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Melihat Kegundahan Korban Gempa Lahat (2)

Terpaksa Berhenti Menggarap Sawah

RADAR PALEMBANG, 
RITEL -  Para peritel tak 
mau melewatkan momen 
lebaran begitu saja. Seperti 
dikatakan, Ketua DPD Aso-
siasi Pengusaha Ritel Indo-
nesia (Aprindo) Sumsel H 
Hasanuri, para peritel telah 
menggenjot stok untuk ba-
han pangan dan sandang 
sampai tiga kali lipat dari 
biasanya. Ini untuk meng-

antisipasi lonjakan per-
mintaan menjelang lebaran 
nanti.  

’’Memang kawan-kawan 
pengusaha ritel telah siap 
untuk memenuhi perminta-
an pasar di hari Lebaran. 
Rata-rata peritel modern 
saat ini sudah menambah 
stok hingga tiga kali lipat,” 
ujar Hasansuri, kemarin. 

Penambahan stok terban-

yak, kata Hasanuri, yaitu 
hingga tiga kali lipat terjadi 
pada produk soft drink, sirup, 
biskuit kaleng, buah kaleng 
dan kurma. Sementara ba-
rang yang stoknya sudah 
ditambah hingga tiga kali 
lipat adalah mentega, gula 
pasir, telur, minyak goreng 
dan daging sapi.

Bagaimana produk non 
pangan? Menurut Hasanu-

ri, stoknya juga  ditambah 
tiga lipat. Terbanyak untuk 
fashion baik pakaian anak, 
pakaian wanita, maupun 
perlengkapan ibadah. ’’Kom-
posisinya, 60 persen pak-
aian anak, 40 persen pakaian 
wanita,” tambahnya. 

Sementara komposisinya 
untuk ketersediaan stok ba-
han pangan  sebesar 60 pers-
en, sedang untuk non pangan 

sebesar 40 persen. Nantinya, 
semakin mendekati leba-
ran, komposisi ini akan 
seimbang.

Hasanuri menegaskan, 
angka penjualan juga su-
dah mulai meningkat. Yaitu 
merangkak di kisaran 20-25 
persen mulai minggu per-
tama ramadan lalu. Nan-
ti pada H-1 diperkirakan 
penjualan akan meningkat 

hingga 200-300 persen. ’’Ini 
terdorong adanya peneri-
maan THR dan gaji yang 
sudah turun sehingga pe-
menuhan kebutuhan oleh 
masyarakat akan dilakukan  
pada dekat-dekat lebaran. 
Kemungkinan ini akan  ber-
tahap hingga H+7 pasca 
Lebaran dengan kenaikan 
sekita 50-100 persen,” ung-
kapnya.
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SENGKETA PILGUB

Senin, Tim SOHE
Daftarkan Gugatan 

Selain kegundahan dan kebingugan mencari 
tempat tinggal, warga korban gempa harus 

pula menghadapi persoalan lain. Sebab, 
gempa tersebut ternyata juga menghambat 

aktifitas keseharian warga. Berikut 
gambarannya. 

Edi Agustar-JARAI, MUARA PAYANG
 

KEPEDIhAN warga Kecamatan Jarai 
dan Kecamatan Muara Jauh terutama 
yang desanya paling parah terkena gem-
pa, begitu kental terasa.  Betapa tidak, 
gempa dengan kekuatan 5,6 SR tersebut  
memutuskan aktivitas mereka. Banyak 
warga terutama yang rumahnya rusak 
berat, terpaksa berhenti bekerja sebagai 

petani. “Tidak mungkin saya bekerja di 
sawah, sementara kondisi rumah saya 
seperti ini (rusak berat, red). Saya tidak 
tega meninggalkan anak dan istri saya 
sendirian dibawah tenda. Dan tidak 
tahu kapan saya akan mulai kesawah 
lagi,”ujar seorang warga

Tidak hanya aktivitas kerja para warga 
saja yang terhenti, aktivitas anak-anak 
sekolah juga terhambat. Banyak bangu-
nan sekolah yang rusak, sehingga mem-
buat anak sekolah baik SMP maupun SD 
harus pulang lebih cepat, dan parahnya 
lagi para siswa-siswi tidak mendapat-
kan pelajaran sama sekali. ”Ruang kelas 
kami rusak, jadi kami tidak bisa belajar. 

(Ke halaman 4)

RADAR PALEMBANG, VOChER 
–  Setelah sukses mengundi kupon program 
voucher belanja tahap pertama, PT Excel-
comindo Pratama Tbk kembali mengundi 
program yang sama tahap kedua, kemarin 
(12/9). Pengundian dilakukan di Pusat Per-
belanjaan Hypermart. Walaupun program 
ini baru berjalan selama 2 periode pengun-
dian,  tetapi tetap disambut sangat antusia 
pelanggan. Bahkan, dalam setiap periode 
pengundian setidaknya tidak kurang dari 
sekitar 1000 kupon terkumpul.  

Untuk pengundian tahap ke dua kema-
rin, pelanggan yang berhak mendapatkan 
voucher belanja XL yakni Aidil warga 
Paku, Adelia Rianty warga Urip Sumohar-
jo Rt 22 No 2170, Ramli warga jalan Sultan 
Mansyur, dan Sweet Chris Intan K warga 
jalan Rajawali Lorong Betet I No 1.  

Area Sales Operation Coordinator XL, Ilham 
Reza Pahlevi menjelaska, program ini akan 
terus berlanjut hingga November men-
datang yang akan diundi seminggu sekali 
setiap Kamis. “Jadi, bagi semua pelanggan 
yang ingin ikut untuk merasakan program 
ini cukup dengan melakukan pengisian 
pulsa sebesar Rp 10 ribu berlaku kelipatan 
akan mendapatkan voucher belanja Hyper-
mart sebesar Rp 500 ribu,’’ katanya. 

Ditambahkan, Ilham, untuk kupon un-
dian voucher belanja XL ini bisa didaptkan 
di XL Center Palembang, XL Center PTC, 
dan XL Center EUI Km 3,5. “Tunggu apa-
lagi buruan isi pulsa dan tukarkan kupon 
sebanyak-banyaknya untuk memenang-
kan undian voucher belanja XL,’’ ujarnya 
berpromosi. Selanjutnya, Area Sales Coor-
dinator Hypermart, Erika menambahkan, 
pihaknya  sangat mendukung program 
voucher belanja yang merupakan kerjasama 
PT Excelcomindo Pratama Tbk dengan 
Hypermart.“Dengan adanya program ini 
diharapkan masyarakat dapat lebih men-
genal promo voucher belanja Hypermart 
dengan harapan jumlah pengunjung 
akan lebih menigkat dengan adanya 
program ini, “ kata Erika. (iya)    

(Ke halaman 4)

Peritel Naikkan Stok Tiga Kali Lipat

(Ke halaman 4)
SEMBURAN BELERANG: Semburan belerang disertai lumpur di sawah 
milik seorang petani pasca terjadinya gempa. 

     ● KPU Siap Meladeni

RADAR PALEMBANG, GUGATAN 
– Satu hari setelah rekapitulasi dan pene-
tapan pasangan calon gubernur dan wakil 
gubernur terpilih, tim advokasi pasangan 
Syahrial Oesman – Helmy Yahya (SOHE) 
akan mendaftarkan gugatannya. Gugatan 
tersebut secara resmi didaftarkan ke Mah-
kamah Agung RI pada Senin (15/9).

”Merujuk pada hasil perhitungan suara 
hasil pilgub Sumsel periode 2008 – 2013 
yang diduga banyak kecurangan dan 
penyimpangan, terutama di wilayah Ka-
bupaten Musi Banyuiasn maka kami me-
rasa sangat perlu menyikapinya. Terutama 
dengan menempuh upaya hukum,” tegas 
Ketua Tim Advokasi Tim SOHE Bambang 
Hariyanto SH MH melalui pers rilisnya, 
kemarin.

Kecurangan, kata Bambang, terutama 
terindikasi di wilayah Kabupaten Musi 
Banyuasin. Nah, menyikapi indikasi ke-
curangan tersebut maka tim SOHE telah 
menggelar rapat pada 11 September lalu. 
Hasilnya, baik tim sukses maupun advo-
kasi sepakat untuk menggelar gugatan 
terhadap keputusan KPU Sumsel.

”Yang kami gugat adalah Penetapan KPU 
Sumsel No 45/KPTS/KPU.SS/CIX/2008 ter-
tanggal 11 September ke Mahkamah Agung. 
Konsekwensinya selama proses pemeriksaan 
pemohon keberatan berlangung di MA, 
maka belum ada kepastian hasil pilgub yang 
sah.Sehingga belum ada pemenang atau 
peraih suara terbanyak yang dapat dip-
roses oleh KPU Sumsel,” ujarnya.Penga-
juan gugatan ini sambung Bambang sesuai 

(Ke halaman 4)

RADAR PALEMBANG, IMPOR- Pemprov Sumsel melalui 
Dinas Perkebunan Sumsel  mengimbau pengusaha perkebu-
nan untuk membuka keran impor sendiri untuk memenuhi 
kebutuhan pupuknya. Ini dimungkinkan, sebab pemerintah 
sudah membuka kebebasan untuk mengimpor dan tak ada 
lagi aturan khusus. Sedangkan untuk petani perkebunan  
dibawah 2 hektar yang  selama ini masih bergantung den-

KEBUTUHAN PUPUK

Pengusaha  Diminta  
Impor Sendiri 

(Ke halaman 4)

UNDIAN : Pengundian tahap kedua kupon program voucher belanja  XL  di Pusat Perbelanjaan Hypermart, kemarin. Pengundian ini 
disambut hangat pelanggan yang dibuktikan adanya pengumpulan lebih dari 1.000 kupon.

KEBUTUHAN PUPUK: Stok pupuk bersubsidi yang siap dialokasikan 
untuk petani yang lahannya dibawah dua hektar. Sementara untuk 
perusahaan besar, diimbau untuk impor sendiri. 

H Hasanuri
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