
Perang Diskon Untungkan Konsumen 

Sebanyak 99.396 warga Kota Palem-
bang menerima Bantuan Tunai Langsung 

(BLT) dari pemerintah pusat sebagai kom-
pensasi kenaikan harga BBM. Warga pun 

rela antri hingga berjam-jam hanya untuk 
mendapatkan uang sebesar Rp 400.000. 

Bahkan tidak sedikit yang pingsan, karena 
padatnya antrian. Uang ini setidaknya 

menjadi penyelamat berbagai kebutuhan. 

M. Asif Ardiansyah – PALEMBANG

Jadwal pengambilan BLT telah dimulai 
Kamis, 11 September tadi. Suasana di 12 
kantor pos yang tersebar di kota Palembang 
tentu saja langsung berubah 180 derajat. 

Kantor Pos yang biasanya sepi dan leng-
gang, kini mendadak ramai diserbu ribuan 
warga dari semua kecamatan yang ada. 

RaDaR PaLeMbanG, LebaRan-
Lebaran semakin dekat. Masyarakat 
pun mulai mempersiapkan berbagai 
kebutuhan menyambut hari kemenangan 
tersebut. Tidak hanya busana, tetapi juga 
sembako diserbu dalam aksi borong. 
Apalagi perang diskon yang kian gencar 
dihadirkan tentu saja menguntungkan 
konsumen yang akan mencari tempat 
belanja dengan penawaran harga lebih 
murah. 

Akibatnya, intensitas kunjungan pun 
mengalami kenaikan cukup signifikan. 
Begitu juga dengan transaksi mal yang 
melonjak lebih dari 50 persen. Seperti 
pantauan koran ini kemarin, sejumlah 
pusat perbelanjaan dan mal mulai padat 
diserbu dan pengunjung pun sangat 
membludak. 

Antrian panjang terlihat di meja kasir 
dengan masing-masing customer meme-
gang troli yang penuh dengan belanjaan. 
Bahkan kasir yang telah disediakan ke-
walahan melayani pelanggan. Diprediksi, 
puncak kepadatan pengunjung akan ter-
jadi pada akhir bulan nanti, tepatnya di 
akhir pekan H-3 sebelum lebaran tiba. 

Palembang Indah Mall misalnya, apa-
bila sebelumnya terlihat aktifitas masih 
normal, namun kemarin mulai terlihat 
banyak di padati pengunjung. Begitu juga 
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IMSYAK: 04.29 SUBUH  : 04.39    DZUHUR: 11.58  ASHAR    : 15.09 MAGRIB  : 18.02  ISYAH: 19.10

HSI.X 19.352,9004 -0,1847
KLCI 1.278,9100 -7,0299
DJI 11.433,7100 164.79
NI225 12.214,7598 0,9276
PHSC 3.289,2200 -18,3801
SET 843.28 841.20
IHSG  1,796.25  -82.946
STI 2578  36.98
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Kurs  Jual Beli
USD  9.445 9.398
SGD  6.601 6.530
AUD  7.623 7.544
HKD  1.217  1.205
JPY  8.851 8.761
EUR 13.287 13.154
GBP 16.685 16.516
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BeLut n BeTox beRebUt 
CeNdOL, LoHAn tEjeRit 
DiGigiT PaTin, biAr 
RaMaDHaN mEnJAdi AfDol, 
Mohon mAAf Lhr n BatHin..
MaRhABaN YA RaMaDHaN 
1429 H.

1.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 disertai kupon Kuis 
Ramadan di Harian Bisnis RADAR PALEM-
BANG. Kirimkan ke Graha Pena, Jln. Kol. H. 
Barlian No. 773 Palembang. 

Jawaban yang masuk akan diundi setiap 
2 hari sekali untuk satu pemenang dan diu-
mumkan dikoran untuk mendapat hadiah 
dari sponsor.

RaSuLuLLah SAW bersabda: “Apabila 
tiba Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu ner-
aka dikunci dan syaitan dirantai.”Berdasarkan 
hadis ini, umat Islam perlu meneliti setiap 
aspek kehidupan harian mereka. Jika sebe-
lum ini gemar kebendaan dan kemewahan, 
Ramadan memberi peluang kepada mereka 
supaya menginsafi bahwa nikmat yang dida-
pati selama ini adalah pemberian Allah SWT 
yang perlu disyukuri.

Melalui puasa, umat Islam dapat menyadari 
bahwa orang miskin dan lapar akan merasai nikmat 

Pertanyaan 
Bapak, saya ini sedang menjalankan puasa 

full, tapi tidak melakukan shalat tarawih. Nah, 
bagaimana hukumnya, apakah sama nila 
shalat tarawih di rumah dan di masjid.
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RaDaR PaLeMbanG, GRaTIFI-
kaSI - Hujan hadiah biasanya terjadi di 
musim hari-hari besar keagamaan, seperti 
lebaran Idul Fitri dan Idul Adha pada 
Islam dan Natal pada Kristen. Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) mewan-
ti-wanti penyelenggara negara atau 
pegawai negeri untuk tidak menerima 
gratifikasi/hadiah. Bila tetap menerima 
hadiah, KPK mengimbau agar pejabat 
yang bersangkutan melaporkan sekaligus 
menyerahkan hadiah tersebut kepada 
KPK, dalam kurun waktu selambat-lam-
batnya 30 hari. 

KPK melalui juru bicaranya Johan 
Budi mengatakan, menghadapi hari-
hari raya keagamaan tahun 2008, KPK 
merasa perlu untuk kembali mengimbau 
dan mengingatkan kepada masyarakat 
dan penyelenggara negara untuk tidak 
melakukan kebiasaan-kebiasaan yang 
justru tidak mendukung upaya-upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut 
Johan, KPK kembali menghimbau kepada 
masyarakat luas untuk tidak memberi-

HIMBAUAN

KPK Ingatkan Pejabat 
tak Terima Hadiah 
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RAMAI: Tingkat kunjungan mal terus naik dalam sepekan ini seiring dengan semakin dekatnya lebaran. Konsumen mulai memadati 
pasar untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan lebaran, tidak terkecuali Carrefour yang membludak kemarin. Puncak lonjakan transaksi 
diprediksi akan terjadi pada akhir bulan nanti. 

ANTRI : Demi untuk mendapatkan uang sebesar Rp 400 ribu, warga 
pun rela antri hingga berjam-jam dan berdesakan sekalipun dibawah 
pengawasan ketat petugas. 
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Sifat dan Nafsu Manusiawi

Iis haryani
Jl. Raya Sekip Ujung Lingkis No.6 Kec.
Sejawi Kab. OKI Sumsel

Puasa Tidak Terawih
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Pengunjung Mal Membludak
Stok Naik 3 Kali Lipat

buLan suci ini men-
jadi yang pertama di-
lalui Shireen Sungkar 
dengan status sebagai 
kekasih artis Adly 
Fairuz. Padatnya jad-
wal masing-masing 
membuat keduanya 
tak bisa leluasa ber-
temu. Seminggu saja 
sudah cukup, kata 
Shireen. Kecuali, 

Jarang Ketemu
Rajin Telepon


