
Distribusi Pupuk Urea Kacau

Sebanyak 19 sopir angkutan 
pedesaan (angdes) dari 25 angdes 

tujuan Kotabaru Selatan - Martapura 
OKU Timur, kemarin (12/9) pukul 

10.00 WIB, mendadak melakukan 
mogok. Mereka memarkirkan 

kendaraannya di  pangkal Jembatan 
Komering Desa Kota Baru 

Martapura. Ada apa gerangan?

Edward Ferdinant – MARTAPURA

CuaCa di Kota Martapura 
sebenarnya terasa sejuk. Angin 
yang berhembus sepoi-sepoi. 
Aktivitas warga pun berlang-
sung normal. Beda, saat pen-

Yang Beda dari Aksi Mogok Kerja Sopir Angdes 

Dipicu Kalah Bersaing Soal Penurunan Tarif 
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PLN

TUNGGAKAN pelanggan PLN di Ka-
bupaten Empat Lawang, kian meningkat 
meski sempat turun di bulan Juni. Per Sep-

tember 2008 tunggakan 
mencapai Rp 366 juta. 
Tingginya tunggakan 
disebabkan beberapa 
pelanggan melakukan 
tunggakan hingga 6 
bulan. Demikian disam-
paikan Kepala Ranting 
PLN Tebingtinggi, Ka-
bupaten Empat Lawang 
Winarto, kemarin. 

Menurut Winarto, 
tunggakan tersebar di be-
berapa kawasan wilayah 

pelanggan PLN Ranting Tebingtinggi meliputi 
pelanggan di Kecamatan Muara Pinang-Pen-
dopo sebesar Rp 136 juta, Kecamatan Ulu Musi 
(Padang Tepung)-Pasma Air Keruh Rp 92 juta, 
dan Tanjung Aur Rp 32 juta. ”Hanya satu wilayah 
seperti Kecamatan Talang Padang yang tidak 
ada tunggakan sama sekali, dan dapat menjadi 
contoh yang lain,” kata Winarto. 

Mengatasi tunggakan ini, kata Winarto, pi-
haknya telah melakukan penagihan hingga door 
to door.  Namun belum dapat ditanggulangi den-
gan maskimal karena personel yang kurang dan 
banyak pelanggan yang saat didatangi tidak ada, 
bahkan tidak pula sedikit pelanggan yang sulit 
membayar akibat berat beban karena mencapai 
4 bulan tunggakan. ”Terus terang ini kesulitan 
bagi kami,” jelas Winarto. Besarnya tunggakan 
setiap pelanggan, yang rata-rata mencapai 4 
- 6 bulan berjalan, membuat PT PLN berharap 
pelanggan dapat melunasi, demi peningkatan 
pelayanan PLN dimasa yang akan datang. 
”Tunggakan ini sudah terlalu besar, saya harap 
dapat segera dilunasi,” paparnya. (obi)   

Tunggakan Rp 366 Juta

7.Perang apa yang pahalanya paling besar?
a. Perang fisik
b. Perang terhadap hawa nafsu
c. Perang dengan non muslim

Tulis jawaban Anda di kertas selembar masukan dalam amplop dis-
ertai kupon Kuis Ramadan di Harian Bisnis RADAR PALEMBANG. 
Kirimkan ke Graha Pena, Jln. Kol. H. Barlian No. 773 Palembang. 
Jawaban yang masuk akan diundi setiap 2 hari sekali untuk satu 
pemenang dan diumumkan dikoran untuk mendapat hadiah dari 
sponsor.

HikmaH dapat berarti sesuatu yang dira-
sakan menguntungkan dan membawa berkah 
dalam kehidupan, namun tidak semua ibadah 
yang diwajibkan dapat diketahui hikmahnya. 
Dalam kesempatan singkat ini, setidaknya 
ada dua hikmah puasa yang dapat diketen-
gahkan. 

Pertama, merasa dekat dengan Allah SWT. 
Orang yang berpuasa pastilah merasa kedeka-

(081632103xxx)

Diri Q,,Tk sesuci byi yg bru 
lhr..Tk sbrsih kain puth didlm 
kotk kca, jug tk smurni air di 

pegunungn Aq...Buth mf dri tmn, 
btuh do`a dri shbt & btuh kihlsn 

dri smw,,Hri ini...Q ulurkn k2 
tngn Q, wlwpun hny lwt tulisan q 
mhon mf kAn aQ...*M3T MenU-
naiKan iBadaH pUasA 1429 H. 
Smga aml ibdh kt dtrm. Amin...

Tertinggal Tarawih 
Pertanyaan  
Ustad, saya pernah tarawih. Tapi saat rakaat 

pertama saya batal wudu, dan akhirnya pulang 
meneruskannya di rumah tanpa imam atau 
shalat sendiri. Apa hukumnya boleh atau sah 
saja tad?

Nurhayati
Jl Nasrani Lr Tyembusan No 2135 RT 33/07 
Kelurahan Pipareja Kemuning
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RaDaR PaLEmBaNG, 
PRaBumuLiH - Pegadaian 
Cabang Prabumulih, terus 
mengembangkan bisnisnya 
dengan membuka unit baru di 
daerah Kecamatan Rambang 
Dangku. Pengembangan sayap 
Pegadaian Cabang Prabumulih 
ini semakin mempermudah 
nasabah dalah hal transaksi. 

 “Adapun aspek pendu-
kung dalam pembukaan kan-
tor cabang baru yaitu pertama 
potensi yang dihasilkan pada 
daerah tersebut sangat baik, 

sehingga diprediksi mampu 
menghasilkan omzet yang 
tingi. Kedua melihat jumlah 
nasabah yang cukup besar, 
kemudian yang ke tiga seb-
agai bentuk pelayanan bagi 
nasabah dalam mempermu-
dah menjangkau masyarakat 
yang tidak perlu lagi jauh-
jauh ke kantor Pegadaian 
yang berada di pusat kota, 
dan terakhir adanya masukan 
dan permintaan dari sejum-
lah nasabah yang berada di 
daerah Rambang Dangku 

PEGADAIAN

Permudah Layanan, Buka Unit Baru 
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Puasa sebagai Tameng

Jawaban : B. Bulan Penuh Barokah
Pemenang :
Abdul Rahim, Jln. Naskah ��� No. 73�� Rt.�7 Rw. �3Naskah ��� No. 73�� Rt.�7 Rw. �3 
Sukarami, Palembang 3���52

l Oknum Kades Bermain
l Pagaralam Masuk Musim Tanam

RaDaR PaLEmBaNG, BaNYua-
SiN - Pengalihan prosedur pembelian pu-
puk subsidi dengan menggunakan sistem 
rencana definitif kebutuhan kelompok 
(RDKK), terus menuai permasalahan.  Se-
lain munculnya mafia pupuk di beberapa 
tempat yang didalangi oknum kepala 
desa, kini beberapa warga mengaku 
sulit mendapatkan pupuk lantaran tidak 
diizinkan oleh oknum kepala desa untuk 
membuat kelompok tani. Padahal, untuk 
pengajuan pembelian pupuk bersubsidi 
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MOGOK: Kendaraan angdes yang diparkir sopir karena mogok kerja. 
FOTO:EDWARD FERDINAND RADAR PALEMBANG
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KALIGRAFI ALLAH : ANDA bisa memiliki koleksi dengan desaian khusus bernuansa islami di outlet Gold 
Mart yang berlokasi lantai satu PS Mall. Gold Mart menawarkan koleksi liontin dan cincin kaligrafi Allah. Ada dua 
pilihan yaitu emas putih dan emas murni dengan sentuhan berlian tunggal di atasnya.

FOTO: SALAMUN RADAR PALEMBANG


