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K O R A N U M U M

Hasrat Politik  
di Masa Pandemi

MESKIPUN Pemilihan 
Umum serentak  untuk Pre-
siden, Kepala Daerah maupun 
Legislatif masih cukup lama, 
yaitu tahun 2024, namun 
aroma intensitas hasrat poli-
tik 2024, sudah mulai terasa 
baik di tingkat Pusat maupun 
di berbagai daerah, begitu 
juga di Kota Palembang.  
Genderang politik pun sudah 
mulai dialunkan, meskipun 
ada sebagian politikus masih 
malu malu atau setengah 
malu malu tapi ada juga yang 
terang benderang menampak-
kan hasrat Politik nya. 

Yang menjadi pertanyaan 
utama masyarakat adalah 
bahwa pemilu masih cukup 
lama, lebih kurang tiga tahun 
lagi ? Apakah waktu (timing) 
nya sudah tepat, sementara 
itu,  Indonesia saat  sedang 
menghadapi goncangan dah-
syat akibat Pandemic, gelom-
bang sunami covid 19 yang 
tak kunjung reda dan bahkan 
semakin menggila. Berbagai 
kebijakan yang dilakukan 
pemerintah untuk mengatasi 
Covid ini belum mampu men-
gatasi berbagai persoalan, 
terutama kesehatan dan eko-
nomi. Kelangkaan obat, 
supply vaksin yang masih 
terbatas dan  belum merata, 
keterpurukan ekonomi, gelom-
bang PHK dimana mana dan 
masih banyak persoalan lain 
yang harus dilakukan. 

Perbincangan dan issue 
hangat saat ini yaitu semaraknya 
baleho dan billboard politikus 

dari beberapa partai politik. 
yang berukuran besar dan ber-
munculan secara massif di 
seantero nusantara.  Misalnya 
Baleho Puan Maharani yang 
saat ini menjabat Ketua DPR 
RI, dengan tagline atau posisio-
ning statemen “ Mengepak 
Kebhinnekaan”. Begitu juga 
dengan Ketua Umum Golkar, 
Airlangga Hartarto, yang saat 
ini menjabat Menteri Koordi-
nator di bidang Ekonomi, 
dengan membawa tagelin 
“Kerja Untuk Indonesia, Air-
langga Hartarto 2024. Tak 
ketinggalan Ketua Umum PKB, 
Muhaimin Iskandar, yang lebih 
dikenal dengan Cak imin, 
dengan positioning statemen 
“Padamu Negeri Kami Ber-
bakti,  Gus Muhaimin 2024”. 

Meskipun beberapa par-
tai lain juga menampilkan 
kader partai nya, tapi ketiga 
politikus tersebut dianggap 
menonjol dan menjadi issue 
hangat ditengah masyarakat. 
Hasrat politik para politikus 
juga lebih semarak terlihat 
dimedia media sosial, se-
perti twitter, instagram, 
facebook dan media sosial 
lainnya. 

Selain dari ketiga politisi 
tersebut, sosok politikus yang 
juga gencar memanfaatkan 
dunia maya dalam berselan-
car politik yaitu Ganjar Pra-
nowo yang kini menjabat 
Gubernur Jawa Tengah dan 
Ridwal Kamil, Gubernur 
Jawa Barat. Begitu juga Anis 
Baswedan, meskipun belum 

Prakiraan Cuaca

Quote
“Negara Republik Indonesia ini 
bukan milik sesuatu golongan, bukan 
milik sesuatu agama, bukan milik 
sesuatu suku, bukan milik sesuatu 
golongan adat-istiadat, tetapi milik 
kita semua dari Sabang sampai 
Merauke!” 

- Bung Karno -

Dirgahayu Republik Indonesia ke 76th - 17 Aug, 2021

terlalu pro aktif, juga terlihat 
tak ketinggalan melakukan 
berbagai maneuver politik 
sebagai bagian dari komuni-
kasi politik. 

Di berbagai daerah pun 
mulai bermunculan tokoh 
masyarakat dan politisi mela-
kukan sosialisasi politik, 
termasuk di Palembang, un-
tuk menggantikan posisi 
Harnojoyo sebagai Walikota. 
Tokoh tokoh masyarakat dan 
para politisi dengan gencar 
melakukan tebar pesona 
melalui media media sosial.  

Pesan Komunikasi 
Politik

Setiap partai tentu saja 
memiliki strategi dan agenda 
politik untuk meraih cita 
cita dan keinganan partai. Apa 
yang telah dilakukan oleh 
partai dan para politisi terse-
but merupakan bagian program 
political message (pesan po-
litik) untuk memperoleh tiket 

dalam panggung suksesi tahun 
2024. Bahkan beberapa lem-
baga survey telah melakukan 
survey dan jajak pendapat 
terhadap para politisi tersebut, 
dan tentu saja dengan men-
cantumkan politisi lain, se-
perti Prabowo Subyanto, dan 
lain lain untuk memotret dan 
memperoleh gambaran sebe-
rapa besar peluang dari ma-
sing-masing politisi tersebut. 

Pesan komunikasi poli-
tik menjadi bagian penting 
dalam menyampaikan pro-
gram program partai politik. 
Dalam merancang pesan 
komunikasi tentusaja harus 
mempertimbangkan banyak 
faktor dengan meilhat si-
tuasi yang ada. Pesan komu-
nikasi yang disampaikan 
dapat membangun persepsi 
posititif maupun negatif. 

Dalam perspektif pema-
saran politik, sosialisasi paling 
tidak mengandung tiga mak-
na antara lain, pertama me-
nyampaikan informasi yang 
berkaitan dengan program 
partai dan figur sebagai kader 
partai; kedua mempengaruhi 
publik untuk menyukai pro-
gram partai dan figur yang 
diusung sehingga nantinya 
diharapkan dapat meningkat-
kan popularitas atau bahkan 
elektabilitas dan yang terakhir, 
mengingatkan publik atau 
calon pemilih akan kebera-
daan atau existensi partai 
maupun figur tertentu.

Persoalan paling penting 
dalam hal ini adalah bagaia-

mana partai politik dan po-
litisi membangun narasi 
dari pesan komunikasi se-
lama pandemic dimana  si-
tuas nya berbeda dengan 
ketika kondisi normal. Jangan 
sampai pesan komunikasi 
yang dibangun justru akan 
menimbukkan antipati dari 
masyarakat atau publik.

Respon publik
Dari berbagai pengamatan 

yang ada, banyak kalangan 
menganggap Partai  termasuk 
politikus tersebut tidak peka 
dengan kondisi yang ada. 
Seharus nya partai dan poli-
tikus tersebut lebih fokus 
dengan persoalan yang di-
hadapi masyarakat saat ini. 
Hal seperti ini akan mencip-
takan persepsi publik yang 
kurang baik dan tentu saja 
hal ini akan merugikan partai 
politik maupun politikus itu 
sendiri.  Kita juga mengakui 
bahwa partai partai dan kader 
partai juga telah banyak ber-
buat, yang berkaitan dengan 
sosialisasi maupun  mem-
bantu secara langsung masy-
arakat atau konstituen yang  
terdampak covid 19.

Catatan penting  bagi par-
tai dan politikus atau tokoh 
mayarakat ketika merancang 
pesan politik (political mes-
sage) baik melaui media komu-
nikasi, seperti billboard, ba-
leho, maupun media sosial harus 
mampu membangun emphati 
publik bukan justru menimbul-
kan antipati publik. ***
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Target 

dan Bujet
PESTA olahraga ber-

gengsi Pekan Olahraga Na-
sional (PON) XX Papua ting-
gal lima minggu lagi. Seyo-
gianya Sumatera Selatan 
sebagai provinsi peserta sudah 
mematangkan segala persia-
pan kontingen. Termasuk 
bekal anggaran untuk program 
Training Center (TC), biaya 
transportasi, akomodasi, dan 
bonus para atlet untuk tiap 
cabang olahraga (cabor). 

KONI Sumsel  memfasi-
litasi kebutuhan kontingen 
senilai Rp13 miliar. Nilai ini, 
diakui Ketua Umum KONI 
Sumsel Hendri Zainuddin, 
lebih rendah dari anggaran 
periode sebelumnya. Ang-
garan yang  disiapkan KONI 
ini masuk paket hemat, in-
clude semua fasilitas.

Dana yang tersedia tahun 
ini lebih rendah dibanding-
kan kepengurusan periode 
tahun lalu.

Dengan dana sebesar itu 
boleh pesimis untuk bisa 
mencapai target prestasi. 
Namun  melihat peluang, 
harusnya KONI Sumsel 
mampu mendapatkan hasil 
terbaik.

Kontingen Sumsel mengi-

rim 119 atlet dari 28 cabor di 
PON Papua. KONI memeta-
kan target prestasi di 37 cabor 
yang dipertandingkan.

Target perolehan medali 
sudah dengan membidik ca-
bor unggulan. Sekarang sam-
pai di mana persiapan pemu-
satan pelatda. Bukan mudah 
mengintensifkan pelatda, 
apalagi dalam bingkai tuntu-
tan harus memperbaiki pe-
ringkat di PON sebelumnya.

Selain melihat potensi 
para atlet mencapai prestasi 
terbaik, juga mengoptimalkan 
fasilitas dan sarana olahraga 
yang dimiliki Sumsel.

Sumsel sebagai provinsi 
paling mengemuka dalam 
pembinaan olahraga di ting-
kat nasional harus mampu 
memberangkatkan kontingen 
yang lebih baik dari daerah 
lain.

Sumsel sepantasnya harus 
bisa mengembalikan sukses di 
PON XVII 2004. Sebagai kon-
tingen tuan rumah dengan 
dukungan terbesar dari Kabu-
paten Musi Banyuasin waktu 
itu Sumsel menduduki ururan 
5 dengan perolehan 30 medali 
emas, 41 perak, dan 40 pe-
runggu. (#Red)

DOSEN MANAJEMEN BISNIS, POLITEKNIK 
NEGERI SRIWIJAYA DAN MAGISTER MANAJEMEN 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
POLITICAL MARKETING ANALYST

Dr. Markoni Badri, MBA

RSUD OKI dan RS AK Gani Terima Bantuan Mesin Ventilator

Kondisi 
kawasan rumah 
susun yang 
berada di tengah 
kota Palembang 
kondisinya saat 
ini semakin 
semrawut, 
bangunan 
dibawah 
naungan 
Perumnas 
BUMN ini 
diharapkan 
dapat segera 
dilakukan 
perbaikan 
(BP/NOP)

KAYU AGUNG –BP,  Se-
bagai upaya untuk mem-
bantu para tenaga kesehatan 
dalam menangangi pasien 
Covid-19, Anggota DPR RI 
fraksi Partai Golkar utusan 
daerah pemilihan Sumatera 
Selatan (Sumsel), H Alex 
Noerdin, kembali menyalur-
kan bantuan berupa dua unit 

alat kesehatan berupa mesin 
ventilator ke RSUD  Kayu 
Agung Kabupaten Ogan Ko-
mering Ilir (OKI) dan RS AK 
Gani Palembang.

Bantuan tersebut berasal 
dari Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT) 
selaku mitra dari komisi VII 
DPR RI yang sebelumnya 

diemban oleh Alex Noerdin. 
Saat ini, mantan Gubernur 
Sumsel periode 2008-2018 
tersebut telah berpindah di 
Komisi 1 DPR RI.

“Walaupun sudah berpin-
dah komisi di DPR RI, namun 
bantuan tersebut masih tang-
gung jawab kami yang harus 
tetap disalurkan untuk ke-
pentingan masyarakat. Hari 
ini kami berikan langsung 
bantuan alat kesehatan mesin 
ventilator sebanyak dua unit, 
yang pertama ini untuk RSUD 
Kayu Agung dan yang kedua 
untuk RS AK Gani Palembang. 
Sebelumnnya juga sudah ada 
beberapa unit mesin ventila-
tor ini yang sudah kami sa-
lurkan dari BPPT kepada 
daerah-daerah lain di 
Sumsel,”ujar Alex Noerdin 
saat sambutan pada acara 
penyerahan bantuan mesin 
ventilator di Kantor Bupati 
Ogan Komering Ilir (OKI), 
Selasa (24/8). 

Hadir langsung dalam 
acara penerahan tersebut, 
Bupati OKI H Iskandar SE, 

Kepala Dinas Kesehatan Ka-
bupaten OKI Iwan Setiawan, 
Kepala Penanggulangan Ben-
cana Daerah Kabupaten OKI 
Listiadi Martin, S.Sos, MM, 
Direktur RSUD Kayuagung 
Dr. Hj. Asri Wijayanti, M.
Kes, Bidang Perencanaan 
Madya BPPT Dr. Ir. Husin 
Adam, MAP, MM, sekjen 
partai Golkar Herpanto, te-
naga ahli DPR RI dari Bapak 
H Alex Noerdin, kemas Khoi-
rul Mukhlis dan Dr Najib 
Asmani.

Dijelaskan Alex Noerdin, 
bantuan ini dalam rangka 
lebih mempersiapkan rumah 
sakit umum daerah dalam 
penanggulangan covid-19. 

“Kami berikan hari ini, 
tapi harapannya mudah-mu-
dahan tidak sampai digunakan. 
Begitupun jika kami berikan 
bantuan tabung oksigen, 
mudah-mudahan juga tidak 
sampai digunakan. Tapi di-
harapkan ventilator ini dapat 
dimanfaatkan sebaik-baiknya 
untuk melengkapi rumah sakit 
tersebut. Kita tentunya ber-

harap agar terus ada penuru-
nan jumlah kasus covid-19 
saat ini,”jelasnya.

Bupati Kabupaten OKI 
Iskandar SE dalam sambutan-
nya sangat menyambut baik 
dengan adanya bantuan yang 
kesekian kalinya dari Alex 
Noerdin selaku anggota DPR 
RI dapil Sumsel. Menurutnya, 
bantuan ini merupakan salah 

satu perhatian yang sangat 
besar untuk masyarakat ka-
bupaten OKI.

Sementara itu, satu unit 
bantaun mesin ventilator 
juga langsung disalurkan 
di RS AK Gani Palembang. 
Bantuan tersebut juga di-
serahkan langsung oleh 
Alex Noerdin dihari yang 
sama dan diterima langsung 

oleh Kepala Rumah Sakit 
AK Gani Kolonel Ckm dr 
T Armand Tobis Lazar 
SPKJ didampingi oleh Ka-
kesdam Kolonel Ckm dr 
Ismi Purnawan SPJP , 
MARS, Kasi Jangmed 
Mayor Ckm Erwan S KEP 
dan KASI TUUD Mayor 
Ckm Nur Akli Amd Kep. 
(#nop)

Anggota DPR RI H Alex Noerdin menyerahkan bantuan alat ventilator untuk RS AK Gani 
Palembang. (BP/Nop)
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Doakan Dunia Pulih dari Korona

Ganti rugi 
rp20 miliar

 

Pacu Jiwa 
entrepreneur siswa

Janji Berdayakan 
Juara mtQH 

PALEMBANG – Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Negeri 3 Palembang terus membina para 
siswanya untuk menjadi pengusaha muda. Salah 
satunya lewat Cafe Rumah Seduh. Kepala SMK 
Negeri 3 Palembang, Rusminah SH MSi, menga-
takan, Cafe Rumah Seduh ini dibuka untuk me-
mematangkan konsep kewirausahaan sehingga 
dapat diterima dengan baik oleh para siswa.

 “Kami ingin siswa tertarik menjadi wirausa-
hawan muda. Salah satu upayanya adalah deng-
an penguatan karakter kewiraushaan,” katanya, 
kemarin. Dia mengatakan, dalam kafe ini, seluruh 
karyawan berasal dari  siswa Jurusan Perhotelan 
SMK Negeri 3 Palembang.

 Baca Pacu Jiwa... Hal 13

QUOte

Pendidik harus siap 
dengan segala 

kemungkinan dan 
selalu berinovasi 
mencari solusi di 

setiap permasalahan 
pendidikan.

Hasodo
Kepala Bidang smP Dinas 

Pendidikan Kota Palembang 

KHIDMAT: Suasana Pura Agung Sriwijaya Seduduk Putih lengang dan hampir tanpa aktivitas sama sekali. Kemarin (14/3), umat Hindu merayakan Hari 
Nyepi Tahun Baru Saka 1943. Pada Nyepi, umat Hindu tidak boleh melakukan kegiatan sama sekali.

FOTO : KRIS/SUMEKS

Tahun Ini Bereskan 
Pembebasan Lahan

Kolam Retensi 
Simpang Bandara 
Dibangun 2022

PALEMBANG - Kawasan 
Simpang Bandara (Jalan Kol 
H Barlian-Soekarno Hatta) 
menjadi salah satu lokasi vital 
di metropolis. Namun, kerap 
kali lokasi ini diserang banjir. 
Pemkot Palembang berencana 
membangun kolam retensi 
untuk memperluas resapan 
air di sana. 

Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang 
(PUPR) Kota Palembang, Ak-
hmad Bastari, mengatakan, 
pembangunan kolam retensi 
di Simpang Bandara ini diren-
canakan bakal dilaksanakan 
pada 2022. ”Tahun ini kita akan 
menuntaskan pembebasan 
lahannya.

PALEMBANG - Kecamatan 
Bukit Kecil keluar sebagai 
juara umum terbaik satu Mu-
sabaqoh Tilawatil Quran dan 
Hadis (MTQH) Tingkat Kota 
Palembang Tahun 2021. Posisi 
kedua disusul Kecamatan 
Kemuning, dan terbaik ketiga 
Kecamatan Sako. Pengumuman 
pemenang usai penutupan 

MTQH di Masjid Darussaid 
Jalan Abi Hasan Said, Kelura-
han 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 
III. Sabtu (23/3). 

Tidak kurang 50 cabang 
perlombaan dengan total 508 
peserta telah berkompetisi. 
Saat itu, Sekertaris Daerah 
Kota Palembang,

eKO PrasetyO – Palembang 

awalnya Berbagi ilmu, Kini rintis Kantor Hukum 
Di Balik suksesnya akun youtube Pengacara Channel

Media sosial telah menjadi alat promosi 
atau branding sebuah produk. Hal inilah yang 

dimanfaatkan dengan baik oleh Septalia Furwani 
SH MH dan Welly Anggara SH MH. 

Keduanya berhasil meningkatkan popularitasnya 
sebagai konsultan hukum atau lawyer melalui 

akun YouTube, Pengacara Channel. 
Bagaimanakah kisahnya? 

 Baca Janji... Hal 13

SuASANA ruko di Jalan 
Angkatan 45, cukup ramai. 
Tampak dua unit tenda ber-
diri di depan halaman. Puluhan 
karangan bunga berjejer di 
sepanjang jalan. Ucapan selamat 

pembukaan Pengacara Chan-
nel Law Office.

 Nama Pengacara Channel 
sendiri sebenarnya sudah tidak 
asing. Khususnya di kalangan 
netizen Kota Palembang. Chan-

 Baca Ganti... Hal 13

PALEMBANG - Hari Raya Nyepi Tahun 
Baru Saka 1943, berlangsung khidmat. Pura 
Agung Sriwijaya Seduduk Putih pun terlihat 
lengang. Bahkan pura yang biasanya padat 

dengan aktivitas, kemarin nyaris tak ada 
aktivitas sama sekali. 

Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dhar-
ma Indonesia (KMHDI), I Wayan Sigita, 

melalui anggotanya Made Dharma, menga-
takan, saat Nyepi memang tidak boleh ada 
kegiatan sama sekali. 

nel ini berisi konten yang mem-
bahas segala permasalahan 
hukum yang dialami warga. 

Kedua pengacara Septalia Fur-
wani SH MH dan Welly Ang-
gara SH MH, merupakan con-

tent creator yang mengisi di 
channel tersebut. 

Jumlah subscriber di chan-
nel tersebut juga cukup ting-
gi. Untuk channel yang baru 
berdiri kurang lebih satu ta-
hun. Awalnya, channel ter-
sebut dibuat untuk berbagi 
ilmu atau layanan konsul-
tasi hukum g ratis bagi warga 
di Kota Palembang. 

“Kami memberikan konsul-
tasi hukum gratis secara online. 
Banyak sudah kasus yang kami 
bahas dalam video yang kami 
unggah. Sehingga masyarakat 
bisa paham atas berbagai 
permasalahan ditinjau dari 
aspek hukumnya,”

 Baca awalnya... Hal 13

  

YOUTUBER : Septalia Furwani SH MH saat pembukaan kantor hukum 
Pengacara Channel saat pembukaan, belum lama ini.

FOTO: EKO/SUMEKS

TUTUP: Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, saat penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis 
(MTQH) Tingkat Kota Palembang Tahun 2021.

FOTO : IST

 Baca Doakan... Hal 13
SUMBER : HASIL PELIPUTAN/
SUMATERA EKSPRES

Pembangunan
Kolam Retensi
Simpang Bandara

Lokasi di Jalan 
Kol H Burlian
Luasan 40 ribu 
meter persegi
Pembangunan 
dilakukan 
BBWSS VIII
Rencana 
pembangunan 
2022
Tahun ini 
Pemkot 
lakukan 
pembebasan 
lahan

Dana 
pembebasan 
lahan capai 
Rp 20 miliar
Lahan 
yang harus 
dibebaskan 
4-5 hektar

Muba Siapkan 500 Milyar untuk  Penanganan Covid 19 
dan Persiapan Jaring Pengaman Sosial

Forkompimda Komit Lakukan Pengawasan Lima Pintu Masuk Diperketat
MUBA - Pemerintah Kabupaten 
Musi Banyuasin memilih 
kebijakan memperketat 
penjagaan dan pemeriksaan 
lalu lintas orang di pintu-pintu 
masuk wilayah guna mencegah 
penularan Virus Corona di 
Bumi Serasan Sekate.
 "Hari ini kita gelar pasukan 
di Polres Muba 
untuk memastikan kesiapan 
petugas dalam melakukan 
penjagaan dan pengamanan. 
Kita lakukan 
pembatasan pergerakan pintu 
masuk ke Muba. Ada 5 titik 
yang hari ini kita lakukan 
pengetatan bekerjasama dengan 
pihak kepolisian," ujar Bupati 
Muba, Dodi Reza Alex Noerdin, 
Selasa (31/3/2020).
 Kelima  titik pintu masuk itu 
yakni pintu masuk perbatasan 
Kabupaten Muba di Kecamatan 
Bayung Lencir dengan Provinsi 
Jambi, Kabupaten Muba di 
Kecamatan Lais dan Babat Supat 
dengan Kabupaten Banyuasin, 
Kabupaten Muba di Kecamatan 
Sanga Desa dengan Kabupaten 
Musi Rawas, dan Kabupaten 
Muba di Kecamatan Sungai 
Keruh dengan Kabupaten PALI.
 "Jadi apabila ada suspect 
dari luar yang akan masuk ke 
Muba, terpaksa wajib mengikuti 
Protokol Kesehatan dan wajib  
melakukan isolasi selama 14 
hari, Khusus untuk pintu masuk 
di Jambi dan Pintu Masuk lainya 
bagi pendatang yang lewat dan 
terindikasi suspect kita lakukan 
rapid test dan  kita ada rumah 
isolasi di Bayung Lencir,"dan Rs 
Sungai Lilin  tegas Dodi.
 Dodi mengambil langkah 
bijak ini  lantaran Kabupaten 
Muba berada di tengah dan 
menjadi daerah lintas  sejumlah 

kabupaten/kota dan provinsi di 
Sumatera. Dodi memilih 
perketatan pintu masuk ketimbang 
lockdown yang berarti masyarakat 
sama sekali tidak diperbolehkan 
beraktivitas diluar rumah.
 "Kalau saat ini lockdown 
belum kita lakukan dan hanya 
masyarakat diimbau dan 
diminimalisir  keluar rumah, jika 
tak penting itu dan baiknya bekerja 
dari rumah , Tujuan semua ini  
yang kita lakukan untuk dapat 
meminimalisir virus covid 19 

masuk muba adalah dengan 
pembatasan dan memperketat 
masuk wilayah Ini yang kita 
lakukan karena posisi Kabupaten 
Muba berada di tengah dan 
menjadi tempat transit. Jadi  
pengetatan perbatasan dan 
apabila terdapat yang terindikasi 
harus kita persiapkan 
Penanganannya berdasarkan 
Protokol Kesehatan.
 Kendati memperketat 
penjagaan di pintu masuk, orang 
nomor satu di Bumi Serasan 

Sekate ini memastikan 
kebutuhan logistik masyarakat 
Muba tetap terpenuhi. "Barang-
barang kebutuhan pokok kita 
perbolehkan masuk atau melintas. 
Sebab yang kita periksa itukan 
orangnya. Kita jamin pasokan 
untuk Muba aman termasuk saat 
Ramadhan dan lebaran nanti," 
tegas dia. 
 Selanjutnya untuk pengaman 
jaringan sosial bagi pekerja harian 
warga kurang mampu dan 
kebutuhan kedepan bagi warga 

Muba  dalamPercepatan 
penanganan covid 19 saat ini Tim 
TAPD menyisir 30 persen  dari 
anggaran APBD MUBA  2020 dan 
dipastikan terkumpul 500 milyar  
untuk penangan covid 19 
termasuk jaringan pengaman 
sosial selama bencana ini 
 Kapolres Muba, AKBP Yudhi 
Surya Markus Pinem mengatakan, 
pihaknya bersama Kodim 
0401/Muba terus melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat 
terkait bahaya virus Corona dan 

langkah-langkah pencegahan 
yang dapat dilakukan masyarakat 
secara mandiri. Termasuk 
sosialisasi Maklumat Kapolri No. 
Mak/2/III/2020. Diantaranya 
masyarakat diminta untuk tidak 
mengadakan kegiatan sosial 
yang melibatkan orang atau 
massa dalam jumlah besar. Baik 
ditempat umum maupun 
dilingkungan sendiri.
 Sementara Komandan Kodim 
0401  Letkol Arm. Muhsyaiffudin 
Khoiruzzamani S.Sos 
menyatakan bahwa Seluruh 
kodim siap dan kami setiap hari 

sesuai SOP yang kami jalankan  
telah  melaksanakan sosialisasi 
dan penyemprotan disinfektan 
baik pagi sore dan sosialisasi 
pada malam hari oleh jajaran 
kodim koramil dan babinsa di 
setiap desa l/ kelurahan secara 
bergilir secara Mandiri untuk 
pecegahan covid 19 dan Juga Kita 
Bersama sama jajaran 
Forkopimda menajalankan 
komitmen bersama untuk 
meminlimalisir serta pecegahan 
covid 19 dimuba serta dalam 
kesempatan ini bahwa pada 
tanggal 1 april kami imbau 
seluruh warga Musi Banyuasin 
melaksankan sholat magrib dan 
dilanjutkan sholat hajat dirumah 
masing masing kita medoakan 
kiranya  wabah ini segera dapat 
teratasi ujarnya. 
 "Sosialisai terus kita lakukan, 
kita juga bersama Kodim 
0401/Muba dan Sat Pol PP Muba 
melakukan razia untuk meminta 
masyarakat yang berkumpul agar 
membubarkan diri. Ini dilakukan 
sebagai bentuk pencegahan," 
tandas dia.(adv)

Bupati Muba DR Dodi Reza Alex pastikan pengawasan di perbatasan dengan turun langsung melakukan penyemprotan disinfektan. Bersama Forkopimda, DRA juga melakukan rapid test bagi pelintas atau pemudik

DRA bersama Forkompimda mengecek kesiapan peralatan disinfektan 
di Mapolres Muba

Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex melakukan pengecekan langsung suhu tubuh bagi warga yang masuk ke wilayah Kabupaten Muba, guna mencegah penularan virus Corona 
di Kecamatan Lais, Selasa (31/3/2020)

Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex bersama Forkopimda juga mengecek dan meninjau langsung para kebutuhan Alat Pelindung Diri bagi petugas kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19

Pembatasan selektif pergerakan manusia di 5 Titik perbatasan Muba dengan penyemprotan desinfektan oleh Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin bersama Forkompinda dan Jajaran Kecamatan secara serentak Penyemprotan desinfektan oleh Jajaran Kecamatan Sanga Desa bersama 
Forkopimcam di perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dengan 

Kabupaten Musi Rawas di Desa Air Balur, Selasa (31/3/2020)

Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex bersama Forkopimda dan Jajaran Kecamatan pantau langsung jalan lintas perbatasan wilayah Kabupaten Muba 
guna mencegah penularan Covid-19, di Kecamatan Lais (31/3/2020)

SAAT ini para atlet sedang fokus me-
nyiapkan diri jelang perhelatan olahraga 
tingkat provinsi dan nasional. Vaksinasi 
massal bagi para atlet merupakan komitmen 
Pemkab Muba untuk memberikan ketenangan 
dalam berlatih dan keselamatan saat pertan-
dingan nanti.  

Demikian dikatakan Bupati Dodi Reza 
saat meninjau Vaksinasi COVID-19 massal 
Bagi Atlet dan Pelatih Pekan Olahraga Pro-
vinsi (PORPROV) XIII Kabupaten Musi Ba-
nyuasin dan Atlet Pelatih Pusat Pendidikan 
dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP-D) Kabu-
paten Musi Banyuasin bertempat di Stadion 
Serasan Sekate Sekayu, Rabu (18/8/2021).

“Ini merupakan komitmen kami kepada 
para atlet, pelatih dan official Kabupaten 
Muba, jumlahnya total 564 orang supaya 
mereka tenang dalam berlati h. Sudah di-
putuskan Porprov akan diselenggarakan 
Nopember tahun ini di OKU Raya, kita su-
dah bekerja keras,” imbuhnya.

Pembina dan penggerak Olahraga terbaik 
Nasional ini juga mengatakan, atlet dan 
pelatih harus diberikan rasa aman dan 
nyaman, aman disini segala kebutuhan 
atlet dan pelatih baik itu gaji, operasional, 

Bupati DRA Pastikan Atlet Muba Divaksin,  
Menuju Porprov XIII Sumsel dan PON Papua
Pastikan uang pembinaan, peralatan dan bonus atlet dan ofisial tepat waktu

BUPATI Musi Banyuasin (Muba) Dr H Dodi Reza 
Alex Noerdin (DRA) memastikan semua atlet 

telah divaksin sebelum Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov) XIII di OKU Raya pada 21-28 Nopember 
2021 dan Pekan Olimpiade Nasional XX  Oktober 

2021 mendatang di Papua. 

NAMA-NAMA ATLET YANG LOLOS MENGIKUTI 

PON XX TAHUN 2021

DI PAPUA

N

O
NAMA ATLET CABOR BINAAN

1 2 3 4

1 Rian Saputra, S.Pd Atletik Pengcab

2 Sri Maya Sari Atletik Pengcab

3 Galang Fernando Bermotor Pplpd

4 Nyimas Sonya Nafa, MNW Catur Pengcab

5 Nyimas Shieta Prima, MNW Catur Pengcab

6 Selvia Andriani Dayung Pengcab

7 Mega Yusfitri Dayung Pengcab

8 Marta Dinata Panjat Tebing Pengcab

9 Muhammad Hinayah Panjat Tebing Pengcab

10 Wira Hutanianto Panjat Tebing Pengcab

11 Alvin Massaid Pencak Silat Pengcab

12 Fransiska Pencak Silat Pengcab

13 M. Andre Septa Pencak Silat Pengcab

14 Nia Larasati Pencak Silat Pengcab

15 Supriadi Pencak Silat Pengcab

16 Hartanto Noto Nugroho Sepak Takraw Pengcab

17 Dimas Saputra Tenis Lapangan Pengcab

18 Jones Pratama Tenis Lapangan Pengcab

19 Ulandari Taekwondo Pengcab

20 Sabilal Mustadin Voli Pasir Pengcab

 21 Sabilal Mustida Voli Pasir Pengcab

DAFTAR NAMA ATLIT MUBA 
YANG LOLOS SELEKSI 
PON XX PAPUA

Bupati Muba H Dodi Reza Alex memberikan pengarahan 
dan semangat kepada para atlit Muba yang akan berlaga di 

Porprov dan PON yang akan datang.

peralatan latihan dan lainnya tidak 
jadi fikiran lagi.

Bagaimana dengan bonus?Dodi 
mengatakan dari 32 Cabor yang diikuti 
pada Porprov mendatang sudah dite-
tapkan bonus yang akan diberikan. 
Bahkan akan diberikan sebelum ke-
ringat para atlit kering atau tidak lama 
setelah mencapai prestasinya.

“Sedangkan rasa aman disini ter-
masuk dilakukan vaksinasi, sehingga 
dengan rasa aman dan nyaman sudah 
ada maka para atlet dan pelatih bisa 
fokus berlatih dan bertanding di la-
pangan secara maksimal, maka 
InsyaAllah akan mendapatkan gelar 
juara,”pungkas Dodi.

Dikatakan Dodi, simbol dilaksana-
kan vaksin massal bagi atlet pada 
hari ini, bukan hanya atlet Muba saja 
namun seluruh atlet di indonesia juga 
harus di vaksin artinya penting disini 
bagi patriot olahraga untuk menjalan-
kan pola hidup bersih dan menjaga 
diri agar tetap aman dari wabah CO-
VID-19 dengan melakukan vaksinasi.

“Sehingga nantinya jika atlet dan 
pelatih di Muba akan mengikuti multi-
event seperti Porprov maupun PON 
mereka akan aman terlindungi dari 
wabah penyakit. Semangat juang me-
reka sudah teruji tapi tetap harus tetap 
waspada, harus menerapkan protokol 
kesehatan selama bertanding, saya 
tidak mau atlet Muba jadi korban klus-
ter COVID-19,”sebutnya.

Sementara itu Ketua KONI Muba 
Raplen ST menyampaikan, bahwa vak-
sin dilakukan menjelang perhelatan 
Porprov ke-13 yang akan dilaksanakan 
di OKU Raya pada 21 - 28 Nopember 
2021 mendatang, dan vaksin menjadi 
syarat para atlet untuk bisa ikut bertanding.

“Adapun jumlah atlet yang akan di 
vaksin yaitu 146 atlet binaan KONI dan 
73 atlet PPLPD binaan Dispopar, jum-
lah seluruhnya 564, selain atlet yang 
akan turut di vaksin pelatih dan official. 
Kegiatan vaksin hari ini bekerjasmaa 
dengan Dinas Kesehatan melalui Pus-
kesmas Balai Agung,”paparnya.

Salah satu atlet PPLPD Cabor Volly 
Putri, Lestri mengucapkan terima kasih 
kepada Bupati Dodi Reza yang telah 
memprioritaskan jatah vaksin bagi para 
atlet dan pelatih Kabupaten Muba.

“Alhamdullilah persiapan menga-
hadapi Porprov ke-13 di OKU Raya 
Nopember mendatang, kami s u d a h 
mendapatkan jatah suntik 
vaksin, kami bersyukur Pak 
Bupati memikirkan keselama-
tan kami. Alhamdulillah ini suntik 
vaksin pertama, saya pribadi dan teman 
yang lain tidak merasakan gejala apa-
pun, kami semua sehat-sehat saja, 
semoga kami tambah semangat untuk 
bertanding nantinya,”ucapnya. (adv)

NAMA-NAMA ATLET YANG LOLOS MENGIKUTI 

PON XX TAHUN 2021

DI PAPUA

N

O
NAMA ATLET CABOR BINAAN

1 2 3 4

1 Rian Saputra, S.Pd Atletik Pengcab

2 Sri Maya Sari Atletik Pengcab

3 Galang Fernando Bermotor Pplpd

4 Nyimas Sonya Nafa, MNW Catur Pengcab

5 Nyimas Shieta Prima, MNW Catur Pengcab

6 Selvia Andriani Dayung Pengcab

7 Mega Yusfitri Dayung Pengcab

8 Marta Dinata Panjat Tebing Pengcab

9 Muhammad Hinayah Panjat Tebing Pengcab

10 Wira Hutanianto Panjat Tebing Pengcab

11 Alvin Massaid Pencak Silat Pengcab

12 Fransiska Pencak Silat Pengcab

13 M. Andre Septa Pencak Silat Pengcab

14 Nia Larasati Pencak Silat Pengcab

15 Supriadi Pencak Silat Pengcab

16 Hartanto Noto Nugroho Sepak Takraw Pengcab

17 Dimas Saputra Tenis Lapangan Pengcab

18 Jones Pratama Tenis Lapangan Pengcab

19 Ulandari Taekwondo Pengcab

20 Sabilal Mustadin Voli Pasir Pengcab

 21 Sabilal Mustida Voli Pasir Pengcab

Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin memberikan 
salam dan tos social distancing serta semangat kepada 
atlit Muba yang melakukan vaksinasi. Pemberian 
vaksinasi ini untuk memberikan rasa aman kepada 
para atlit, mereka juga termasuk pelatih sudah dipenuhi 
segala kebutuhan baik gaji, operasional, peralatan 
latihan, bahkan bonus juga sudah disiapkan.
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K O R A N U M U M

IMBAS PPKM

27.000 Masyarakat 
Miskin Kota Palembang

Belum Tersentuh 
Bansos Selama PPKM

Palembang, BP-  Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Kota Palembang masih 
terus berlanjut sampai 6 September 
mendatang.

Namun mirisnya, selama PPKM 
diberlakukan masih terdapat sekitar 
27.000 masyarakat dengan katagori 
masyarakat miskin baru atau misbar 
yang belum tersentuh bantuan dari 
pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Pa-
lembang Heri Aprian mengatakan, 
belum terdapat data tambahan mis-
bar dari kelurahan dan kecamatan. 
Ia menyebut dari jumlah tersebut 
lebih dari 27.000 masyarakat belum 
tersentuh bantuan sosial atau ban-
sos. Sedangkan, bansos dari 
Dinsos melalui keuangan Pem-
kot Palembang belum diang-
garkan dan masih mengan-
dalkan bantuan dari pihak 
ketiga. 

“ U n t u k 
B a n s o s 

dari Pemkot itu ada melalui Dana 
Tidak Terdunga (DTT), tapi belum 
kita ajukan,” katanya, dikutip 
dari suarasumsel.id, Jumat (27/8).

Sementara itu, Kepala BPKAD 
Kota Palembang Zulkarnain men-
gatakan anggaran untuk penanga-
nan Covid-19 Kota Palembang 
sebanyak Rp 21 miliar. Zulkarnai 
mengatakan bahwa anggaran ter-

sebut rencananya, pada APBD-
P akan bertambah menjadi Rp 

40 miliar.

“Saat ini, dari Rp 21 miliar itu 
sudah digunakan Rp 4,8 miliar 
guna penanganan Covid-19 di ru-
mah sakit dan biaya pemakaman 
Covid-19 di Gandus. Belum ada 
ajuannya dari Dinsos, tapi sekarang 
bantuan lebih banyak dari pusat,” 
tukasnya. (#Ric)

PALEMBANg, BP-  Ke-
bijakan Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) di masa Pandemi 
Covid-19 berdampak signi-
fikan terhadap sektor eko-
nomi pelaku usaha.

Kepala Badan Pengelo-
laan Pajak Daerah (BPPD) 
Kota Palembang, 
Sulaiman Amin 
mengakui pan-
demi Covid-19 
hingga kebijakan 
PPKM turut ber-
pengaruh terhadap 
PAD Kota Pa-
lembang dari sek-
tor pajak.

Sulaiman men-
gatakan, akibat 
pandemi dan ke-
bijakan PPKM masih banyak 
pelaku usaha yang menunggak 
pajak PBB. Bahkan ia me-
nambahkan satu tempat 
usaha di kota Palembang 
bisa menunggak sampai ra-
tusan juta, hal ini lah yang 
mempengaruhi pendapatan 
asli daerah kota Palembang.

“Piutang pajak cukup ting-
gi, di masa pandemi ini satu 
tempat usaha Rp 300-400 juta, 
ada juga di bawah itu, akibat 
pandemi ini tempat usaha jadi 
tidak sehat dan piutang pajak,” 
jelas Sulaiman, dikutip dari So-
nora.id, Kamis (26/8).

Ia menjelaskan setelah 
masuk tahun kedua pandemi 
merebak di Kota Palembang, 
kondisi keuangan PAD kota 
Palembang semakin buruk.

Sementara menurut Sulai-
man di awal pandemi satu 

tahun lalu para pelaku usaha 
di sektor perhotelan, kuliner, 
dan pariwisata masih ada ke-
kuatan untuk membayar pajak.

“Selama berjalanya PPKM 
dan berbagai pembatasan, ten-
tunya sangat berdampak ter-
hadap omset pengusaha. Ada 
yang masih bertahan, ada yang 

sudah tutup per-
manen serta ada 
yang tutup insiden-
til,” terangnya.

Tak hanya itu, 
Sulaiman mengung-
kapkan banyak 
dari pelaku usaha 
yang pada akhirnya 
menggunakan uang 
yang semestinya 
untuk pajak, mau 
tidak mau harus 

terpakai untuk biaya operasional.
“Ini adalah uang masy-

arakat yang di pungut oleh 
pengusaha, yang seharusnya 
sudah di sampaikan ke pe-
merintah kota, tapi sama 
mereka malah terpakai untuk 
operasional,” ungkapnya.

Sulaiman mengatakan untuk 
pelaku usaha yang menunggak 
pajak, pihak BPPD akan mem-
berikan upaya penagihan secara 
persuasif. Hal ini mengingat dengan 
kondisi Pandemi Covid-19 yang 
tentu wajib pajak sulit untuk langs-
ung membayar penuh.

“Jika sesuai aturan bisa 
saja disegel, tapi kita persuasif, 
kita beri kelonggaran cicilan 
3x dalam setahun, jika tidak 
dibayar tetap harus dibayar 
karena ada denda 2 persen yang 
tetap dibayarkan tiap bulan,” 
pungkasnya. (#Ric)

Banyak Pelaku Usaha 
Menunggak Pajak

Salurkan Bantuan 
Alat Pertanian dan 
Perikanan

PALEMBANg, BP-  Ang-
gota DPR-RI Fraksi Partai 
Golkar Ir. H. Alex Noerdin, 
S.H menjadi inisiator ter-
ciptanya agenda kegiatan 
Bakti Inovasi Badan Peng-
kajian dan Penerapan Tek-
nologi (BPPT) di Kota 
Palembang, Rabu (25/8).

Kegiatan Bakti Inovasi 
BPPT diselenggarakan dalam 
rangka memberikan bantuan 
desiminasi kepada beberapa 
kelompok masyarakat di 
Sumatera Selatan (Sumsel).

Adapun kelompok ma-
syarakat tersebut terdiri 
dari tiga kategori yakni 
kelompok penerima 
Bioflock, Kelompok Pene-
rima Hidrofonik, dan Kelom-
pok penerima Sangrai 
Kopi yang berasal dari 
berbagai Kabupaten/Kota 

di Sumatera Selatan. 
H. Alex Noerdin dalam 

sambutannya mengatakan 
terima kasih dan bersyukur 
kepada BPPT yang telah 
melaksanakan kegiatan 
tersebut. “Terima kasih dan 
kita patut bersyukur, tidak 
hanya bantuan tapi kegia-
tannya juga satu paket pe-
latihan yang diselenggara-
kan BPPT,” ujar Alex.

Selain itu, Ia juga men-
gungkapkan akan terus be-
kerja sama dengan BPPT 
untuk memajukan teknologi 
perikanan, pertanian dan 
pertenakan khusunya di Su-
matera Selatan meskipun 
dirinya tidak lagi bermitra 
dengan BPPT di DPR RI.

“Acara ini sangat pen-
ting oleh sebab itu ke-
giatan ini dihadiri juga 
oleh Ketua DPRD Sum-
sel Ibu Anita,” katanya. 
H. Alex Noerdin managa-
takan sesuai dengan arahan 

Presiden Jokowi dirinya 
mengajak generasi muda 
untuk bertani. “Ayo anak-
anak muda ikut dalam per-
tanian, kalo di Jepang pen-
duduk yang kaya itu petani 
dan peternak,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua 
DPRD Sumsel Hj. R.A. 
Anita Noeringhati, SH, MH 
mengucapkan terima kasih 
kepada H. Alex Noerdin 
yang sudah menjadi inisia-
tor kegiatan Bakti Inovasi 
BPPT di Sumsel. 

“Pelatihan-pelatihan 
seperti ini saat ini sangat 
dibutuhkan terutama di 
Sumsel, karena di tahun 
kedua pandemi Covid-19 
perekonomian sangat turun, 
inilah inovasi yang kita 
butuhkan,” tuturnya.

“Masyarakat bukan kita 
kasih bantuan tapi masyara-
kat kita kasih pelatihan,” 
sambung Ketua DPRD Sum-
sel perempuan pertama ini.

Ajak Millienial Bertani, 
H. Alex Noerdin Gandeng BPPT

Ir. H. Alex Noerdin, S.H Inisiator Kegiatan Bakti Inovasi BPPT 
di Kota Palembang menyerahkan bantuan peralatan pertanian 
berupa hidroponik, bioflok, dan mesin sangrai kopi kepada 
sejumlah kelompok tani di Sumsel, bertempat di Guns Cafe, 
Rabu (25/8). (BP/IST)

Dalam sambutannya 
Anita mengungkapkan jika 
Provinsi Sumatera Selatan 
yang potensial untuk di-
kembangkan BPPT.

“Kita tahu Sumsel berva-
riasi kita punya padi men-
jadi lumbung pangan, kita 
ada kopi yang belum diberi 
brand, padahal kita tahu 
kopi semendo tetapi ketika 
diekspor jadinya kopi lam-
pung,” ungkapnya.

Selain itu, salah satu 
penerima bantuan hidrofo-
nik Wahid Fajri mengung-
kapkan kebahagiaan karena 

mendapatkan bantuan desi-
minasi BPPT tersebut.

Turut hadir juga dalam 
acara Bakti Inovasi BPPT ter-
sebut Direktur Pusat Teknologi 
Produksi Pertanian BPPT, Dr. 
Ir. Dudi Iskandar, M.For.Sc, 
Sekjend Partai Golkar Herpan-
to, Tenaga Ahli DPR-RI dari 
Bapak H. Alex Noerdin yakni 
Kemas Khoirul Muhklis dan Dr. 
Najib Asmani, Staf Ahli Wali-
kota Bidang Ekonomi 
Pembanguunan dan Investasi, 
dr. Letizia, M.Kes, serta pejabat 
di lingkungan Pemerintah Pro-
vinsi Sumatera Selatan. (#Ric)

Kondisi sejumlah rumah warga 
kota palembang dipinggiran sungai 
musi saat ini masih banyak yang 
memprihatinkan. (BP/Nop)

PALEMBANg, BP-  Pe-
merintah Kota Palembang 
masih mengalami kendala 
dalam pelaksanaan vaksinasi 
karena minimnya pasokan 
vaksin Covid-19.

Hal tersebut membuat 
kota Palembang kesulitan men-
capai herd immunity karena 
vaksinasi Covid-19 harus ber-
jalan lamban. Plt Kepala Dinkes 
Kota Palembang, dr. Fauziah, 
MKes mengaku ketersedian 
dosis di kota Palembang sen-
diri saat ini terbatas dan bergan-
tung pada pendistribusian dosis 
vaksin dari pemerintah pusat.

“Stok vaksin semua tergantung 
dari rantai distribusi. Kita menung-
gu dari pusat, pemerintah pro-
vinsi pun menunggu dari pusat,” 
jelasnya, Selasa (24/8).

Ia mengatakan, keterse-
diaan vaksin di pemerintah 
pusat saat ini hanya sekitar 
26 persen dan pemerintah 
mendistribusikannya ke dae-
rah prioritas dimana kasus 
covid 19 cukup tinggi.

Sementara penerimaan 
dosis saat ini lebih diperun-
tukan untuk dosis kedua 
dengan tujuan kekebalan 
tubuh lebih optimal.

“Saat ini memang ada ke-
senjangan dosis kedua yang 
saat ini telah mencapai 21 
persen, itulah kenapa kita 
prioritas dosis kedua karena 
pemerintah ingin cepat me-
ningkatkan kekebalan optimal 
dan kita fokuskan vaksin dosis 
dua ini,” ungkap dr. Fauziah. 
(#Ric)

Stok Vaksin Covid-19 
Masih Terbatas

PALEMBANg-BP, Kesu-
litan Rumah Sakit dan 
warga yang mendapatkan 
tabung oksigen di Sumsel 
saat pandemi COVID-19 
saat ini membuat prihatin 
Dr Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA yang mer-
upakan Ketua Umum Kamar 
Dagang Industri (KADIN) 
Sumsel yang juga Bupati 
Musi Banyuasin (Muba). 

Keprihatinan tersebut 
akhirnya direalisasikan 
Kepala Daerah Inovatif 
Indonesia ini dengan mem-
berikan bantuan sebanyak 
400 tabung oksigen beru-
kuran 70 kilogram dengan 
rincian muatan 50 kg dan 
berat tabung 20 kg yang 
diperuntukkan bagi seluruh 
Rumah Sakit di Sumatera 
Selatan. 

“Untuk memenuhi ke-
butuhan tabung oksigen 
warga masyarakat dan Ru-
mah Sakit di Sumsel kami 
KADIN Sumsel tergerak 
dan hari ini menyalurkan 
bantuan tabung oksigen 
gratis,” ucap Dodi Reza di 
sela pemberian tabung oksi-
gen gratis untuk Rumah 
Sakit se-Sumsel, Kamis 
(26/8/2021) di Halaman 

Bagikan 400 Tabung Oksigen
Rumah Sakit di Sumsel Apresiasi Kepedulian Dodi Reza

atas bantuan yang telah di-
berikan yakni tabung oksigen 
berukuran besar. 

“Saat ini tabung oksigen 
sangat dibutuhkan, dan kami 
akui RSMH kekurangan ta-
bung gas. Dengan adanya 
bantuan kami sangat bersyu-
kur karena pasien-pasien 
dapat lebih terjaga. Selama 
ini, kebutuhan oksigen cair 
mencapai 5 ton perhari dan 
40 hingga 50 tabung, atas 
bantuan pak Ketum Dodi 
Reza ini kami sangat bersyu-
kur dan mengucapkan Terima 
kasih,” ucapnya. 

Bambang menambahkan, 
semoga bantuan tabung oksi-
gen dengan jumlah yang 
besar ini bisa bermanfaat dan 
Rumah Sakit tidak lagi men-
galami kesulitan perolehan 
tabung oksigen. 

“Oksigen menjadi bagian 
penting saat penanganan pa-
sien terpapar COVID-19, 
semoga pasien COVID-19 di 
Sumsel terus menurun. Serta 
yang ikut berkepentingan 
dalam hal ini semoga dapat 
ikut mensuplay kebutuhan 
oksigen,” pungkasnya. 

Terpisah, Direktur RSUD 
Rupit Muratara, dr Henny 
mengucapkan Terima kasih 

yang sebesar-besarnya ke-
pada Ketum KADIN Sum-
sel Dr Dodi Reza Alex No-
erdin yang telah mengalo-
kasikan bantuan tabung 
oksigen 70 kg untuk keper-
luan RSUD Muratara. 

“Bantuan tabung oksigen 
ini tentu sangat kami butu-
hkan khususnya untuk 
penanganan COVID-19 di 
Muratara,” ujarnya. 

Adapun rincian penyalu-
ran tabung oksigen gratis 
dari Ketum KADIN Sumsel 
Dr Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA yakni dian-
taranya RSUP Moh Hoesin 
Palembang 100 tabung, RS 
Kota Palembang 75 tabung, 
RSUD Banyuasin 13 tabung. 

Kemudian, RSUD dan 
Puskesmas Muba 31 tabung, 
RSUD Dr HM Rabain Mu-
araenim 14 tabung, RSUD 
Kabupaten Lahat 14 tabung, 
RSUD Tebing Tinggi Empat 
Lawang 13 tabung, RSUD 
Muara Beliti Musi Rawas 
13 tabung, RSUD Rupit 
Muratara 14 tabung, dan RS 
Lubuklinggau 13 tabung, 
sisa 100 tabung oksigen 
disiagakan di Rumah Siaga 
COVID-19 KADIN Sumsel. 
(#BP/Ril)

RSMH Palembang. 
Menurut Pembina dan 

Penggerak Olahraga Terbaik 
Indonesia ini, oksigen men-
jadi kebutuhan saat pan-
demi COVID-19 saat ini, 
terlebih bagi pasien terpa-
par COVID-19. 

“Semoga bantuan ini 
bisa bermanfaat bagi Rumah 
Sakit dan warga masyarakat 
di Sumsel yang membutuh-
kan, dan direncanakan Sep-
tember nanti saya akan me-
nyediakan dua unit mobil 
untuk vaksin gratis keliling 
bagi warga Sumsel,” kata 
Bapak Santri Sumsel itu. 

Dalam kesempatan itu 
juga, Dodi Reza mengajak 
seluruh warga Sumsel untuk 
patuh prokes dan meny-
emangati tenaga kesehatan 
yang saat ini terus berjuang 
dalam penanganan CO-
VID-19. “Terus patuhi pro-
kes, dan kita berharap 
pelaksanaan vaksin dapat 
diikuti oleh masyarakat di 
Sumsel,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur 
Utama RS Moh Hoesin 
Palembang, dr Bambang 
Eko Sunaryanto SpkJ 
MARS, mengapresiasi dan 
mengucapkan rasa syukur 

Ketua Kadin Sumsel Dodi Reza Alex menyerahkan 
bantuan tabung Oksigen dirumah sakit RSMH 
Palembang, Kamis (26/8). (BP/ist)

KEPAlA BADAN PENGElOlAAN 
PAjAK DAERAH (BPPD)

Sulaiman Amin
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PALEMBANG, BP- Ang-
gota Dewan Perwakilan Ra-
kyat Daerah (DPRD) Pro-
vinsi Sumatera Selatan (Sum-
sel) Daerah Pemilihan Pa-
lembang II melaksanakan 
reses tahap II tahun 2021 
bertempat di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Siti 
Fatimah, Kamis (26/8).

Koordinator reses  Budiarto 
Marsul (Gerindra) bersama 
Tamtama Tanjung (Demokrat) 
, Zulflkri Kadir (PDIP),  M. 
Yansuri (Golkar), Anwar Al 
Syadat (PKS), Nopianto (Nas-
dem)  dan Antoni Yuzar (PKB).

Reses Anggota DPRD 
Provinsi Sumsel diterima 
Wakil Direktur Pelayanan 
Medik dan Keperawatan dr 
Asep Zainuddin SP.PK.

Budiarto Marsul menga-
takan, pihaknya sangat bang-
ga dengan keberadaan RSUD 
Siti Fatimah. Pasalnya, RSUD 
Siti Fatimah ini merupakan 
RS milik Pemprov Sumsel. 
“Pelayanan yang diberikan 
sudah baik. Kita berharap 
RSUD Siti Fatimah terus 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, M. Yansuri 
menambahkan, reses ini kita 
melihat pelayanan RSUD 
Siti Fatimah kepada masy-

arakat di masa covid. Ter-
nyata, oksigen lancar, pe-
layanan baik. “Kita berharap 
ini dipertahankan,” ujarnya.

 “RSUD Siti Fatimah 
waktu didirikan memang 
untuk menjadi Rumah Sakit  
Internasional. Masyarakat 
Sumsel tidak usah lagi bero-
bat ke Singapura, kalau 
perlu masyarakat Singapura 
berobat ke RSUD Siti Fati-
mah,” katanya. 

Wakil Direktur Pelayanan 
Medik dan Keperawatan dr 
Asep Zainuddin SP.PK men-
jelaskan, pihaknya bergem-
bira DPRD Sumsel menga-
presiasi pelayanan kita, khu-
susnya Nakes berterima kasih 
atas dukungan mereka. Namun 
memang ada beberapa hal 
yang perlu diperbaiki.

“Untuk SDM di masa 
covid,ada peningkatan kasus. 
Disaat terjadi peningkatan kasus 
covid-19,  kita merekrut relawan. 
Disaat pandemi covid-19 turun, 
maka berakhir. Sebelumnya ada 
148 relawan, mereka bukan 
karyawan tetap,” katanya.

Ketika ditanya Angka 
keterisian tempat tidur alias 
bed occupancy rate (BOR), 
Asep menuturkan, untuk BOR 
saat terjadi kenakan kasus 
covid-19, BOR diatas 90 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan Palembang II melaksanakan reses tahap II 
tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah, Kamis (26/8).(BP/DUDY OSKANDAR)

Minta RSUD Siti Fatimah 
Jadi Rumah Sakit Internasional

persen bahkan ICU bahkan 
penuh terus. “Sekarang turun 

pasiennya, jumlahnya turun, 
tapi angka kematiannya 

tinggi. Jadi masyarakat harus 
tetap waspada dengan covid-19 

ini. Tetap mematuhi protokol 
kesehatan memakai masker, 

menjaga jarak dan mencuci 
tangan,” katanya.(#osk)

Tinjau Kesiapan 
Sekolah Hadapi PTM

Jelang pelaksanaan Pembelajaran 
Tatap Muka (PTM) Terbatas un-
tuk wilayah  Kabupaten Ogan Ilir 
(OI)  pada 31 Agustus menantang 
untuk tingkat SMP serta 6 Sep-
tember tingkat TK/PAUD dan 
SD, Bupati OI , Panca Wijaya 
meninjau kesiapan ke beberapa 
sekolah, Kamis (26/8).

Panca  meninjau SDN 6 
Payaraman, SMPN 1 Tanjung 
Batu, SMPN 1 Indralaya Se-
latan dan SDN 1 Indralaya 
Selatan. Panca menekankan supaya tetap mengedepankan 
protokol kesehatan ketika sekolah kembali dibuka.

“Tentu nanti ada persyaratan jika sudah diberlakukan 
kembali sekolah tatap muka. Protokol kesehatan secara 
ketat wajib diberlakukan, menggunakan masker dan siswa 
tidak boleh melebih 50 persen dalam satu kelas,” katanya.

Panca berharap, dengan dibukanya kembali kegia-
tan belajar tatap muka, anak-anak di OI  bisa terhindar 
dampak negatif dari penggunaan gadget. Pasalnya, 
Panca melihat, generasi muda khususnya usia sekolah 
saat ini sudah dimanjakan oleh gadget selama pembe-
lajaran online. “Mari sama-sama jaga anak-anak kita 
dari pengaruh negatif gadget,” katanya. (#osk)

MUARA ENIM, BP- Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Muara Enim bertekad masuk 10 besar dalam ajang 
anugrah pemerintah daerah inovatif atau Innovative 
Government Award tahun 2021. Penjabat (Pj) Bupati 
Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) mengatakan,  
target masuk 10 besar bisa tercapai jika semua lini 
bersinergi dan kerjasama.

“Saya harapkan sinergi dan kerjasamanya dari pada kita 
semua sebagai lini sektor utama suksesnya kegiatan ini,” kata  
HNU dalam Rapat Evaluasi Penginputan Inovasi Daerah pada 
Aplikasi IGA tahun 2021 di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, 
Kamis (26/8). HNU berpesan kepada semua Perangkat 
Daerah terkait untuk memberikan yang terbaik dalam 
rangka menginput inovasi-inovasi dari setiap Kecamatan 
yang ada di Kabupaten Muara Enim.

“Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada 
rekan-rekan semua yang telah membantu dan ikut berke-
cimpung dalam penginputan Inovasi IGA 2021 ini, saya 
harap kedepanya tidak hanya 33 besar tapi target kita akan 
masuk 10 besar rangking pada IGA 2021,” katanya.

Dia  juga meminta seluruh pihak terkait memberikan 
yang terbaik serta rutin melakukan evaluasi untuk mengo-
reksi apa saja yang masih perlu diperbaiki. “Mari kita beri-
kan yang terbaik untuk Kabupaten Muara Enim sebagai 
bentuk kecintaan kita terhadap Bumi Serasan Sekundang, 
hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus 
lebih baik dari pada hari ini,” katanya.(#osk)

Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar 
(HNU) BP/IST) 

Bertekad Masuk 10 Besar 
Pemerintah Daerah Inovatif

BUPATI OGAN ILIR

Panca Wijaya

PRABUMULIH-BP,  Pulu-
han warga pelaku UMKM di 
kota Prabumulih mendapatkan 
sejumlah bantuan produk 
Teknologi dan Inovasi Di-
fusi Teknologi dari Badan 
Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) dibawah 
koordinasi Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN). 
Bantuan ini disalurkan mel-
alui anggota DPR RI Fraksi 
Partai Golkar Dapil Sumsel 
H Alex Noerdin selaku mitra 
dari BPPT, yang dipusatkan 
di Cafe Mie Jowo Uncle 
Syam Km 6 Simpang Gunung 
Ibul, Kota Prabumulih, Sa-
btu (28/8/2021).

Selain H Alex Noerdin, 
hadir juga dalam acara ter-
sebut Staf ahli Walikota H 
Amilton, Ketua DPD Partai 
Golkar Prabumulih Syamda-
kir Amrullah Edy Hamid, 
Ketua DPRD Sutarno SE, 
Ketua Fraksi Golkar Prabu-

mulih Welizar SE, anggota 
DPRD Apriansyah dan H 
Zainudin, ketua DPD Golkar 
Muara Enim Ersangkut S.PSi 
yang juga saat ini menjabat 
anggota DPRD Sumatera 
Selatan, FKPPI, tenaga ahli 
DPR RI Kemas Khoirul Muk-
hlis dan Dr Najib Asmani 
serta undangan lainnya.

Diungkapkan Alex No-
erdin, dirinya hanya memfa-
silitasi bantuan dari BPPT 
dan BRIN kepada masyarakat 
di Sumsel, termasuk juga 
untuk warga kota Prabumulih.

“Kebetulan wilayah Sum-
sel adalah dapil saya, maka 
kita fasilitasi agar bantuan 
ini dapat diterima serta di-
manfaatkan dengan baik. Di 
samping itu juga, bantuan ini 
tak ada kaitan dengan urusan 
politik,”ujar Alex Noerdin 
yang saat ini duduk di ko-
misi 1 DPR RI.

Lebihlanjut dijelaskan 

oleh mantan Gubernur Sum-
sel periode 2008-2018 ini, 
sebelumnya juga sudah me-
nyerahkan bantuan ventilator 
ke Rumah Sakit Kayuagung 
dan Rumah Sakit AK Gani.

“Nanti kita bersama BPPT 
dan BRIN akan ke Muara 
Bedak, memberikan bantuan 
alat penyuling air,” tuturnya.

Ketua DPD II Partai Gol-
kar Prabumulih, Syamdakir 
Edy Hamid dalam sambutan-
nya menyatakan dalam masa 
pandemi COVID-19, banyak 
elemen masyarakat terkena 
imbas. Khususnya bagi para 
pengusaha UMKM yang 
menurun omsetnya. Ia juga 
mengatakan bahwa pembe-
rian bantuan teknologi dan 
disfusi ini merupakan usaha 
dari BPPT serta BRIN ber-
sama H Alex Noerdin dalam 
membantu masyarakat teru-
tama UMKM dalam bertahan 
di masa pandemi ini.

Warga Prabumulih Terima Bantuan 
Produk Teknologi dari BPPT

“Bantuan ini sangat dip-
erlukan dan kita berharap 
dapat dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya,” terangnya.

Sementara itu Perwakilan 
BRIN, Ade Resti mengyam-
paikan bahwa pemberian ban-
tuan tersebut dapat menambah 
dan menumbuhkan perekono-
mian masyarakat. “Dengan 
bantuan ini efektivitas usaha 
lebih meningkat,” imbuhnya.

Adapun bantuan berupa 

mesin pembuat pentol bakso 
sebanyak 2 (dua) buah, Helm 
sebanyak 24 buah, serta 
bioflok 2 (dua) buah dan alat 
hidroponik.

Staf Ahli Wali kota, H 
Amilton juga memberikan 
apresiasi yang tinggi kepada 
BPPT dan Anggota DPR RI 
H Alex Noerdin yang telah 
memberikan bantuan tekno-
logi dan inovasi kepada 
Kota Prabumulih. (#nop)

Anggota DPR-RI H Alex Noerdin dalam acara penyerahan 
bantuan bagi pelaku UMKM di Kota Prabumulih Sabtu 
(28/8). (BP/Nop)

Alih-alih berdiam diri, Muba 
lewat Dinas TPHP Muba 
membuat terobosan bidang 
hilir dengan memasarkan 
beras petani kepada pegawai 
Pemkab, baik itu PNS mau-
pun tenaga kerja kontrak dan 
direncanakan beras hasil pe-
tani ini dibeli dan dikon-
sumsi warga Muba  dengan 
harga Rp 10.000/ kg. Syarat-
nya, para pengiling padi atau 
pengusaha besar membeli 
gabah petani dengan harga 
minimal Rp. 4.000/kg GKP.

“Guna memenuhi kebu-
tuhan benih padi varietas 
unggul baru, Kabupaten 
Muba mulai mengembangkan 
kelompok penangkar benih 
padi Inbrida baik melalui 

APBD kabupaten, APBD 
Provinsi dan APBN pusat 
berupa kegiatan koorporasi 
dan swadaya masyarakat yang 
pada tahun 2021 seluas 254 
Ha berlokasi di dua kecama-
tan yaitu Sungai Lilin dan 
Sanga Desa. Khusus Keca-
matan Sanga Desa dilakukan 
kerjasama dengan tim KEP 
IPB Bogor guna peningkatan 
teknis budidaya, SDM, dan 
manejemen kelompok 
tani,”ungkap Tamrin.

Camat Sanga Desa Hend-
rik Leo SH Msi diwakili 
Sekcam Naherunay SH.MSi., 
mengucapkan terima kasih 
kepada Pemkab Muba yang 
peduli dengan masyarakat 
Kecamatan Sanga Desa. 

Dijelaskannya, produksi 
padi di Desa Air Balui dengan 
luas 89 hektar itu sudah dia-
tas rata-rata yakni 7,9 ton/
hektar  Menurutnya, hasil ini 
merupakan kerja keras dari 
kelompok tani, koordinator 
dan penyuluh yang selalu 
meningkatkan kinerja dan 
teknologi petani di Air Balui.

“Kami atas nama Pe-
merintah Kecamatan Sanga 
Desa (Sandes) dan masy-
arakat Desa Air Balui men-
gucapkan terima kasih ke-
pada Bupati Dodi Reza atas 
kepedulian dan perhatiannya. 
Dan kami atas nama Keca-
matan Sanga Desa menga-
presiasi yang setinggi-ting-
ginya juga kepada unsur-

Masyarakat Air Balui Antusias Panen Raya Padi
Pemkab Muba Wujudkan 
Petani Mandiri dan Melek 

Teknologi Bersama Tim IPB

AIR BALUR-BP, Sanga 
Desa- Bupati Muba Dr H 
Dodi Reza Alex Noerdin di-
wakili Kepala Dinas Tanaman 
Pangan, Holtikultura dan 
Peternakan (TPHP) Kabupa-
ten Musi Banyuasin Ir. A 
Tamrin hadiri acara Panen 
Raya Padi kelompok penang-
kar benih padi Kabupaten 
Muba, Kamis (26/8/2021) di 
Desa Air Balui Kecamatan 
Sanga Desa.

Masyarakat Desa Air Ba-
lui gembira tak peduli   te-
riknya matahari membakar. 
Para petani sumringah me-
manen padi mereka ditema-
ni Kepala Dinas Tanaman 
Pangan, Holtikultura dan 
Peternakan (TPHP) Kabupa-
ten Musi Banyuasin Ir. A 
Tamrin dan Ketua tim Komu-
nitas Estate Padi (KEP) IPB 
Bogor Dr Ir Amiruddin Saleh, 
MSi.  Acara panen raya padi 
bersama ini tetap patuhi Pro-
tokol Kesehatan COVID-19.

Tamrin mengatakan Pem-
kab Muba tidak pernah ber-
diam diri sebaliknya terus 
berupaya meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat, khu-
susnya masyarakat petani. 

unsur yang terlibat khusus-
nya kepada petani, walaupun 
di masa pandemi COVID-19 
masyarakat Air Balui tetap 
dapat meningkatkan pereko-
nomian yang melalui budi-
daya padi,” terangnya.

Ketua Tim Komunitas 
Estate Padi (KEP) IPB Bogor 
Dr Ir Amiruddin Saleh, MSi., 
menyatakan  siap membantu 
petani di Kabupaten Muba 
khususnya di desa Air Balui.

“Kita akan latih dan ka-
wal petani- petani ini se-
hingga bisa menjadi petani 
yang mandiri. Jadi mereka 
bisa mempunyai pembibitan 
sendiri. Untuk itu, kita siap 
mendukung petani dengan 
melatih petani mengelola, 
serta melek terhadap kema-
juan teknologi. Prinsipnya 
kita mengulurkan tangan 
untuk mengajak petani di 
Muba berubah menjadi lebih 
baik lagi, untuk itu kita bu-
tuh support dari Pemkab 
Muba, karena kita tidak 
bisa melakukannya ini sen-
diri,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Ke-
tua tim KEP IPB Bogor Dr 
Ir Amiruddin Saleh MSi., 
menyerahkan bantuan benih 
padi terbaru untuk masyara-
kat secara simbolis kepada 
Kepala Dinas TPHP Ir. A 
Tamrin. (#BP/Ril)

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Musi Banyuasin Ir. A Tamrin 
menghadiri acara Panen Raya Padi kelompok penangkar benih padi Kabupaten Muba, Kamis (26/8/2021) di 
Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa. (BP/IST)
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INGGRIS, BP – Club sultan, 
raksasa Premier League 

Manchester United 
telah resmi 

memu-
langkan 
Cristiano 

Ronaldo 
ke Old Traf-

ford.
Man United 

mengumumkan 
transfer Ronaldo 

dari Juventus pada 
Jumat (27/08/21) malam 

WIB. Setan Merah menya-
takan mereka sudah meraih 
kesepakatan dengan Bian-
coneri untuk transfer CR7.

Alex Ferguson atau 
yang akrab disapa Fergie 
dilaporkan melelehkan Ro-
naldo untuk bergabung 
kembali ke Man United.

Sir Alex Ferguson di-
kabarkan jadi sosok kun-
ci kembalinya Cristiano 

Ronaldo ke Manchester 
United. Seperti dilansir 
dari Manchester Evening 
News, Ferguson telah mela-
kukan pembicaraan dengan 
Ronaldo terkait rencana 
masa depan.

Ucapan Fer-
gie berujung 
p e n y o d o r a n 
kontrak Man 
United yang di-
sepakati  Ro-
naldo.  Nama 
terakhir resmi 
diumumkan se-
bagai pemain 
baru Setan Me-
rah pada Jumat 
(28/8/21). Dilansir dari 
Sky Italia bahwa MU telah 
memberikan tawaran yang 
menakjubkan. Ronaldo 
disebut akan menjadi pe-
main MU dengan bayaran 
termahal. Ronaldo dita-
wari kontrak dua tahun 

senilai £480 ribu (Rp9.4 
miliar) per minggu.

Pendapatan kapten Timnas 
Portugal itu akan membawanya 
ke puncak daftar pemain dengan 
bayaran tertinggi di MU, me-

lewati David de 
Gea yang mengha-
silkan £375.000 
per minggu dari 
kontraknya di 
United saat ini. 
Ronaldo dikabar-
kan akan segera 
meneken kontrak 
di Mu berdurasi 
dua tahun.

Sebelumnya, 
Ronaldo kencang 

dikaitkan dengan Manches-
ter City. Tapi, The Citizens 
mengurungkan niat pada 
menit akhir.

Ini menjadi periode kedua 
Ronaldo di Man United. Se-
belumnya, penyerang asal 
Portugal itu mencapai kete-

naran di bawah arahan Fergie 
pada rentang 2003–2009.

Ronaldo juga sempat 
empat musim menjadi rekan 
setim Ole Gunnar Solskjaer 
di United sebelum nama 
terakhir pensiun pada 2007. 
Enam musim memperkuat 
Man United, Ronaldo men-
cetak total 118 gol dan 69 as-
sist dari 292 penampilan. 
Ia membantu tim meraih 
tiga gelar Liga Primer Ing-
gris dan satu trofi Liga 
Champions.

Ronaldo jadi pemain ke-
empat yang didatangkan Man 
United musim panas ini se-
telah Tom Heaton, Jadon 
Sancho dan Raphael Varane.

Sang megabintang baru 
bisa melakoni debut kedua 
bareng Man United pasca-
jeda internasional melawan 
Newcastle United di Old 
Trafford, 11 September men-
datang. (#rid/net)

Kepulangan Cristiano Ronaldo

LONDON, BP - Pengakuan mengejutkan diung-
kapkan Pep Guardiola. Ia menyatakan niatnya untuk 
menangani sebuah tim nasional dalam dua tahun ke 
depan. Kualitas Guardiola sebagai seorang pelatih tak 
perlu diragukan lagi. Ia selalu mampu mempersemba-
hkan trofi untuk klub-klub yang ditanganinya.

Guardiola total sudah mempersembahkan 31 
trofi selama menjadi manajer. Raihan itu direbut 
bersama Barcelona, Bayern Munchen, dan Manches-
ter City. Kesuksesan ini tampaknya membuat Guar-
diola jenuh. Maka dari itu ia memilih tim nasional 
sebagai tantangan baru. “Langkah selanjutnya adalah 
tim nasional, jika ada kemungkinan. Saya ingin me-
latih untuk Piala Eropa, Copa America, dan Piala 
Dunia,” kata Guardiola di acara XP Investimentos.

Menangani tim nasional akan menjadi pengalaman 
yang berbeda bagi Guardiola. Ia ditantang memben-
tuk sebuah tim yang tangguh dengan waktu persiapan 
yang relatif singkat. Demi mewujudkan hal itu, Guar-
diola rela tak memperpanjang kontraknya di Man-
chester City. Ikatan kerja sama kedua pihak akan 
berakhir pada musim panas 2023 mendatang.

“Saya harus istirahat setelah tujuh tahun (di City). Saya 
perlu berhenti dan melihat, belajar dari pelatih lain, dan 
mungkin mengambil jalan itu (tim nasional),” tambahnya. 
Guardiola tidak secara rinci menjelaskan timnas negara 
mana yang ingin ditanganinya. Namun negara Eropa dan 
Amerika Selatan menjadi prioritas utamanya.

Tentu menarik melihat Guardiola menangani 
tim-tim seperti Spanyol, Brasil, atau Argentina. Re-
putasinya akan kian mentereng jika berhasil meraih 
gelar di level negara. (#rid)

Ingin Melatih 
Timnas

JAKARTA-BP, Pertanding-
an antara Bali United vs Per-
sik Kediri di Stadion Utama 
Gelora Bung Karno (SUGBK), 
Senayan, Jakarta, Jumat 
(27/8/2021) malam WIB, 
telah menandai kembalinya 
kompetisi sepakbola Tanah 
Air pasca mati suri di tengah 
pandemi.

Duel Bali United vs Persik 
Kediri menjadi laga pembuka 
Liga 1 2021/2022. Pertan-
dingan yang dimenangkan 
Serdadu Tridatu 1-0 itu me-
nandai kembalinya kompetisi 
sepakbola di Indonesia yang 
telah terhenti hampir 1,5 tahun.

Ketua Umum PSSI, Mo-
chamad Iriawan mengapre-
siasi keberhasilan federasi 
dan PT Liga Indonesia Baru 
(LIB) selaku operator kom-
petisi untuk kembali me-

nyajikan ajang sebakbola 
bagi masyarakat.

“Ini sejarah negara Indo-
nesia bisa kembali gulirkan 
kompetisi sepakbola kem-
bali, Liga 1 2021/2022,” 
kata Mochamad Iriawan da-
lam konferensi pers di SUG-
BK pasca laga Bali United 
vs Persik Kediri, Jumat 
(27/8/2021) malam WIB.

“Saya selaku ketum PSSI 
memberi apresiasi luar biasa 
kepada pihak-pihak terkait,” 
tambahnya. Iwan Bule, sapaan 
akrab Mochamad Iriawan, 
menekankan bahwa kembali 
bergulirnya kompetisi sepak-
bola profesional Tanah Air 
adalah cita-cita PSSI.

Geliat kompetisi disebut 
Iriawan sangatlah penting 
tak hanya dari sisi prestasi 
sepakbola nasional, tetapi 

juga ekonomi di mana ba-
nyak orang yang menggan-
tungkan penghasilannya di 
dunia sepakbola.

“Kami inbgin [kom-
petisi] sepakbola terus 
berjalan, karena ini penting 
sekali bahwa selain untuk 
peningkatan performa pe-
main, ini jadi wadah untuk 
mencari bakat yang nanti-
nya akan membela panji 
timnas di berbagai jenjang 
usia,” kata Iriawan.

“Semoga ini lancar, dan 
pada April tahun depan 
Liga 1 2021/2022 ini bisa 
selesai,” tambahnya. (#rid)

Liga 1 2021/2022 Resmi Bergulir, 
PSSI Sambut Kembalinya Sepakbola Nasional

Ketua umum PSSI, 
Mochamad Iriawan saat 

melakukan pertemuan 
virtual dengan pimpinan 
suporter (BP/dok. PSSI)
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PALEMBANG-BP,  Meski 
kompetisi sepak bola Indo-
nesia liga 2 masih terhenti, 
sejumlah klub kasta kedua 
di tanah air mulai melakukan 
persiapan. Apalagi, pada 
jumat (27/8) kemarin kom-
petisi liga 1 sudah resmi 
bergulir. Hal ini menjadi 
angin segar bagi para klub-
klub di tanah air untuk mu-
lai memanaskan mesin.

Salah satunya, MBU , 
singkatan Muba Babel Uni-
ted, yang berharap agar 
regulasi kompetisi Liga 2 
2021 segera dikeluarkan 
dari PT Liga Indonesia Baru 
(PT LIB) selaku operator 
kompetisi. 

““Ya, kita MBU masih 
menunggu regulasi atau 
kepastian dari PSSI. Setelah 
kita terima regulasi dan su-
rat resmi kepastian kom-
petisi baru kita akan 
kembali melakukan 
persiapan. Kita 

juga mendesak agar regu-
lasi kompetisi segera didist-
ribusikan oleh PSSI pada 
klub-klub peserta kom-
petisi kasta kedua sepak 
bola profesional dalam 
negeri ini, jangan mepet 
dengan kickoff,”ujar 
Manajer Muba Babel 
United Achmad Haris saat 
dihubungi, Minggu (29/8).

Lebihlanjut dikatakan 
Staf Khusus Bupati Musi 
Banyuasin Bidang Pemuda 
dan Olahraga tersebut, saat 
ini persiapan Laskar Rang-
gonang -julukan Muba Ba-
bel United- masih tetap 
berjalan. Meski kini dila-
kukan secara mandiri dari 
rumah masing-masing namun 
tetap dalam pantauan tim 
pelatih yang dikomandoi 
head coach Jafri Sastra. 

“Ya, untuk sementara 
para pemain MBU 

tetap berlatih 
secara man-

Manajemen MBU Berharap 
Liga 2 Segera Bergulir

diri dari rumah masing-
masing. Kita yakin para 
pemain tetap mempersiapkan 
diri dengan optimal sebelum 
kompetisi,”terang pria berka-
camata ini.

Tim Potensi Liga 2
Sejauh ini,  Muba Babel 

United merupakan salah 
satu klub yang memiliki 
potensi di liga 2. Sejumlah 
sponsor masih terus komit 
dalam mendukung klub yang 
berhombase di Sekayu ini. 
MBU didukung oleh hampir 

60 sponsor yang tergabung 
dibawah naungan Muba 
Corporate Forum (MCF).

Bupati Musi Banyuasin 
Dodi Reza Alex dalam kesem-
patan beberapa waktu lalu 
menyampaikan, bahwa MBU 
kedepannya akan mampu me-

menuhi target lolos ke Liga 1 
Indonesia nantinya.

“Saya pertama mengu-
capkan terima kasih kepada 
MCF yang sudah dan akan 
terus mengkoordinir peru-
sahaan di Sekayu. Saya 
punya keyakinan juara Liga 

2 juga bisa direbut,”katanya.
Sebelumnya klub di Sum-

sel sudah pernah menoreh-
kan tinta emas tersebut. Ia 
berharap ada klub dari Sum-
sel yang bisa lolos ke Liga 
1, syukur-syukur keduanya 
bisa sama-sama lolos nanti-

nya. Saat ini, sejumlah pe-
main top bernaung di klub 
MBU diantarannya, Syaiful 
Indra Cahya, Engelberd 
Sani, Syaefulloh Maulana, 
Suhandi, Fauzan Fajri, Yu 
Hyun Koo pemain dan 
Bobby Satria. (#Nop)

Skuat pemain Muba Babel United saat launching pertama kali tahun lalu untuk persiapan mengarungi kompetisi Liga 2. (BP/ist) 

Jafri 
Sastra

Dodi Reza 
Alex Noerdin

Coach MBU

BUPATI MUBA
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