan
sosialisasi, kali ini dilakukan
terhadap Babinsa (Bintara
Pembina Desa) di jajaran
Kodim 0404/Muara Enim,
mengingat Babinsa
merupakan ujung tombak
Satuan Komando
Kewilayahan (Satkowil) yang
bersentuhan langsung dengan
kehidapan masyarakat,

mempunyai prospek yang baik untuk
dikembangkan. Dengan bekerjasama
dengan petani, dia telah menanam dan
panen bawang merah pada bulan
maret 2017 lalu seluas 1 hektar di Desa
Pulau Semambu Indralaya Utara Ogan
Ilir.
Fakta keberhasilan panen bawang
merah itu lebih membuktikan bahwa
bawang merah dapat tumbuh dan
berproduksi baik di lahan di Sumatera
Selatan ini. Tidak cukup menanam di
Indralaya, Rusli bekerjasama dengan
Kelompok Tani Keluarga di Soak
Simpur Kota Palembang menanam
bawang merah seluas 1 hektar dan
telah berhasil panen pada bulan April
2017 lalu.

Persoalannya adalah sampai saat ini
distribusi produksi bawang merah
tidak merata di Indonesia. Menurut
data dari Kementerian Pertaninan
sentra bawang merah hampir lebih 60
% lebih berada di Pulau Jawa,
khususnya di Provinsi Jawa Tengah
dan sekitarnya. Produksi bawang tidak
merata di sepanjang tahun sementara
permintaan tetap sepanjaang tahun
dan bahkan meningkat pada waktuwaktu tertent seperti pada hari hari
raya. Ketimpangan produksi yang
fluktuatif dan permintaan yang tetap
menyebabkan harga bawang merah
sering mengalami lonjakan kenaikan
harga cukup signifikant. Karena itu
bawang merah termasuk kelompok
volatile food dan penyumbang inflasi
bagi masyarakat khususnya di daerah
nonprodusen antara lain di Sumatera.

cukup luas dan agroklimat yang sesuai
mulai dari dataran rendah sampai
dataran tinggi.
Peluang ini sudah mulai dilakukan
dengan dorongan pemerintah dan
inisiatif masyarakat sendiri seperti
yang dilakukan oleh Rusli. Sebagai
orang yang pernah berkecimpung
dalam pembinaan petani dan
mempunyai latar belakang pendidikan
di bidang pertanian, dia berkeyakinan
bahwa agribisnis bawang merah

Dari fakta keberhasilan penanaman
bawang merah di dua lokasi yaitu di
Indralaya dengan jenis tanah lempung
berpasir dan jenis tanah podsolik
merah kuning di Kota Palembang kita
dapat menyimpulkan bahwa bawang
merah dapat dikembangkan di
Sumatera Selatan. Yang terpenting ada
kemauan yang kuat dari pelaku usaha
khususnya petani dan dorongan serta
bimbingan pemerintah yang sungguhsunguh dan berkesinambungan. n

Dalam rangka mengantisipasi hal yang
demikian itu, maka perlu dilakukan
pengembangan usaha budidaya
bawang merah di luar pulau Jawa
antara lain di Sumatera Selatan yang
mempunyai lahan potensial masih

Sosialisasi Bios 44 di Kodim 0404/Muara Enim
diharapkan nantinya dapat
mensosialisasikan penggunaan
Bios 44 kepada masyarakat
yang ada di wilayah binaannya
masing-masing, Rabu (14/6).
Acara sosialisasi yang
dilaksanakan di Aula
Makodim ini disampaikan
oleh Kasiops Korem 044/
Gapo Mayor Inf Andik
Siswanto, S.IP., M.IPOL. yang
diwakili oleh Praka Sulistiono.
Dalam sosialisasinya
disampaikan Bios 44 yang

ramah lingkungan kerena
merupakan gabungan
mikroorganisme, pada
mulanya diciptakan untuk
membantu dalam
penanggulangan kebakaran
hutan dan lahan yang sering
terjadi di wilayah Sumsel, dan
kini berkembang pada sektor
pertanian dan perkebunan
maupun perikanan yang
mampu meningkatkan
produktivitasnya.

“Setelah melakukan beberapa
kali percobaan penggunaan
Bios 44 di lahan persawahan
dan perkebunan yang kurang
subur menjadi subur, lahan
bekas tambang yang tandus
menjadi dapat ditanami dan
kolam ikan yang Ph rendah
menjadi meningkat dan ikan
dapat berkembang baik, inilah
perlunya sosialisasi kepada
masyarakat guna
meningkatkan produktivitas
dengan biaya ringan” terang
Sulis.
Pada kesempatan ini juga
Pasiops Kodim 0404/Muara
Enim Kapten Inf Feber

Irwanda didepan sekitar 60
orang Babinsa jajarannya
mengatakan, sosialisasi Bios
44 ini bertujuan untuk
mensosialisasikan manfaat
Bios 44 kepada seluruh
masyarakat yang ada di
wilayah Kodim 0404/Muara
Enim yang meliputi Kab.
Muara Enim, Kab. PALI dan
Kota Prabumulih melalui
Babinsa, dimana bahan cair
Bios 44 dapat membantu
warga dalam meningkatkan
produktivitas hasil pertanian

dan perkebunan maupun
perikanan.
“Bios 44 ini adalah hasil
inovasi Korem 044/Gapo, kita
harus turut mendukung dalam
mensosialisasikan kepada
masyarakat, karena dengan
menggunakan Bios 44
masyarakat akan terbantu
dalam mengolah lahan dan
mengurangi biaya pembelian
pupuk serta hasil panen dapat
maksimal,” ujar Pasiops. n
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Mengucapkan Selamat Hari Raya

1 Syahwal 1438 Hijriah
Mohon Maaf Lahir & Bathin
H. Joncik Muhammad
dan Keluarga
Ketua Fraksi PAN
DPRD Sumsel

KHM Umar HALIM
dan Keluarga
Sekretaris DPW PAN Sumsel

Iskandar, SE

dan Keluarga
Ketua DPW PAN Sumsel

Ir. H. Rudi Apriadi
dan Keluarga
Anggota Komis IV DPRD
Prov Sumsel

Rusdi
Tahar
dan Keluarga
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oment hari raya Idul Fitri, sering kali
dimanfaatkan masyarakat di
Indonesia untuk berkumpul bersama
keluarga besar di kampung halaman.
Namun, bagi yang perantau di kota
lain, untuk berkumpul bersama di hari Lebaran
itu harus dilalui dengan usaha mudik dengan
membawa segudang oleh-oleh untuk sanak
keluarga dan kerabat. Rangkaian ini menjadikan
kebiasaan setiap tahun yang terus dilakukan
sehingga boleh jadi menjadi tradisi masyarakat
Indonesia yang beragama Islam.
Tradisi atau adat kebiasaan turun-temurun (dari
nenek moyang) yang masih dijalankan dalam
masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-
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tahun ke tahun.
Apalagi libur lebaran umumnya lebih panjang
daripada libur di hari lain, sehingga orang-orang
memiliki banyak waktu untuk pulang kampung
ataupun berkunjung ke sanak saudara yang berada
jauh khususnya orangtua.

Halal Bi Halal
Halal bi halal adalah istilah untuk saling
mengunjungi teman, tetangga, dan sanak saudara
untuk saling ber maaf-maaf-an.
Tradisi ini bahkan juga mengikuti perkembangan
jaman dengan melakukan halal bi halal melalui
media online dan gadget modern. Kini banyak
diantara kita yang saling bermaafan melalui
handphone, media sosial, dan semacamnya.

perusahaan juga akan mengeluarkan THR untuk
para karyawannya. hal ini juga telah menjadi
ketetapan pemerintah.

Takbir Keliling

Tradisi Lebaran dengan Baju Baru

Malam Lebaran selalu ditandai dengan
kumandang takbir untuk merayakan hari
kemenangan setelah sebulan penuh
berpuasa. Dan sebagai tradisi kita sering
melakukan takbir keliling baik dengan
menggunakan kendaraan maupun
sekedar berjalan kaki. Kebersamaan
masyarakat sangat terlihat di saat-saat
seperti ini.

Tradisi ini sebenarnya menjadi simbol bahwa

Menabuh Bedug

cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan
benar.
Ada beberapa kegiatan yang sudah menjadi “tradisi”
lebaran bagi masyarakat Indonesia. Tradisi lebaran
ini sudah menjadi warisan budaya bangsa yang masih
belum terkikis oleh modernisasi jaman.

Dengan bersamaan kumandang takbir,
umumnya orang-orang juga akan
menabuh bedug sebagai ungkapan
kebahagiaan mereka. Tabuhan bedug ini
dilakukan seirama sehingga membuat
suasana malam lebaram semakin marak
dan mengharukan.

Sajian Ketupat
Sepulang shalat Idul Fitri, biasanya menu sarapan
berupa ketupat sudah tersaji dengan menarik.
Ketupat Lebaran ini biasanya dimakan dengan menu
pelengkap seperti opor ayam, rendang daging, semur
dan kerupuk udang. Bahagia rasanya
berkumpul bersama keluarga dan makan
ketupat Lebaran bersama-sama.

Saling Mengirim Makanan
Saling mengirim makanan ke tetangga
sebelah maupun sanak saudara yang agak
jauh juga merupakan “tradisi” turun
temurun dari nenek moyang.
Selain untuk tetap menjaga tali
persaudaraan antar warga, “tradisi” ini
juga menjadi ajang saling memberi
kepada keluarga yang kurang mampu dan
berbagi kebahagiaan di hari Lebaran.

Mudik
Banyaknya para perantau, baik dari luar kota
maupun luar pulau untuk mencari nafkah jauh dari
kampung halaman, membuat tradisi mudik tidak
pernah terlewatkan di setiap momen Lebaran dari

Lebaran adalah hari yang fitri dan kita terlahir
seperti baru kembali. Namun bila budget keuangan
terbatas, jangan memaksakan “tradisi” berlebaran
dengan baju baru.

Ziarah Makam
Setelah lepas sholat Idul Fitri biasanya warga akan
berbondong-bondong berziarah ke makam leluhur
dan orangtua untuk mendoakan arwah mereka.

Rekreasi
Menghabiskan waktu libur lebaran biasanya saling
mengunjungi rumah saudara dan sekaligus
berpergian ke tempat wisata. Tradisi ini membuat
tempat-tempat wisata penuh dikunjungi orang-orang
yang ingin menghabiskan waktu lebaran bersama
keluarga.

Berbagi “THR”
THR atau uang saku ini sudah menjadi tradisi untuk
dibagikan kepada anak-anak kecil. Hal ini juga yang
paling ditunggu-tunggu. Selain itu perusahaan-

Membakar Petasan
Sebagai pelengkap, “tradisi” membakar petasan
yang masih digemari masyarakat. Terlebih anakanak, yang bereforia suka cita menyambut
kemenangan hari raya Idul Fitri. Meski sudah ada
himbauan dari pemerintah dan dilakukan razia,
petasan tetap muncul di sana sini. Tradisi ini susah
diberantas karena sudah berakar. Setiap Lebaran
tiba, pasti banyak orang berjualan kembang api dan
petasan. n

