
KETUA DPRD Provinsi Su-
matera Selatan (Sumsel) Hj 
RA Anita Noeringhati me-
n i l a i banjir kemarin 
se- perti air 

bah dan 
hujan-
nya la-
ma  dan 
pa l ing 
d e r a s 

keja-
d i -

annya baru pertama yang 
terjadi.

“ Sehingga memang apa 
yang sudah dilakukan baik 
Pemerintah Kota dan Pemerin-
tah Provinsi itu harus diper-
baiki lagi, titik-titik  banjir, 
terutama kota Palembang di-
dalam normalisasi aliran 
sungai maupun got harus  
terus menerus, tidak hanya 
dilakukan saat hujan deras,” 
katanya, Jumat  (3/9).

Selain itu dia mengingatkan 
kebersihan  saluran air harus  
terus menerus dilakukan.
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Di Halaman 2

Pertempuran 
Politisi Di Medsos

PALEMBANG, BP- Penga-
mat sosial Dr Firman Fread-
dy Busroh  melihat banjir yang 
melanda kota Palembang saat 
ini seharusnya menjadi per-
hatian yang sangat serius 
dari Walikota dan jajaran. 

“Bila dicermati setiap 
hujan durasi diatas 3 jam 
maka dipastikan beberapa 
daerah di kota palembang 
terendam banjir. Dapat di-
simpulkan bahwa sistem 

drainase kota palembang 
masih belum baik,” kata 
pria yang kini menjabat 
sebagai Ketua Dewan Pem-
bina Sekolah Tinggi Ilmu 
Hukum Sumpah Pemuda, 
Jumat (3/9).

Hal ini menurutnya bisa 
disebabkan tersumbatnya 
saluran air karena sampah 
atau sistem drainase pengai-
ran yang tidak terencana 
dengan baik. 

“Untuk itu Walikota Pa-
lembang harus memperhati-
kan dan mulai merekonstruk-
sikan sistem drainase kota 
Palembang. Walikota bisa 
memanggil pakar untuk  me-
nyelesaikan persoalan banjir 
kota Palembang,” tuturnya.

Banjir menurutnya tidak 
bisa diselesaikan dengan se-
kedar membersihkan parit 
atau gorong-gorong melain-
kan dengan menelusuri aliran 

air agar bisa tersalurkan ke 
sungai sehingga tidak men-
jadi penyebab banjir. 

“Walikota Palembang 
diharapkan memiliki peng-
etahuan dan wawasan untuk 
menyelesaikan persoalan 
banjir agar permasalahan ini 
bisa dituntaskan. Sudah saat-
nya persoalan banjir ini 
mendapat perhatian yang 
lebih serius agar tidak terulang 
kembali,” imbuhnya. (#Osk)

Titik Banjir Harus Diperbaiki

Banjir Perlu Diperhatikan Lebih Serius

PALEMBANG, BP- Ban-
jir seakan menjadi lang-
ganan permasalahan publik 
Palembang tiap tahunnya. 
Padahal dari segi geogra-
fis Palembang harusnya 
diuntungkan karena dibe-
lah sungai Musi yang ter-
golong sungai besar.

Pengamat Politik 
Bagindo Togar Butar-
Butar menilai Walikota 

mendatang mestinya lebih 
peka dengan permasala-
han kemasyarakat se-
perti banjir ini, berikut 
cerdas mencari solusinya. 
Di samping itu juga ke-
piawaian Walikota teru-
ji saat menyusun strategi 
dan konsep pengendalian 
banjir dengan memini-
malisir resiko.

“Palembang menda-

Walikota Mendatang 
Dituntut Lebih Peka

Polling Kandidat Walikota

PENGAMAT SOSIAL

Dr Firman 
Freaddy Busroh

tang membutuhkan sosok 
yang memiliki energi serta 
bekerja ekstra keras ketika 
dalam kondisi luar biasa, 
sehingga tangkas beradap-
tasi dengan ritme kerja yang 
responsive,” ujarnya Ju-
mat (3/9).

Bagindo juga menam-
bahkan, salah satu 

BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

PALEMBANG, BP- Sete-
lah sekitar 10 hari dilaks-
anakan polling siapa kandi-
dat Walikota Palembang yang 
dipilih, akhirnya dari lebih 
2.000 pembaca Berita Pagi 
memilih Ahmad Zulinto baru 
disusul kemudian Mgs Sy-
aiful Fadli, Hj RA Anita 
Noeringhati, Basyaruddin 
Akhmad dan H Nasrun Umar 
(selengkapnya lihat tabel).

Zulinto sendiri saat ini 

masih menjabat Kepala Di-
nas Pendidikan Kota Pa-
lembang serta Ketua PGRI 
Sumsel. Sosok ini memang 
sudah cukup lama bergelut 
di dunia pendidikan, sejum-
lah jabatan penting  pernah 
dia emban.

Saat dikonfirmasi Be-
rita Pagi mengenai hasil 
polling ini, Zulinto 

tak mau berkomentar BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

BERSAMBUNG KE HAL. 7.....

EFNY, juara Bintang Pan-
tura 2014 ini semakin eksis 
dalam dunia entertainment. 
Sekarang dara cantik asal 
Pekalongan ini tengah me-
rampungkan syuting film 
kolosal bertitel “Kembang 

Pajajaran” yang akan tayang 
di MNCTV.

Tak disangka, Efny se-
gera diwisuda menjadi sar-
jana pendidikan 

Segera Jadi Sarjana

Eddy Santana Putra : 
Pemerintah Kota Lalai

Harnojoyo: Akibat Tak 
Ada Gotong Royong

JAKARTA, BP- Mendagri 
Tito Karnavian menegur ke-
ras 10 Bupati dan Walikota 
yang belum membayar in-
sentif tenaga kesehatan. Men-
urut Staf Khusus Mendagri 
Kastorius Sinaga, pihaknya 
sangat serius mengawasi 
realisasi belanja anggaran 
oleh Pemerintah Daerah.

“Utamanya Irjen dan Dir-
jen Keuangan Daerah di-
minta Mendagri melakukan  
onitoring mingguan reali-
sasi APBD 548 pemerintah 
daerah seluruh Indonesia 
dalam kaitan 

10 Bupati dan Walikota 
Ditegur Keras Mendagri

PALEMBANG-BP, Hujan 
yang mengguyur Palembang 
Rabu (1/9) lalu mengakibat-
kan beberapa kawasan terge-
nang air cukup tinggi. Pan-
tauan Berita Pagi, bukan 
hanya ruas jalan melainkan 
dalam perumahan warga air 
terlihat menggenang sampai 
lutut orang dewasa.

Menurut mantan Wali-

kota Palembang Eddy San-
tana Putra, tergenangnya air 
saat itu akibat kelalaian 
Pemerintah Kota Palembang 
yang terlambat mengopera-
sikan pompa-pompa pengen-
dali banjir di jalan Angkatan 
45 dan stasiun pompa Mu-
ara Bendung.

“Menurut saya kemun-
gkinan ada kelalaian Pemerin-

tah Kota dan Balai Besar 
Sungai Wilayah VIII Suma-
tera yang berkedudukan di 
Palembang. Keduanya terlam-
bat mengoperasikan pompa 
pengendali banjir,” ujar Eddy 
Santana Putra, Jumat (3/9).

Disamping itu, dijelaskan 
anggota DPR RI ini 

Bukit Besar

Demang Lebar Daun

Kertapati

Sekip

Kawasan Titik Banjir Kota Palembang
Jalan Supeno

Kawasan Kambang Iwak

Sekojo

Km 11 ( Simpang Kades)

Jalan Kol H Burlian

Jalan Soekarno Hatta

Jalan Basuki Rahmad

Jalan Kapten A Rivai 
(Kawasan Kantor Gubernur Sumsel)

Efny

Sejumlah petugas PUPR Kota Palembang memeriksa saluran drainase ruas jalan R.E Martadinata 
yang tergenang air usai hujan lebat yang mengguyur kota palembang, rabu (1/9). (BP/ist)
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10 DAFTAR KEPALA 
DAERAH YANG DITEGUR 

OLEH MENDAGRI

Wali kota Padang
Prov Sumatera Barat
Bupa� Nabire
Prov Papua
Wali kota Bandar Lampung
Prov Lampung
Bupa� Madiun
Prov Jawa Timur

Wali kota Pon�anak
Kalimantan Barat
Bupa� Penajem Paser Utara
Prov Kalimantan Timur
Bupa� Gianyar
Prov Bali
Wali kota Langsa
Prov Aceh

Wali kota Prabumulih
Prov Sumatera Selatan
Bupa� Paser
Prov Kalimantan Timur



OPINI
www.beritapagi.co.id SENIN, 6 SEPTEMBER 20212 Akurat - Terpercaya - Bermanfaat

K O R A N U M U M

Salam

KOMISARIS - Dr. Najib Asmani, PIMPINAN UMUM/DIREKTUR - Kemas Khoirul Mukhlis, PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI - Iman Hadiman, 
PENASEHAT HUKUM - DR(C) HJ Nurmalah. SH.MH, PIMPINAN PERUSAHAAN - M. Darmansa, SEKRETARIS REDAKSI - Yogi Salmanov, REKDATUR 
PELAKSANA - Dudy Oskandar, KEUANGAN & IKLAN - Evi Oktarina Saputri, MANAJER LIPUTAN - Achmad Nomu Ridona, PRODUKSI - M. Romadhon, STAF 
REDAKSI - Rico, Nopriansyah, Darmansa, Muhammad Husni, BIRO BANYUASIN - Mewan Haqulana, BIRO MUSI BANYUASIN - Arif Agung, Edi Kartison - 
BIRO OGAN KOMERING ILIR - Amrina Rosada, BIRO OGAN KOMERING ULU - Ariyan, BIRO JAKARTA - Miduk Siahaan, Erick Fauzan

REKENING BANK SUMSELBABEL No. 1403056051PT a/n PT. Pandji Media Gemilang

WARTAWAN BERITA PAGI SELALU DIBEKALI KARTU PERS DALAM SETIAP MELAKSANAKAN TUGAS PELIPUTAN 
WARTAWAN YANG BERTUGAS TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA IMBALAN APAPUN DARI NARA SUMBER

PENERBIT : PT. Pandji Media Gemilang

Redaksi 07115739330
E-mail beritapagimedia@gmail.com

Layanan Iklan 081367230027

Jl. Hangjebat No.11 RT 021 RW 007, 
Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, 

Palembang - Sumatera Selatan

Akurat - Terpercaya - Bermanfaat

K O R A N U M U M

Prakiraan Cuaca

Quote

Jadwal Sholat
Subuh
04:45

Terbit
05:59

Zuhur
12:04

Asar
15:21

Magrib 
18:05

Isya
19:15

DOSEN MANAJEMEN BISNIS, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA DAN MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA POLITICAL MARKETING ANALYST

Dr. Markoni Badri, MBA

Hujan Telah Menjadi Banjir

”Jangan takut gagal karena orang 
yang tidak pernah gagal hanyalah 
orang yang tidak pernah melangkah”

- Buya Hamka -

IBARAT nasi telah menjadi 
bubur, kini hujan telah men-
jadi banjir di Palembang. 
Sebuah ketelanjuran yang 
seolah tidak bisa diperbaiki: 
setiap musim hujan tiba, pada 
curahan hujan besar dan pan-
jang yang pertama, bumi Pa-
lembang bak terkejut dan 
langsung banjir.  

Padahal semua itu bukan 
tidak bisa dicegah. Sepanjang 
banjir itu air, akan selalu ada jalan 
untuk menghalau dan mengen-
dalikannya. Tapi faktanya banjir 
Palembang tidak tercegah. Ke 
mana pemerintah kota  dengan 
lembaga kajian dan teknisnya 
yang semestinya mengedepankan 
tindakan preventif untuk setiap 
pengelolaan risiko, termasuk 
risiko hujan atas banjir. 

Seperti  fakta beberapa 
hari lalu; banjir kembali meluruk 
Palembang. Sejumlah kawasan 
pemukiman penduduk dan be-
berapa ruas jalan protokol di 
kota ini terendam banjir hingga 
sekitar setengah meter menyusul 
hujan yang mengguyur deras.

Aliran hujan Rabu sore itu 
langsung menabrak drainase dan 
got yang mampat di mana-mana, 
kolam retensi yang dangkal dan 
menyempit, serta meluapkan anak 
Sungai Musi yang bersampah 
sehingga tak ayal menggenangi 
beberapa lokasi permukiman 
penduduk dan ruas jalan protokol.

Kawasan pemukiman pen-
duduk di kawasan Bukit Be-
sar, Demang Lebar Daun, 
Sekip, Kertapati, dan beber-
apa ruas jalan di kawasan 
Jalan Kolonel H Barlian, Jalan 
Soekarno Hatta, Jalan Basuki 
Rahmat, dan Jalan Kapten A 
Rivai akses ke kantor Guber-
nur Sumsel, dan Jalan Supeno 
kawasan kambang Iwak se-
kitar rumah dinas Walikota 
Palembang, semuanya banjir.

Air hujan yang mengge-
nangi beberapa ruas jalan 
protokol dan kawasan permu-
kiman penduduk tersebut 
mengakibatkan pula arus lalu-
lintas mengalami kemacetan 
panjang serta tidak sedikit 
kendaraan bermotor mogok 
karena mesin kemasukan air.

Area wilayah itu telah men-
jadi langganan setia banjir. Ya 
langganan. Artinya banjir sudah 
rutin dan terus berulang di sana. 
Di depan mata Gubernur dan 
pimpinan kota. 

Banjir telah menampilkan 

ironi. Sebelumnya Walikota 
Palembang Harnojoyo sen-
diri mengumumkan berdasar-
kan informasi dari BMKG, 
intensitas curah hujan di kota 
ini cukup tinggi meskipun 
pada kondisi musim kemarau.

Untuk mengantisipasi ter-
jadinya banjir seyogianya 
pihaknya segera membenahi 
saluran air, melakukan peng-
erukan sungai, dan gencar 
mendorong partisipasi masy-
arakat untuk membersihkan 
lingkungan masing-masing 
dari sampah dan tanaman liar. 

Tindakan antisipasi yang 
perlu menjadi perhatian pem-
kot adalah menghentikan 
penyimpangan tata ruang yang 
menjadi salah satu penyebab 
banjir pada setiap turun hujan 
lebat lebih dari satu jam.

Penyimpangan tata ruang 
yang disebabkan penimbunan 
rawa secara leluasa untuk 
kepentingan pembangunan 
hotel, mal, ruko, perumahan 
dan pembangunan lainnya 
harus dihentikan karena jika 
terus berlangsung bisa me-
nimbulkan bencana ekologi 
yang lebih parah.

Kita menilai Pemkot Pa-
lembang kurang serius me-
nangani masalah banjir yang 
biasa terjadi pada setiap musim 
hujan. Banjir yang melanda 
hampir semua kawasan permu-
kiman dan menggenangi bebe-
rapa ruas jalan protokol Pa-
lembang, setelah turun hujan 
deras cukup lama, membuktikan 
program pengendalian banjir 
yang dilakukan pemkot dengan 
menghabiskan dana miliaran 
rupiah tidak berjalan sesuai 
harapan warga.

Risiko banjir akibat kenaikan 
muka air laut sebenarnya sudah 
lama terasa di Palembang. Bah-
kan, 10 dari 18 kecamatan di 
Palembang sangat berisiko ter-
dampak karena ketinggian wi-
layahnya sudah di bawah muka 
air pasang Sungai Musi. 

Harus ada upaya untuk 
menekan risiko tersebut, se-
perti normalisasi sungai, pom-
panisasi, dan pembuatan ko-
lam retensi. Hingga risiko 
banjir rob sangat mungkin 
terjadi, apalagi Palembang 
merupakan daerah yang me-
miliki topografi dataran rendah 
dan memiliki karakteristik 
rawa. Karena itu, risiko ge-
nangan adalah kenicayaan.

Kondisi ruas jalan yang menghubungkan desa Nunggalsari (Primer 1)
dan Desa Rukun Makmur (Primer 2) Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten 

Banyuasin mengalami kerusakan yang semakin parah. Kondisi jalan 
tersebut dikeluhkan seluruh warga setempat karena merupakan akses 

utama untuk melakukan aktifitas setiap hari. (BP/ist) 

DUNIA politik saat ini 
tak ubah nya dengan dunia 
bisnis. Konsep pemasaran 
yang dulu banyak diguna-
kan di dunia bisnis juga 
digunakan di dunia Politik. 
Di negara negara maju, 
seperti Amerika sesung-
guhnya, konsep konsep 
pemasaran dalam aktivitas 
politik sudah lama diguna-
kan, misalnya  dalam kam-
panye dan pemilihan Pre-
siden. Sedangkan di Indo-
nesia, konsep pemasaran 
dalam dunia politik, yang 
lebih dikenal saat ini 
dengan pemasaran politik 
(political marketing) baru 
mulai diterapkan pasca 
reformasi yaitu diawal 
tahun 2000 an. 

Penggunaan media pro-
mosi oleh partai politik dan 
politisi di Indonesia, sebagai 
media penyampaian infor-
masi sebagaimana hal nya 
dalam dunia bisinis sejak 
pasca reformasi semakin 
semarak digunakan dalam 

berbagai kegiatan politik, 
terutama pada pemilihan 
Presiden, kepala daerah mau-
pun pemilihan legislatif.  

Dengan semakin ber-
kembangnya teknologi  
mendorong semakin ber-
kembangnya media pro-
mosi atau sosialisasi dalam 
aktivitas politik. Salah 
satu media promosi saat ini 
yang banyak dimanfaat kan 
partai maupun politisi ada-

lah Media Sosial.
Tidak dapat dipungkiri, 

saat ini media sosial seperti 
facebook, istagram, twiter 
dan whatsapp, youtube,  te-
lah menjadi salah satu salu-
ran komunikasi politik di 
Indonesia. Bahkan menjelma 
menjadi kekuatan media baru 
yang diperebutkan para po-
litisi atau komunikator po-
litik dalam mensosialisasikan 
eksistensi mereka. 

Pertempuran Politisi 
di Media Sosial

Media Sosial Sebagai 
Kekuatan Baru

Partai maupun politisi 
telah menggunakan atau me-
manfaatkan media sosial 
sebagai sarana sosialisasi 
atau informasi kepada ma-
syarakat.  Medsos telah ba-
nyak membantu mempro-
mosikan keberadaan atau 
eksistensi dari politisi terse-
but kepada masyarakat se-
hingga media massa (teru-
tama cetak) yang selama ini 
menjadi andalan dalam so-
sialisasi seakan tergantikan 
oleh media sosial. Kehadiran 
media sosial  sangat mem-
bantu seorang politisi dan 
menjadi trend baru saluran 
komunikasi politik.

Media sosial menjadi 
salah satu kekuatan baru 
dalam dunia politik. Peman-
faatan media sosial oleh 
partai politik maupun po-
litisi tentusaja diharapkan 
tidak hanya utuk meningkat-
kan awareness publik tapi 
lebih dari itu yaitu untuk 
membangun opini dan citra 
partai maupun politisi dalam 
rangka mendongkrak popu-
laritas bahkan elektabilitas

Mensitir apa yang dike-
mukakan David Patrikara-
kos, penulis buku War in 
140 Characters (Suwatno, 
2018), bahwa medsos mem-
berkahi setiap orang dengan 
dua kemampuan penting, 
yaitu memproduksi konten 
dan membentuk jaringan 
hingga skala transnasional. 
Olehkarena itu, saat ini 
bermunculan banyak agen 
politik baru yang memiliki 
kekuatan pengaruh hampir 
setara dengan media arus 
utama (media meanstream) 
Selain itu, media sosial 
memberikan peluang untuk 
mempertemukan mereka 
yang memiliki kesamaan 
frekuensi (kepentingan) 
sehingga konten yang awal-
nya terserak-terpisah be-
rubah menjadi satu gerakan 
kolektif.

Media sosial partai mau-
pun politisi,umumnya di-
gerakkan oleh konsultan 
media yang dibayar partai 
dan politisi, atau tim khu-
sus yang dibentuk partai 
atau  politisi untuk mengelo-
la media sosial tersebut, 
mulai dari merancang pesan 
yang akan disampaikan ke 
publik maupun mengcoun-
ter issu issu yang berkaitan 
dengan kepentingan partai 
maupun politisi tersebut, 
meskipun ada juga politisi 
politisi muda yang lebih 
melek teknologi melakukan 
dengan sendiri aktivitas 
politik mereka di medsos

Perang  Opini
Pertempuran politisi 

melalui media sosial saat 
ini semakin semarak tidak 
hanya dipusat yang ber-
skala nasional tapi juga di 
berbagai daerah, meskipun 
pemilihan umum secara 
serentak masih relatif 
lama. Trafik  media so-
sial partai dan politisi di-
perkirakan akan semakin 
meningkat mulai tahun 
depan apalagi menjelang 
pemilihan umum nanti.

Tokoh tokoh politik na-
sional yang selama ini do-
minan berselancar di media 
sosial sebagai media penyam-
paian pesan komunikasi 

politik antara lain, Ganjar 
Pranowo, Ridwan Kamil, 
Anies Baswedan,Khofifah 
Indar Parawansa, Agus Ha-
rimurti Yudhoyono, Puan 
Maharani, Erlangga Har-
tarto, Prabowo, Muhaimin 
Iskandar dan beberapa po-
litisi lainnya. Namun de-
mikian, yang paling menon-
jol di media sosial dari be-
berpa politisi tersebut adalah 
Ridwal Kamil, memiliki 13.8 
juta pengikit di Instagram, 
dan 4.4 juta di Twitter; Anies 
Baswedan memiliki pengikut 
5 juta di Instagram dan 4.2 
juta di Twitter; Ganjar Pra-
nowo memiliki pengikut 3.4 
juta di Instagram dan 1.9 
juta di Twitter. Sedangkan 
AHY memiliki 3.2 juta peng-
ikut di Instagram.

Begitu juga di daerah 
seperti Sumatera Selatan 
dan Kota Palembang, be-
berapa tokoh dan politisi 
yang sering muncul dan 
menjadi pemberitaan di 
media, telah banyak yang 
menggunakan media sosial, 
seperti instagram, facebook, 
maupun twitter, dalam 
penyampaian pesan komu-
nikasi meskipun traffik nya 
belum begitu massif.

Media sosial adalah kanal 
yang sangat baik untuk 
membangun citra politik 
seseorang. Media sosial da-
pat membantu menaikkan 
citra politisi, namun,demikian,  
media sosial juga dapat mem-
bawa dampak negatif. 

Ali Murat Kirik, Pakar 
media digital Turki menge-
mukakan bahwa media so-
sial bisa memanipulasi 
realitas. Kirik mengatakan 
pengaruh kekuatan media 
sosial dapat menyebabkan 
konflik internal, polarisasi 
sosial dan radikalisme.me-
dia sosial secara luas untuk 
metode perang psikologis, 
seperti kampanye kotor dan 
propaganda. 

Lebih lanjut, Kirik men-
gatakan karena konten 
palsu, keliru atau manipu-
latif di media sosial, meru-
pakan sebuah peperangan 
atau pertarungan terjadi 
antara negara dan masyara-
kat atau di antara berbagai 
kelompok dalam masyara-
kat. Jika infrastruktur me-
dia sosial tidak terkendali 
dapat menyebabkan media 
sosial dapat lebih mudah 
menguasi alam bawah sadar 
orang orang yang terpola-
risasi atau teradikalisasi. 

Serangan negatif yang 
masif di medsos oleh lawan 
politik dan biasanya di-
bantu oleh  pendengung  
(buzzer). Celakanya peman-
faan buzzer bayaran dalam 
dunia politik dapat merusak 
tatanan yang ada karena 
serinng menabrak etika 
yang ada. Serangan se-
rangan yang dilakukan 
terhadap lawan politik 
dapat menyebabkan kon-
disi yang tidak kondusif  
dan merusak demokrasi

Perang opini publik 
melalui media sosial terka-
dang lebih menentukan 
daripada substansi perma-
salahan yang dibahas. Selain 
itu, sosok yang muncul di  
media sosial belum tentu 
memiliki kapabilitas jika 
dikaitkan dengan kualitas 
kepemimpinan.**
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II Palembang oleh Wakapolda 
Sumsel Brigen Pol Rudi 
Setiawan, Kapolrestabes 
Palembang dan sejumlah 
pejabat utama Polda Sumsel.

Hal tersebut dikemukakan 
Kabid Humas Polda Sumsel 
Kombes Pol Supriadi “Dan 
rencananya, Sabtu (4/9) pagi, 

penyambutan Kapolda Sum-
sel Irjen Pol Toni Harmanto 
dan pelepasan Irjen Pol Eko 
Indra Heri S akan digelar 
secara sederhana di Mapolda 
Sumsel,” katanya, Jumat (3/9).

Sebelumnya Irjen Pol 
Toni menggantikan Irjen 
Pol Prof Eko Indra Heri S, 

MM. Sebelumnya, Serah 
terima jabatan (sertijab) 
dilakukan Kapolri Jenderal 
Polisi Drs Listyo Sigit Pra-
bowo, MSi di ruang Rupa-
tama, Mabes Polri Jakarta, 
Selasa (31/8) lalu.

Kapolda Sumsel diser-
tijab bersama lima per-

wira tinggi (Pati), yakni 
Koordinator Staf Ahli (Ko-
orsahli) Kapolri, Kapolda 
Sumatera Barat, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sumatera Selatan, dan Ke-
pala Pusat Penelitian Peng-
embangan (Puslitbang) 
Polri.(#osk)

Kapolda Sumsel Tiba di Palembang

ADVOKAD satu ini sudah 
cukup memiliki nama yang 
tenar di Palembang. Sekarang 
jabatannya sebagai Ketua DPC 
Peradi Kota Palembang se-
gera berakhir, namun Nurma-
lah sendiri sudah 
merambah berkiprah 
dalam kancah na-
sional. Dia tercatat 
sebagai Wakil Se-
kretaris Jendral 
Dewan Pimpinan 
Nasional Peradi  
(Perhimpunan Ad-
vokad Nasional).

Hj Nurmalah 
SH MH lahir di 
Musi Banyuasin 7 Oktober 
1966. Anak ke 6 dari 9 ber-
saudara buah hati pasangan 
Hj Salmah dan Ali Anang.

Alumni Universitas 
Muhammadiyah Palembang 
tahun 1992 ini mengikuti 
tes pengacara pada 1993. 
Sejak itu Mala, panggilan 
akrab isteri dari almarhum 
Idham Khalid ini aktif di 
organisasi advokad IKA-
DIN selaku sekretaris. 

Selanjutnya dia dipercaya 
menjabat Koordinator 
IKADIN wilayah Sum-
bagsel.

Sejumlah pengalaman 
profesi advokad dilakoni-

nya. Sebut saja 
sebagai Ketua 
Posbakum IKA-
DIN, Ketua LBH 
Alumni di Muara 
Enim, Ketua Ali-
ansi Pengecara 
Anti Kekerasan 
Terhadap Perem-
puan dan lainnya.

Saat ini Nur-
malah tengah ter-

catat sebagai mahasiswa 
program doktoral Ilmu Hu-
kum di Universitas Islam 
Sultan Agung Semarang.

“Kesuksesan saya ini tak 
terlepas dari dukungan suami 
tercinta dan anak saya Okta-
riando Rahmatullah yang 
tengah menyelesaikan studi 
di Universitas Muhammadi-
yah Palembang,” ujarnya saat 
mengunjungi Berita Pagi, 
Jumat (3/9). (ric)

Merambah Kiprah 
Nasional

PALEMBANG, BP –  Men-
cegah agar banjir tidak terulang 
lagi, Pemerintah Kota Pa-
lembang terus berupaya men-
gatasi banjir antara lain dengan 
menambah kolam retensi.

Namun, Kepala Dinas 
PUPR Kota Palembang, 
Ahmad Bastari, mengatakan 
hanya saja, untuk tahun ini, 
belum ada pembangunan 
kolam retensi.

“Tahun ini pembebasan 
lahan untuk kolam retensi, 
seluas 4 hektare di kawasan 
Kebun Bunga, Kecamatan 
Sukarami. Sekarang dalam 
proses pembuatan DED-nya,” 
ujar Bastari, Kamis (2/9).

Bastari mengatakan, 
pembangunan fisik juga akan 
dilakukan di tahun 2021 
karena anggarannya masih 
dalam proses.

“Untuk anggaran meny-
eluruhnya belum bisa di pas-
tikan karena sekarang sedang 
proses membuat DED. Namun, 

untuk pembuatan kolamnya 
saja membutuhkan anggaran 
sebesar Rp 20-40 miliar,” ung-
kapnya. Ia menyebut nantinya 
kolam retensi ini bisa menam-
pung air sebanyak 120.000-
160.000 meter kubik.

“Kolam retensi ini terma-
suk yang paling prioritas ka-
rena jika sudah dibangun 
nantinya bisa mengatasi banjir 
yang ada di kawasan HBR 
Motik, Kolonel Barlian, Dam-
ri, Perindustrian, Kebun Bunga, 
Asrama Haji, dan akses ke 
Bandara,” kata Bastari.

Ia menambahkan, Kota 
Palembang saat ini memiliki 
sebanyak 46 kolam retensi, 
tetapi jumlah ini sangat kurang 
untuk mengatasi banjir yang 
ada di Palembang.

“Idealnya Palembang 
memiliki 77 kolam retensi 
agar permasalahan banjir 
bisa teratasi. Kendalanya 
kita tidak punya lahan yang 
luas,” tukas Bestari. #ric

Kadis PUPR Akui 
Kekurangan 

Kolam Retensi

Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH 
menggantikan Irjen Pol Prof Eko Indra 

Heri S, MM.
PALEMBANG, BP-Ka-
polda  Sumatera Selatan 
(Sumsel ) baru, Irjen Pol 
Drs Toni Harmanto MH dan 

istri, Jumat (3/9) sore ini 
akan tiba di Palembang dan 
disambut di ruang VVIP 
Bandara Internasional SMB 

PALEMBANG, BP- Palembang 
sebagai kota tertua di nusantara, 
rupanya sampai sekarang masih 
belum memiliki semboyan sebagai 
kota lain. Padahal ini merupakan 
identitas yang memperkuat jati 
diri sebuah wilayah. Sebut saja 
Musi Banyuasin dengan semboyan 
Serasan Sekate, Banyuasin dengan 
sebutan Sedulang Setudung, bahwa 
wilayah administratif baru seperti 
Ogan Ilir saja memiliki slogan Ca-
ram Seguguk.

Hal ini terungkap dari kunjung-
an silaturrahmi Sultan Mahmud 
Badaruddin IV Jaya Wikrama RM 
Fawuwaz Diraja ke kantor Koran 
Umum Berita Pagi, Sabtu (4/9). 
Dalam kesempatan itu turut hadir 
Raden Zainal Abidin Dato Pangeran 

Puspo Kesumo, RM Rasyid Tohir 
Pangeran Nato, Pangeran Jayo 
Syarif Usman, Pangeran Suryo Ve-
bri irwansyah serta Ersan Benyamin.

“Kedatangan bersilaturrahmi 
kesini karena kami mengetahui se-
belum ini Berita Pagi selalu berko-
mitmen turut membesarkan budaya 
Palembang, jadi kami siap bersin-
ergi bersama keluarga besar Berita 
Pagi,” ujar SMB IV.

Ditambahkan, pihaknya mendu-
kung sekali jika Berita Pagi bersedia 
untuk menyiapkan kolom khusus men 
gupas mengenai budaya Palembang 
Darussalam. Bahkan kesultanan Pa-
lembang Darussalam siap untuk 
mengisi materi kolom tersebut.

“Bahkan jika mungkin, kita 
juga tampilkan bahasa asli Palembang 

dalam bentuk tulisan arab melayu. 
Hal ini pasti berbeda dengan media 
lain dan tentunya menarik untuk 
dibaca khalayak,” tambah pria yang 
juga berprofesi sebagai notaris ini.

Sementara itu Pangeran Suryo 
Vebri Irwansyah menambahkan 
jika kondisi sekarang banyak hal 
yang harus disikapi terkait iden-
titas Palembang. Dia merasa kha-
watir jika tidak diurusi mengenai 
budaya dan identitas Palembang 
tersebut maka akan semakin kabur 
dan akhirnya hilang.

“Kalau kerajaan Sriwijaya ma-
sih ada identitas dengan penamaan 
Universitas Sriwijaya misalnya, atau 
tarian Gending Sriwijaya. Namun 
untuk identitas Palembang Darus-
salam sangat sedikit sekali,” ujar 

Vebri pernah menjabat Ketua Dewan 
Kesenian Palembang ini. 

“Palembang itu motonya  Pa-
lembang Djaja sekarang bisa ditam-
bah Palembang Djaja Adat di Pang-
ku Syariat di Junjung, boleh se-
perti itu,” katanya.  

Vebri mengharapkan Pemerintah 
Kota Palembang agar lebih peduli 
dengan identitas Palembang Darus-
salam ini tadi. 

Sementara itu dalam kunjungan 
ini kesultanan Palembang Darus-
salam diterima Pemimpin Umum 
Koran Berita Pagi Kemas Khoirul 
Mukhlis yang didampingi M Dar-
masa Pemimpin Perusahaan dan 
sejumlah wartawan. Pertemuan 
diakhiri dengan pemberian cinde-
ramata dari SMB IV. (osk)

Palembang Tak Punya Semboyan 
Seperti Kota Lain

Pangeran Nato, Pangeran Jayo Syarif Usman, Pangeran Suryo Vebri irwansyah serta Ersan Benyamin.
“Kedatangan bersilat

WASEKJEN DEWAN PIMPINAN 
NASIONAL PERADI

Hj Nurmalah SH MH

KAPOLDA SUMSEL

Irjen Pol Drs Toni 
Harmanto MH

PALEMBANG, BP- Penerangan 
Jalan Umum Tenaga Surya yang 
merupakan aspirasi H Alex Noer-
din segera dipasang dalam Sep-
tember ini juga. Sebanyak 800 unit 
yang sudah dilakukan survei dan 
pemasangan patok lokasi tersebar 
di seluruh wilayah Sumsel.

Sapto Cahyo, koordinator wi-
layah II  PT Focus Indo Lighting 

mengungkapkan pihaknya Senin 
(6/9) mulai pengiriman material 
dan kelengkapan pembangunan 
PJUTS tersebut. Ditargetkan pada 
pertengah Oktober 2021 semua 
sudah terpasang dan menyala.

“Jadi tahap awal ini kami akan 
kirim sebanyak 400 unit, jadi nanti 
begitu sampai di lokasi sudah dapat 
dimulai pengerjaannya. Target kami 

pada 15 Oktober ini semua sudah 
terang benderang,” ujar Sapto Cahyo 
di Palembang, Minggu (5/9).

Dijelaskan, kedatangannya ke 
Palembang sengaja untuk berkoor-
dinasi terkait persiapan pemasangan 
PJUTS aspirasi H Alex Noerdin ini. 

“Setelah beberapa di sini, saya 
rasa Sumsel sudah siap untuk dila-
kukan pemasangan. Secara admi-

nistratif dan titik lokasi sepertinya 
tak lagi ada masalah,” tambahnya.

Diketahui, program ini dilakukan 
secara nasional melalui kemente-
rian Energi dan Sumber Daya Mi-
neral. Tahun 2020 lalu program 
serupa telah dilaksanakan dengan 
pemasangan ratusan PJUTS di tem-
pat umum dan masih belum diterangi 
lampu jalan PLN. (muk)

PJUTS Aspirasi H Alex Noerdin Segera Dipasang
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PALEMBANG, BP-  Sa-
lah satu sosok yang poten-
sial maju dalam Pilawako 
Palembang mendatang ya-
kni Ir. Basyaruddin Akhmad, 
M.Sc yang saat ini menjabat 
sebagai Kepala Dinas Peru-
mahan dan Kawasan Per-
mukiman Provinsi Suma-
tera Selatan.

“Wajar-wajar saja nama 
saya masuk di bursa calon Wa-
likota Palembang tapi bukan 
itu yang kita fokuskan, yang 
kita fokuskan adalah bagai-
mana kita ini bisa bermanfaat 
bagi masyarakat,” ujar Ba-
syaruddin Akhmad kepada 
Berita Pagi, Kamis (2/9).

Sosok pria berwibawa 
yang namanya tenar ketika 
ditunjuk sebagai Direktur 
venue dan Ketua satgas per-
cepatan infrastruktur Asian 
Games 2018 ini mengaku 
sudah mempunyai konsep 

mau dibawa kemana Kota 
Palembang lima tahun ke-
depan jika dirinya nanti 
benar maju dalam Pilwako 
Palembang 2024.

“Saya punya konsep itu, 
nah konsep-konsep itu harus 
dikuasai, kemudian bagai-
mana menjalankan konsep 
itu sendiri, kan tidak mungkin 
menjalankan konsep hanya 
bergantung pada APBD,” 
ungkapnya.

Saat ditanya kontribusi 
apa yang sudah diberikannya 
kepada Kota Palembang, 
Basyaruddin mengungkap-
kan bahwa dirinyalah yang 
mengkoordinir LRT, meng-
koordinir percepatan Musi 
4, mengkoordinir Musi 6.

Kemudian khususnya 
dirinya juga yang menko-
ordinir seluruh fasilitas yang 
ada di Jakabaring untuk 
dilakukan pembangunan dan 

renovasi agar supaya me-
menuhi standar untuk Ase-
an Games.

“Sebetulnya kan tanpa 
saya ngomong itukan jejak 
digital tidak bisa dihapus. 
Video ada, di YouTube ada, 
di Berita-berita ada,” katanya.

Menurut Basyaruddin, 
ada beberapa komponen 
pembentuk Kota Palembang 
yang perlu dibenahi saat ini 
seperti ketersediaan air ber-
sih, sampah yang masih 
berserakan, kawasan kumuh, 
dan jalan kota.

“Harus kita lihat daerah 
mana sih yang belum dapat, 
masyarakat mana sih yang 
belum menerima air bersih,” 
ujarnya.Selanjutnya, ia me-
nyoroti sampah yang masih 
berserakan di Kota Pa-
lembang yang mengakibat-
kan saluran air tersumbat.

“Kalo TPA saat ini tidak 

cukup, Kita akan buat TPA 
baru atau dengan cara yang 
lain, itu solid waste. Kemu-
dian Wastewater itu limbah, 
bisa dilihat di kanal-kanal 
bagaimana, sekarang kita 
ada bantuan dari Australia 
yang buat IPAL (Instalasi 
Pengolahan Air Limbah) 
yang diarah PUSRI situ 

sungai selayo. Itu bagus, 
banjir dan lain sebagainya 
itu konteksnya kesitu semua,” 
jelasnya.

Tokoh teknis dan sentris 
yang mampu mengubah 
kawasan Jakabaring men-
jadi icon baru kota palembang 
ini mengungkapkan bahwa 
dirinya tidak mengejar ja-
batan jika nantinya dirinya 
berkompetesi di Pilawako 
Palembang mendatang.

“Saya punya niat bagai-
mana meletakan fondasi 
untuk membangun kota ini 
menjadi kota yang maju, 
kota yang mandiri, jaya dan 
unggul. yang dapat mense-
jahterakan masyarakat yang 
tinggal di kota palembang 
ini. kota yang penuh ke ra-
mah tamahan, kota yang 
humanis. kota yang nyaman 
dan kota yang ramah ling-
kungan,” pungkasnya. (#ric) 

Basyaruddin Akhmad : Saya Punya Konsep

KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
PAJAK DAERAH (BPPD)

Ir. Basyaruddin 
Akhmad, M.Sc

PA L E M B A N G, B P-   
Vaksinasi Covid-19 untuk 
pelajar di Kota Palembang 
saat ini belum maksimal. 
Oleh karenanya, Pemerin-
tah Kota Palembang meng-
gencarkan vaksinasi Co-
vid-19 untuk pelajar guna 
menghadapi pembelajaran 
tatap muka (PTM).

Sekolah tatap muka di-
rencanakan dilaksanakan 
setelah masa berakhirnya 
PPKM level 4 pada 6 Sep-
tember 2021. Namun, 
Wali Kota Palembang H. 
Harnojoyo mengungkapkan 
baru 50 persen pelajar yang 
telah divaksin.

“Sekarang ini masih di 
bawah 50 persen pelajar 
yang telah divaksin, untuk 
mewujudkan kekebalan 
kelompok di lingkungan 
sekolah, kegiatan vaksi-
nasi untuk pelajar akan 
lebih digencarkan,” katanya 
di Palembang, Selasa (31/8).

Sambil menunggu ca-
paian vaksinasi pelajar se-
cara maksimal, Harnojoyo 
mengatakan kegiatan seko-
lah pertemuan tatap muka 
rencananya dilakukan se-
cara terbatas.

“Dalam kondisi belum 

semua pelajar mendapat vak-
sin Covid-19, kegiatan PTM 
belum bisa dilakukan secara 
keseluruhan, hanya beberapa 
sekolah tingkat SD dan SMP 
di bawah pengelolaan Pemkot 
Palembang yang melakukan 
sekolah tatap muka dengan 
protokol kesehatan ketat,” 
jelas Harnojoyo. 

Sementara itu, Wakil 
Wali Kota Palembang, Fitri-
anti Agustinda, mengatakan 
Pemkot akan melaksanakan 
vaksinasi massal yang dit-
ujukan bagi pelajar berusia 
12-18 tahun di Palembang.

“Vaksinasi massal pela-
jar ini rencananya akan 
kita lakukan bersamaan 
dengan mulainya PTM ter-
batas 6 September,” katanya, 
Rabu (1/9). 

Adapun pelaksanaannya 
diungkapkan Fitri akan 
dilakukan secara bertahap. 
Dimana vaksinasi tahap 
pertama akan dilakukan di 
2 sekolah yakni SMP Ne-
geri 9 dan 10.

“Vaksinasi ini dialokasi-
kan oleh Badan Intelejen 
Negara (BIN), dan serentak 
di Indonesia disaksikan langs-
ung oleh Presiden RI Joko 
Widodo,” katanya. (#Ric)

Palembang, BP-   Sekolah 
Tatap Muka atau PTM di 
Palembang dijadwalkan 
mulai dilaksanakan pada 
Senin (6/9) mendatang.

Menjelang pelaksanaan 
PTM, sejumlah sekolah 
mulai menyiapkan segala 
aspek, seperti penyediaan 
sarana dan prasarana pro-
tokol kesehatan (prokes).

Kepala Dinas Pendidikan 
(Disdik) Palembang, Ahmad 
Zulinto mengatakan seti-

daknya ada 120 sekolah yang 
akan tatap muka perdana 
pekan depan, swasta maupun 
negeri, tingkat SD dan SMP

Selain fasilitas prokes, 
vaksinasi Covid-19 bagi 
siswa juga masuk dalam 
persiapan PTM di Pa-
lembang. Kendati demikian 
menurut Zulinto, vaksi-
nasi belum menjadi kewa-
jiban. Apalagi stok vaksin 
yang masih terbatas.

“Berdasarkan arahan 

dari Pak Menteri dan Pak 
Gubernur, anak didik tidak 
wajib vaksin. Tapi pemerin-
tah akan segera melakukan 
upaya vaksinasi bagi anak-
anak demi keamanan me-
reka saat mengikuti PTM,” 
kata Zulinto, Rabu (1/9).

Ia mengungkapkan jum-
lah sekolah yang akan melaks-
anakan tatap muka dilakukan 
bertahap sesuai kesiapan 
sekolah masing-masing yang 
dinilai Tim Pengawas dari 

Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Palembang, dan Satuan Gugus 
Tugas (Satgas) Covid-19 di 
Palembang.

“Pengawas itu berhak 
menentukan sekolah buka 
apa tidak. Tahap awal ada 
30 SMP Negeri dan 60 SMP 
swasta yang masih dalam 
penilaian. Selanjutnya SD 
tiap kecamatan kita buka 5 
sekolah, PAUD dan TK ada 
3 sekolah per kecamatan,” 
pungkasnya. (#Ric)

Jelang Pembelajaran Tatap Muka 
Pelajar Belum Wajib Vaksin

KEPALA DINAS PENDIDIKAN (DISDIK) 
PALEMBANG

Ahmad Zulinto

Vaksinasi Covid-19 Untuk Pelajar 
di Palembang Belum Maksimal

Palembang, BP- Hujan 
deras yang menguyur Ko-
ta Palembang membuat 
sejumlah kawasan tereen-
dam banjir. 

Pemerintah Kota (Pem-
kot) Palembang mengung-
kapkan bahwa banjir dip-
icu karena pekerjaan kon-
struksi di beberapa anak 
sungai dan sampah yang 
menghambat saluran air 
atau drainase.

Oleh karenanya, Ke-
pala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota 
Palembang, Ahmad Bas-

tari menghimbau Warga 
Palembang untuk tidak 
membuang sampah sem-
barangan. 

“Hampir semua titik 
banjir kemarin dipenuhi 
sampah,” ujarnya, Jumat 
(3/9). Bastari menyebutkan, 
tumpukan sampah di drai-
nase menghambat aliran 
air, apalagi saat debit air 
sedang tinggi. Sehingga air 
meluap dan menjadi ge-
nangan bahkan banjir.

“Setiap hari kita 
mengangkut sekitar 75 ku-
bik sampah dari saluran air, 

baik sungai maupun kolam 
retensi. Semuanya sampah 
rumah tangga, seperti plas-
tik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pi-
haknya telah mengerahkan 
15 mobil dump truck peng-
angkut sampah yang bero-
perasi setiap hari, untuk 
mengangkut sampah dari 
saluran air. Hanya saja, jum-
lah personel tidak sebanding 
dengan banyaknya sampah 
di saluran air.

“Kita berharap kesa-
daran dari masyarakat 
untuk tidak membuang 

Warga Diimbau Tidak Buang 
Sampah di Saluran Air

PALEMBANG, BP – Ikan 
Belida yang merupakan mas-
kot Kota Palembang kini 
dilarang diproduksi baik un-
tuk konsumsmi ataupun di-
buat menjadi olahan makanan 
khas Palembang.

Pelarangan warga meng-
konsumsi Ikan Belida itu 
tertuang dalam Peraturan 
Menteri KKP Nomor 1 Ta-
hun 2021.

Menanggapi hal tersebut, 
Kepala Dinas Perikanan dan 
Kelautan Sumsel, Widada 
Sukrisna mengatakan, pi-
haknya masih mencari celah 
untuk membahas Permen ke 
pemerintah pusat.

Pasalnya, olahan Ikan 
Belida sampai sejauh ini ma-
sih menjadi favorit masyara-
kat. Pihaknya perlu memba-
has lebih lanjut untuk menda-
patkan kepastian mengenai 
penetapan Belida sebagai 
bagian hewan dengan status 
perlindungan penuh.

“Karena memang selama 
ini pengolahan pempek dan 
pindang menggunakan Be-
lida di Sumsel, bukan dari 
ikan tangkapan. Ikan Belida 
didatangkan biasa dari Riau 
atau Kalimantan. Kita akan 
konsultasi dengan Pak Men-
teri, cuma memang belum 
ada kesempatan,” ungkap 
Widada, Kamis (2/9/2021).

Widada menjelaskan, 
olahan Belida menjadi ma-
kanan khas yang dibanderol 
mahal. Hal tersebut terjadi 
karena hewan tersebut lang-
ka di perairan Sungai Musi 
dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, ia mengung-
kapkan selama ini, KKP telah 
berusaha untuk melakukan 

ternak Belida namun belum 
pernah berhasil.

“Untuk menjaga agar po-
pulasinya tetap terjaga, KKP 
telah berusaha untuk beternak 
Belida. Namun memang be-
lida belum bisa diternak, baru 
bisa dibesarkan saja. Pembu-
didayaan Belida baru dilaku-
kan di Kalimantan, belum di 
Sumsel,” ungkap dia.

Menurut Widada, Ikan 
Belida kurang dikonsumsi 
oleh masyarakat Kalimantan. 
Hal ini yang mendasari ba-
nyak pengusaha kuliner di 
Palembang mendatangkan 
bahan olahan langsung 
dari sana.

Namun sejak ada larang-
an tersebut, ia mengatakan 
para pengusaha mulai men-
galihkan penggunaan Belida.

“Khusus pempek, para 
pengusaha kuliner mengganti-
nya dengan ikan Putak. Ka-
rena untuk pemasok ikan 
putak cukup banyak, namun 
ikannya berbeda jauh jenis 
dengan Belida,” ujarnya.

Pihaknya berharap pela-
rangan Ikan Belida mendapat 
solusi. Widada menjelaskan, 
pihaknya pun tetap menyo-
sialisasikan larangan tersebut 
agar masyarakat memahami 
populasi Ikan Belida sudah 
terbatas di Sumsel dan harus 
dilindungi.

“Akan kita lakukan so-
sialisasi, termasuk sanksi 
jika melanggar. Kita juga 
banyak menampung keke-
cewaan pengusaha pempek 
karena mereka masih ber-
harap Ikan Belida dapat 
dikonsumsi. Belida masih 
jadi favorit,” tandasnya. 
(#ric)

Populasinya Semakin 
Kecil, Warga Dilarang 
Konsumsi Ikan Belida

Petugas nakes tengah melakukan vaksin terhadap siswa sekolah persiapan pembelajaran tatap muka.(BP/Ric)

sampah sembarangan, 
terutama di saluran air. 
Karena jika saluran lan-

car, dapat meminimalisir 
genangan air,” ujar Bas-
tari. (#Ric)

Petugas PUPR Kota Palembang membersihkan sampah yang 
menyumbat saluran drainase

Ikan Belida yang merupakan maskot Kota Palembang kini 
semakin berkurang. (BP/IST)
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MUBA-BP, Pembangunan 
merata dan  peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, 
inilah konsep  yang terus 
digencarkan Bupati Dr 
Dodi Reza Alex Noerdin Lic 
Econ MBA sejak empat ta-
hun belakangan. 

Kepala Daerah Inovatif 
Indonesia ini, Kamis 
(2/9/2021) menyambangi 
masyarakat Kecamatan 
Tungkal Jaya untuk menyerap 
aspirasi masyarakat. Ia men-
datangi warga sekaligus 
menyalurkan berbagai ban-
tuan untuk mendongkrak 
ekonomi, kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat 
di tengah menghadapi pan-
demi COVID-19. Sebanyak 
15 mobil ambulance dibe-

rikan untuk 15 desa di Ke-
camatan Tungkal Jaya. Ada 
juga sembako, kWh listrik, 
bantuan untuk anak-anak 
yatim-piatu, serta bantuan 
UMKM penerima hibah 
wirausaha pemula di Keca-
matan Tungkal Jaya.

Saat dialog dengan 
warga, Dodi Reza Alex  
mengatakan Pemkab Muba 
terus berkomitmen menga-
wal setiap pembangunan  
berbagai bidang seperti pen-
didikan, pembangunan in-
frastruktur, pertanian, kese-
hatan dan berbagai pelaya-
nan terhadap masyarakat. 

“Banyak yang telah 
kita lakukan, namun masih 
banyak lagi yang sedang dan 
akan kita laksanakan. Untuk 

itu, saya mohon dukungan 
dan partisipasi masyarakat  
Muba khususnya warga 
Tungkal Jaya. Semoga yang 
telah kita laksanakan saat 
ini dapat lebih baik lagi ke-
depannya,” ungkapnya.

Di tahun 2021 ini, tambah 
dia, Pemkab Muba telah meng-
gelontorkan alokasi dana se-
besar Rp. 37.360.978.767 M 
untuk pembangunan infrastruk-
tur dan jalan di Kecamatan 
Tungkal Jaya.

“Khusus di tahun 2021 
ini dari Dinas PUPR Muba 
ada 4 program pembangunan 
jalan yang akan dilaksanakan 
di Kecamatan Tungkal Jaya 
yaitu pembangunan jalan 
penghubung dari Desa Sinar 
Harapan menuju Sesa Sindang 

Marga. Lalu peningkatan 
jalan dalam Dusun 2 dan 
Dusun 3 Desa Beji Mulyo 
dengan beton, peningkatan 
jalan Arsenio Dusun 5 Desa 
Sri Mulyo dengan beton, 
”paparnya.

Menyikapi permasalahan 
listrik yang disampaikan 
masyarakat, Dodi menga-
takan untuk listrik di wi-
layah Kecamatan Tungkal 
Jaya, kedepan tarif listrik 
akan disesuaikan. Saat ini, 
terangnya, sedang dikaji oleh 
PT MEP. Ia ingin penyesu-
aian tarif ini  menjadi kado 
terindah bagi pelanggan PT 
MEP di HUT Muba nanti.

Camat Tungkal Jaya H 
Sugeng Riyadi   menyam-
paikan kondisi geografis 

Kecamatan Tungkal Jaya 
serta progres pembangunan. 
Untuk pembangunan infra-
struktur dan jalan di keca-
matan Tungkal Jaya menurut 
Sugeng sudah terealisasi 
dengan baik.

“Alhamdulillah pak Bu-
pati, dengan dana sebesar 37 
Miliar yang telah digelontor-
kan tersebut kondisi jalan di  
Tungkal Jaya sudah bagus. 
Kami juga sangat bangga 
memiliki bupati yang peduli 
dan cepat tanggap terhadap 
kebutuhan rakyatnya. Saya 
mewakili masyarakat Tung-
kal Jaya mengucapkan te-
rima kasih atas segala ke-
pedulian Pak Bupati Dodi 
di kecamatan kami 
ini,”pungkasnya. (#BP/Ril)

Kucurkan Dana Rp37 M 
dan Bantu 15 Unit Ambulans

INSENTIF guru honorer yang 
sudah lama ditunggu-tunggu, 
guru honorer SMA/SMK di 
Provinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel)  akhirnya cair. Hal 
tersebut dibenarkan oleh Wa-
kil Ketua Komisi V DPRD Sum-
sel, Mgs Syaiful Padli.

Menurut politisi PKS ini, 
insentif guru di Sumsel sudah 
cair sejak kemarin. “Alham-
dulillah jumat berkah, kema-
rin insentif guru honorer SMA/
SMK Negeri se Sumsel sudah 
cair,” kata Mgs Syaiful Pad-
li, Jumat (3/9).

Menurutnya, insentif guru 
honor yang merupakan biaya 
penunjang pembelajaran daring 
akan dibayarkan setiap bulan 
hingga akhir tahun 2021. ter-
hitung setelah bulan berjalan 
selesai (Mulai Agustus). Men-
urutnya sebanyak 6.609 orang 
guru yang akan menerima 
insentif ini.

Sedangkan untuk tenaga 
kependidikan sebanyak 2.424 
orang yang akan menerima 
bantuan tersebut. Terakhir 
untuk operator sebanyak 302 
orang. “Jumlah usulan sedang 
diverifikasi, ada kemungkinan 
ada perubahan,” katanya.

Adapun jumlah insentif 
yang diterima untuk guru 
sebesar Rp 400.000 per bulan, 
tenaga kependidikan Rp 
300.000 dan operator sebesar 
Rp 500.000

Menurutnya terdapat kri-
teria penerima insentif itu, 
diantaranya telah terdaftar di 
data pokok pendidikan (Da-
podik) per 30 Juni 2021, 
memiliki surat keputusan 
penunjukan sebagai pendidik 
dan tenaga kependidikan 
dari kepala satuan pendidikan.

Kemudian, tidak menda-
patkan tunjangan profesi 
guru non ASN dari APBN, 
bagi pendidik/ guru mata 
pelajaran minimal mengajar 
12 jam per minggu pada sa-
tuan administrasi pangkal 
sesuai data pokok pendidikan.

Selanjutnya, bagi pendi-
dik/ guru bimbingan konseling/ 
teknologi informasi dan komu-
nikasi dan guru di sekolah 
luar biasa negeri, jumlah jam 
mengajarnya dapat diekui-
valenkan.

Terakhir, bagi tenaga ke-
pendidikan/ administrasi dan 
operator sekolah dengan for-
masi yang dibutuhkan untuk 
membantu melaksanakan 
pembelajaran/ mengelolah 
lapiran pembelajaran dan 
tugas administrasi lainnya 
secara daring dibuktikan 
dengan surat penugasan dari 
kepala sekolah.

Sebagai informasi, jumlah 
PTK honorer di Lingkungan 
Dinas Pendidikan Provinsi 
Sumatera Selatan adalah 14.174 
orang, yang terdiri dari 9.940 
orang guru honorer dan 4.234 
pegawai honorer.

“Jika dibandingkan dengan 
jumlah PNS yaitu 8.066 
guru PNS dan 672 pegawai 
PNS di sekolah, maka per-
bandingannya sangat tidak 

seimbang,” katanya.
Berdasarkan dapodik Kem-

dikbud jumlah sekolah pada 
jenjang SMA Negeri adalah 
327 sekolah, jumlah sekolah 
pada jenjang SMK Negeri 
adalah 116 sekolah, dan jum-
lah sekolah pada jenjang SLB 
Negeri adalah 14 sekolah.

Sedangkan untuk jumlah 
peserta didik pada jenjang SMA 
Negeri adalah 156.651 orang, 
untuk jumlah peserta didik pada 
jenjang SMK Negeri adalah 
71.095 orang dan untuk jumlah 
peserta didik pada jenjang SLB 
Negeri adalah 1.641 orang.

Sehingga total sekolah 
negeri di Lingkungan Dinas 
Pendidikan Provinsi Suma-
tera Selatan sebanyak 457 
sekolah dengan 229.387 orang 
peserta didik. (#Osk)

Insentif Guru Honorer 
SMA-SMK se-Sumsel Cair

PRABUMULIH –BP,  Dewan 
Pimpinan Cabang (DPC) Partai 
Demokrat Kota Prabumulih 
bagikan sebanyak 1 ton beras 
dan 200 kardus mie instan 
agenda “Bulan Bakti Partai 
Demokrat” dalam rangka Hari 
Ulang Tahun (HUT) Partai De-
mokrat ke-20 (dua dekade), 
Minggu (29/8/2021)  pagi.

Pelaksana Tugas (Plt) Ke-
tua DPC Partai Demokrat 
Kota Prabumulih, Marhaili 
Sutomo ST mengatakan se-
banyak 1 Ton beras beserta 
200 kardus mie instan diba-
gikan pada masyarakat Kota 
Prabumulih dalam rangka 
Bulan Bakti Partai Demokrat 
menyemarakkan HUT Partai 
Demokrat dua dekade (9 Sep-
tember 2001 – 9 Desember 
2021). Sasarannya adalah 
warga terdampak pandemi 
Covid-19, warga yang sedang 
menjalani isolasi mandiri, dan 
masyarakat kurang mampu 
termasuk para kader serta sim-
patisan partai.

“Total ada 200 kepala kelu-
arga (KK), dan kita berikan 
bantuan door to door. Kita 
tetap mematuhi protokol kese-
hatan Covid-19 untuk tidak 
menimbulkan kerumunan 

warga dan bantuan harus tepat 
sasaran,” kata Tomo.

Paket sembako yang di-
bagikan merupakan sumbangan 
dari Demokrat Prabumulih, 
Lia Anggraini SH Anggota 
DPRD Sumsel Fraksi Demo-
krat dari Dapil Sumsel VI 
(Prabumulih, Muara Enim dan 
PALI), serta Beni Anggota 
DPRD Kota Prabumulih dari 
Fraksi Demokrat. “Sesuai in-
struksi ketum mas AHY, De-
mokrat harus peduli dalam 
penanganan pandemi Co-
vid-19,” ungkap Kepala Badan 
Doktrin, Pendidikan, dan Pe-
latihan Daerah DPD Partai 
Demokrat Sumsel ini.

Kebahagiaan terpancar 
dari wajah Tamrin (61 tahun) 
pria sebatang kara yang ting-
gal di rumah dinding papan 
lantai tanah ini usai menerima 
bantuan paket sembako dari 
Demokrat Prabumulih. “Al-
hamdulillah. Kami senang 
dapat bantuan beras dari pak 
AHY. Ini sangat bermanfaat 
bagi kami yang sudah tidak 
bekerja lagi dan hanya mengan-
dalkan uluran tangan dari 
pada dermawan,” kata warga 
Kelurahan Sukajadi, Kecama-
tan Prabumulih Timur ini usai 

terima paket sembako dari 
Demokrat.

Dikomfirmasi terpisah Ke-
tua DPD Partai Demokrat Sum-
sel, H Ishak Mekki mengatakan 
sejumlah DPC sudah melaks-
anakan Bulan Bakti Partai De-
mokrat. Selain Kota Prabumu-
lih, Ogan Ilir, Lahat, dan Musi 
Rawas juga sudah melaksana-
kan bakti sosial. “Ini bentuk 
komitmen Demokrat selalu 
berkoalisi dengan Rakyat,” 
kata Anggota Komisi V DPR 
RI dari Fraksi Demokrat ini. 

Lanjut Wakil Gubernur 
Sumsel (2014-2019) ini Demo-
krat selalu pro rakyat. “Sebe-
lumnya Demokrat juga meno-
lak pengesahan RUU Cipta 
Kerja yang tidak ada urgensinya 
di masa pandemi seperti saat 
ini. Sebelumnya Partai Demo-
krat juga memberikan uluran 
tangan pada awal Pendemi 
Covid-19 melalui Gerakan Na-
sional Demokrat Lawan Co-
rona. Dimana Partai Demokrat 
Sumsel juga melaksanakan 
bagi-bagi sembako, penyem-
protan disinfectant ke tempat 
fasilitas umum, bagi-bagi mas-
ker dan hand sanitizer,” sambung 
mantan Bupati Kabupaten Ogan 
Komering Ilir (OKI) dua pe-

riode ini.
Konsistensi pro rakyat pun 

mulai berbuah manis. Dimana 
Demokrat makin dekat dengan 
rakyat. Bahkan kader makin 
solid pada Ketum AHY paska 
tragedi acara pertemuan kelom-
pok Gerakan Pengambilalihan 
Kekuasaan Partai Demokrat 
(GPK-PD) di Hotel The Hill di 
Sibolangit, Kabupaten Deli 
Serdang, 4-6 September lalu.  

Itu terbukti dengan naiknya 
elektabilitas partai politik yang 
identik dengan sosok H Su-
silo Bambang Yudhoyono 
(SBY) ini dalam survey IPO 
terbaru. Demokrat naik ke 
posisi tiga elektabilitas 10,1 
persen menggeser Golkar dan 
hanya selisih tipis dari Gerindra 
pada posisi kedua dengan 
elektabilitas 10,4 persen. 

Tidak hanya Demokrat, AHY 
juga ikut terkatrol elektebilitas-
nya. Dari hasil rilis survey ter-
baru IPO, AHY nangkring di 
urutan 4 (9,9 persen). Bahkan 
mengungguli Ketua Umum 
Gerindra Prabowo Subianto 
pada posisi lima (7,8 persen). 
“Kita optimis, Insya Allah, 
Demokrat berjaya dalam Pe-
milu Legeslatif 2024,” pung-
kas dia. (BP/ril)

Demokrat Prabumulih Bantu 
Masyarakat Terdampak Covid-19

WAKIL KETUA KOMISI V DPRD SUMSEL

Mgs Syaiful Padli

Penyerahan 
Bantuan 

paket 
sembako 

oleh partai 
Demokrat 

Prabumulih 
kepada 

warga yang 
terdampak 

covid-19.(ist)

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex menyerahkan bantuan mobil ambulance secara simbolis kepada 15 Desa yang berada dikecamatan Tungkal 
Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. (BP/ist) 

BATURAJA, BP – Plh 
Bupati OKU Edward 
Candra, didampingi Kadin 
Pendidikan Kabupaten OKU 
H Teddy Meilwansyah dan 
rombongan meninjau 
pelaksanaan tatap muka 
terbatas (PTMT) tahun 
pelajaran 2021/2022 di 
beberapa sekolah yakni 
SMPN 1 OKU, SMPN 32 
OKU, SDN 1 OKU, SDN 
11 OKU dan TK Negeri 
Pembina 1 OKU, Kamis 
(2/9).

Pada kesempatan itu 
Plh Bupati OKU melihat 
secara langsung dan me-
mastikan kelancaran proses 
Pembelajaran Tatap Muka 
Terbatas (PTMT) Tahun 
Pelajaran 2021/2022. An-
tara lain meninjau ruang 
kelas Pembelajaran Tatap 
Muka Terbatas (PTMT), 

Ruang Unit Kesehatan Se-
kolah (UKS) serta kelen-
gkapan fasilitas peralatan 
kesehatan standard proto-
kol kesehatan Covid-19 di 
Sekolah.

Dari hasil pemantauan, 
sekolah telah menerapkan 
protokol kesehatan yaitu 
5 M, Menjaga Jarak, Me-
makai Masker, Mencuci 
Tangan dengan Sabun, 
Menjauhi Kerumunan, dan 
Membatasi Mobilitas dan 
Interaksi.

Masing-masing sekolah 
sudah menerapkan protokol 
kesehatan sebelum mulai 
belajar tatap muka seperti 
pakai masker, cek suhu 
tubuh, cuci tangan, jaga 
jarak dan siswa yang belajar 
tatap muka juga dibatasi 
dan menerapkan SOP Usa-
ha Kesehatan Sekolah 

(UKS) sewaktu waktu ada 
siswa yang sakit.

Plh Bupati OKU Edward 
Candra, berharap pelaks-
anaan pembelajaran tatap 
muka terbatas (PTMT) 
tahun pelajaran 2021/2022 
dapat berjalan dengan baik 
dan lancar sesuai harapan 
bersama.

Pelaksanaan protokol 
kesehatan di sekolah-se-
kolah sudah diterapkan 
dengan baik, mulai dari 
siswa datang hingga siswa 
pulang dari sekolah, bisa 
dikatakan sudah siap untuk 
pembelajaran tatap muka.

Surat pernyataan izin 
orang tua /wali murid dalam 
pembelajaran tatap muka 
terbatas (PTMT ) menjadi 
suatu keharusan sebagai sya-
rat siswa dapat mengikuti 
kegiatan PTMT. (#yan)

PLH Bupati OKU 
Tinjau PTMT di Sekolah

Plh Bupati OKU Edward Candra, didampingi Kadin Pendidikan Kabupaten OKU H 
Teddy Meilwansyah, meninjau pelaksanaan tatap muka terbatas (PTMT) di beberapa 
sekolah..(BP/IST)
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Achmad 
Haris

Manajer Muba 
Babel United

Pembalap Bakal 
Rebut Piala 
Presiden di Muba

SEKAYU, BP – Kabar 
gembira untuk para pecinta 
Motoprix di tanah air, dalam 
waktu dekat Kejuaraan 
Nasional Motoprix Region 
A putaran 3 Sumatera Selatan 
dan Piala Presiden RI siap 
digelar di Sirkuit Internasional 
Skyland Sekayu, Kabupaten 
Musi Banyuasin.

Mengingat saat ini masih 
dalam kondisi pandemi CO-
VID-19, Pemkab Musi Ba-
nyuasin memastikan pelaks-
anaan Kejuaraan Nasional 
Motoprix Region A Putaran 
3 Sumatera dilaksanakan 
dengan ketat, dan sesuai 
dengan prokes COVID-19

Selain itu, para pembalap 
yang akan ikut ajang Kejur-
nas nanti wajib mengantongi 
hasil Swab PCR atau Rapid 
Antigen dari daerahnya ma-
sing-masing.

“Siapapun yang datang 
ke Muba terkait dengan ke-
giatan ini, harus membawa 
surat keterangan vaksin. Di 
samping mereka sudah 
mengantongi surat Swab PCR, 
kita juga harus tetap lakukan 
tes Rapid Antigen secara gra-
tis sehingga tidak memberat-
kan para peserta, hal ini kita 
lakukan sebagai antisipasi dan 
bentuk kehati-hatian kita, 
sehingga tidak menimbulkan 
hal-hal yang tidak diinginkan,” 
ungkap Apriyadi.

PALEMBANG-BP, Pengu-
rus Provinsi (Pengprov) 
Wushu Indonesia Sumatera 
Selatan (Sumsel) optimistis 
mampu mempersembahkan 
medali pada Pekan Olahraga 
Nasional (PON) XX Papua 
2-15 Oktober 2021.

Untuk lebih memberikan 
semangat dan support kepada 
para atlet yang lagi latihan di 
Pusat Latihan Daerah (Pelatda) 
dalam rangka PON di Papua, 
pengurus hadir untuk meninjau 
persiapan latihan di bawah 
Tribun Timur Stadion Gelora 
Sriwijaya, Jakabaring, Kamis 
(2/9/2021) sore.

Tidak hanya datang dengan 
tangan kosong, Ketua Umum 
Pengprov Wushu Indonesia 
Sumsel Muhammad Asrul 
Indrawan bersama rombong-
an juga membawakan oleh-
oleh buah tangan buat mem-

beli suplemen.
“Kita hadir hari ini untuk 

memberikan support dan 
juga motivasi pada atlet kita 
yang akan berlaga di PON 
Papua,” kata Bang Aroel ,sa-
paan akrab Asrul Indrawan 
kepada awak media.

Pada PON Papua sejatinya 
wushu Sumsel mendapatkan 
jatah lima atlet. Namun karena 
kondisi keuangan yang tidak 
memungkinkan, terpaksa hanya 
mengirimkan satu atlet. Yakni 
atlet dari Muara Enim, Firand 
Andista berlaga di kelas sanda 
putra (tarung) 75 kg.

Meski hanya satu atlet 
Bang Aroel mengaku tetap 
optimistis dapat mempersem-
bahkan medali. “Target insya 
Allah emas. Kita sudah me-
matai matai kekuatan calon 
lawan. Insya Allah ananda 
Adista dapat memberikan 

Prokes Ketat, Muba 
Gelar Kejurnas Motoprix

Pada kesempatan ini, Ke-
pala Dispopar Muba Muham-
mad Fariz SSTP MM men-
gungkapkan ada tiga kelas yang 
dilombakan pada kejuaraan 
ini yakni Kelas Kejurnas, Ke-
las Pendukung/Supporting, dan 
Kelas lokal Muba.

Ada beberapa kelas yang 
dilombakan diantaranya, Be-
bek 4 TAK 150 cc tune up 
injeksiexpert, Bebek 4 TAK 
150 cc tune up injeksi no-
vice, Bebek 4 TAK 150 cc 
standard injeksi rookie.

Selanjutnya, kelas pen-
dukung supporting diantara-
nya Bebek 4 TAK 150 cc 

tune up mix open (MP3), 
Bebek 4 TAK 125 cc tune up 
mix open (MP 6), Bebek 2 
TAK 116 cc standard open, 
Bebek 2 TAK 125 cc Under-
bone open, Sport 144 cc open, 
sport s/d 155 cc super pro, 
matic 130 cc tune up open.

Sedangkan, kelas lokal 
Musi Banyuasin Bebek 4 TAK 
150 cc tune up mix (MP3), 
Bebek 4 TAK 125 cc tune up 
mix (MP 6), “Kegiatan event 
ini akan kita laksanakan 
pada tanggal 18-19 Septem-
ber 2021 mendatang di Sir-
kuit Skyland Internasional 
Sekayu, dan akan disiarkan 

secara virtual (Livestreaming) 
tanpa penonton. Untuk itu, 
kami mohon bantuan dan 
dukungan dari seluruh OPD 
untuk menyukseskan acara 
ini,” terang Fariz.

Sementara, Ketua Peng-
prov IMI Sumatera Selatan 
Augie Bunyamin menyata-
kan pihaknya sudah siap 
dari keseluruhan dan tinggal 
menunggu kebijakan dari 
Pemkab Muba.

“Intinya kami siap dan 
InsyAllah besok kita akan 
layangkan surat dan akan 
segera berkoordinasi,” tan-
das Augie. (#Nop)

Wushu Sumsel Optimis 
Sumbang Medali PON

yang terbaik,” sambung bos 
Radio Momea.

Untuk memberikan se-
mangat pada pewushu Sum-
sel, Bang Aroel menyiapkan 
bonus dari kantong pribadi. 
Yakni Rp 20 Juta untuk med-
ali emas, Rp 15 Juta untuk 

medali perak dan Rp 10 Juta 
untuk medali perunggu.

“Bonus dari saya dan pen-
gurus ini hanya untuk memo-
tivasi ananda Andista. Kalau 
bukan kita siapa lagi,” sambung 
pembinan organisasi ojek on-
line di Sumsel ini.(#BP/ril)

Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Sumsel 
Muhammad Asrul Indrawan memberikan support kepada 
atlet wushu sumsel menuju PON Papua

PALEMBANG-BP, 
Belum adanya kepas-
tian mengenai bergulir-
nya kompetisi sepak 
bola Indonesia liga 2 
hingga hari ini, mem-
buat manajemen Muba Babel 
United (MBU) kembali me-
minta ketegasan dari pihak 
PSSI dan PT LIB selaku ope-
rator mengenai nasib klub liga 
2. Apalagi hingga saat ini pihak 
sponsor dari MBU juga masih 
terus menunggu kabar terkait 
jalannya kompetisi.

“Kami meminta ketegasan 
dari PSSI dan PT LIB selaku 
operator, jangan sampai 
nanti zonk lagi seperti sebe-
lumnya. Pihak dari sponsor 
juga masih terus menunggu 
kepastian, kapan liga akan 
mulai bergulir lagi,”tegas 

Achmad Haris Manajer 
Muba Babel United 
ketika dikonfirmasi 
wartawan dari Pa-
lembang,  Sabtu 
(4/9/2021).

Dikatakan Haris, selain 
dampak terhadap sponsor, 
klub juga dirugikan atas 
nasib para pemain yang 
sampai saat ini tidak ada 
kepastian. Bahkan, babe-
rapa pemain juga ada yang 
memutuskan untuk keluar 
dari klub.

“Kali ini kami betul-
betul meminta ketegasan, 
setidaknya dua minggu 
sebelum bergulirnya kom-
petisi sudah ada format 
yang jelas terhadap aturan 
dan jalannya kompetisi. 
Apalagi liga 1 sudah ber-

Kembali Desak Liga 2 
Segera Bergulir

gulir sejak sepekan yang 
lalu, tentunya kami sudah 
harus segera mempersiap-
kan tim jelang kompetisi,” 

ungkapnya. 
Sementara itu, seluruh 

pemain dari klub Muba Babel 
United saat ini masih berada 

di tempat masing-masing atau 
diliburkan. Sampai menung-
gu kepastian kembali begu-
lirnya kompetisi liga 2.(#Nop)

Para pemain MBU melakukan aktifitas latihan fisik beberapa waktu lalu untuk tetap menjaga 
stamina.(BP/ist)

Sirkuit Internasional Skyland Sekayu siap menggelar Kejuaraan Nasional Motoprix Region A 
putaran 3 Sumatera Selatan dan Piala Presiden RI. (BP/Nop) 
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PALEMBANG, BP - Sejauh 
ini pelaksanaan vaksinasi 
bagi lansia yang telah dila-
kukan pemerintah Indonesia 
di seluruh daerah yang ada 
di Indonesia, belum ada 
Kejadian Ikutan Pasca Imu-
nisasi (KIPI) yang berat, 
terjadi pada peserta vaksin 

lanjut usia (Lansia).
Namun ada beberapa 

gejala ringan yang biasanya 
berupa gatal-gatal ringan 
dan sedikit demam serta 
nyeri pergelangan tangan.

Menurut dr. Dante Sakso-
no Harbuwono, Wakil Men-
teri Kesehatan RI, perbanding-

annya 4,2 per 1 juta vaksinasi. 
Seperti dilansir Berita Pagi 
pada laman covid19.go.id, 
pada Jum’at, (3/9/21).

Mari kita dukung pelaks-
anaan vaksinasi dan tetap di-
siplin menjalankan 3M. Agar 
terhidar dari penambahan 
jumlah pasien Covid-19. #rid

PALEMBANG, BP - Pem-
belajaran Tatap Muka (PTM) 
Terbatas akan segera dilangs-
ungkan di beberapa daerah, 
slah satunya di kota Palembang, 
Sumatera Selatan.

Melansir laman covid19.
go.id. PTM harus mengik-
uti Panduan Penyelengga-
raan Pembelajaran PAUD-
DIKDASMEN di Masa 
Pandemi Covid-19 yang 
dikeluarkan Kemendikbud-
ristek dan Kemenag.

Panduan tersebut di 
antaranya memuat proto-

kol kesehatan yang perlu 
dilakukan sebelum dan 
setelah pembelajaran ber-
langsung, seperti mela-
kukan disinfeksi sarana 
prasarana dan lingkungan 
satuan pendidikan.

Institusi pendidikan yang 
menyelenggarakan PTM 
juga wajib menyediakan 
cairan disinfektan, sabun 
cuci tangan, air bersih, hands-
anitizer, masker, dan/atau 
masker tembus pandang 
cadangan, thermogun (pen-
gukur suhu tubuh tembak).

Panduan Prokes PTM Terbatas

1. Memakai masker
Memakai masker merupakan 
upaya yang dirasa paling 
efektif dalam mencegah per-
sebaran Covid – 19. Dilansir 
dari tirto.id, masker dapat 
menekan angka persebaran 
Covid-19 hingga 70 persen. 
Namun harus selalu diingat 
bahwa masker yang diguna-
kan adalah  masker yang 
sesuai dengan standar kese-
hatan WHO atau yang me-
menuhi SNI ya!

2. Mencuci Tangan
Mencuci tangan dapat men-
ekan angka persebaran Co-
vid-19 sebesar 35 persen. 
Namun mencuci tangan yang 
dimaksud disini bukanlah asal 
membasahi tangan dengan 
air melainkan dengan mencuci 
dan menggosok tangan dengan 

sabun selama 20 – 30 detik, 
mulai dari telapak tangan 
hingga sela-sela jari. Mencuci 
tangan perlu dilakukan sete-
lah kita pergi keluar rumah, 
saat akan makan, ataupun 
setelah memegang benda yang 
juga disentuh banyak orang 
sehingga tangan kita tetap 
bersih dan higienis.  

3. Menjaga Jarak
Menjaga jarak yang dimaksud 
adalah menjaga jarak dengan 
orang lain minimal 1 meter 
dimanapun kita berada. Selain 
itu, kita juga perlu menghin-
dari kerumunan dan tidak 
keluar rumah apabila tidak 
mendesak. Apabila kita  me-
nerapkan jaga jarak maka 
kita dapat menekan angka 
pencegahan Covid – 19 hing-
ga 85 persen. #rid

Selain itu juga tetap diperlukan 
kesadaran dan konsistensi dari para 

guru dan siswa untuk menerapkan 3 M
Gerakan 3M terdiri atas

Belum Ditemukan Dampak Vaksinasi 
Covid-19 Bagi Lansia

Kereta Listrik yang juga salah satu sarana transportasi 
gratis di Luxembourg. (BP/Net)
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10 Bupati...

Hujan...
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dengan faktor pengungkit 
pemulihan ekonomi di daerah 
serta penanganan covid-19 
di daerah,” ujar Kastorius 
Sinaga kepada sejumlah war-
tawan. Selasa (31/8).

Ditambahkan, realisasi 

pos belanja Insentif Tenaga 
Kerja Kesehatan Daerah 
merupakan satu  fokus per-
hatian Mendagri dalam me-
monitor realisasi belanja 
APBD.

“Hari ini surat teguran 

Bapak Mendagri bernomor 
904 tertanggal 26 Agustus 
2021 akan langsung dilay-
angkan ke 10 Bupati dan 
Walikota yang belum mem-
bayarkan Innakesda,” tegas 
Kastorius.

Kastorius menjelaskan 
dalam surat teguran yang 
ditembuskan ke Presiden 
tersebut, Mendagri meminta 
para kepala daerah agar se-
segara mumkin membayar-
kannya. (zur)

terjadinya genangan cukup 
tinggi diperparah dengan 
banyaknya pompa kecil yang 
tidak beroperasi lagi karena 
selama ini kurang pemeli-
haraan pihak terkait.

“Juga saluran drainase 
primer dan sekunder di semua 
sistem kurang pemeliharaan 
seperti  sistem drain sungai 
Bendung, Sekanak, Lambi-
daro, Kedukan dan lainnya,” 
tambahnya.

Dijelaskan pula, ada 
kemungkinan waktu ber-
samaan hujan terjadi pasang 
maksimum di sungai Musi 
. Namun menurutnya hal ini 
semestinya dapat diantisi-
pasi karena sebelumnya 
bisa diketahui dari per-
hitungan ramalan pasang 

surut yang akurasinya men-
dekati 100 persen.

Sementara itu, Wali 
Kota Palembang Harnojoyo 
mengklaim terjadinya ban-
jir di sejumlah titik disebab-
kan kegiatan gotong royong 
masyarakat terhenti. Harno-
joyo menampik dikatakan 
pihaknya lalai.

“Jadi genangan air ber-
pengaruh karena curah hu-
jan tinggi. Titik-titik baru 
genangan terjadi karena 
selama masa pandemi ini 
kita tidak melakukan gotong 
royong. Saluran kita ba-
nyak sampah dan aliran air 
terhambat,” ujarnya di Pa-
lembang, Kamis (2/9).

Ia mengatakan aktivitas 
gotong royong terhenti ka-

rena masih dalam kondisi 
pandemi Covid-19 yang 
tidak dianjurkan untuk men-
gumpulkan kerumunan. 
Padahal katanya gotong 
royong membutuhkan te-
naga banyak orang untuk 
membersihkan saluran air.

“Karena kan kita mengu-
rangi kerumunan. Sedangkan 
gotong royong butuh orang 
yang membantu sebanyak-
banyaknya,” lanjut Harnojoyo.

Terpisah, anggota DPRD 
Sumatera Selatan dari Dae-
rah Pemilihan  Sumsel I 
kota Palembang , H Chair-
ul S Matdiah mengaku pri-
hatin dengan banjir yang 
terjadi di Palembang bebe-
rapa hari lalu.

Politisi Partai Demokrat 

ini menyarankan agar Pe-
merintah Kota turun ke la-
pangan untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap seluruh 
saluran air dan got yang ada 
kalau ada yang tersumbat.

“Coba Pemerintah Kota 
Palembang melihat langsung 
ke got dan sungai yang men-
jadi titik banjir, kalau perlu 
Walikota turun langsung  ke 
lapangan  mengatasi banjir,”  
katanya, Jumat (3/9).

Selain itu menurutnya 
kolam-kolam  retensi yang 
ada saat ini dinilai sangat 
kurang untuk mengatasi ban-
jir seperti yang saar ini ter-
jadi di Palembang . Pasalnya, 
saat hujan turun beberapa 
ruas jalan kerap menimbul-
kan banjir. (muk/osk/ric)

penyebab banjir saat hujan 
turun ini salah satunya pe-
raturan yang tidak tegas dan 
masih diskriminatif atas 
sistim kebersihan atau la-
rangan membuang sampah 

sembarangan.
“ Di samping itu sung-

ai Musi segeralah dilaku-
kan pendalaman berikut 
revitalisasi kawasan se-
kitarnya. Juga tak kalah 

pentingnya merawat per-
lengkapan water treatment 
secara berkala dengan 
melibatkan para pakar 
teknik dan pihak terkait,” 
tambah lagi.(muk)

Mengejutkan...

Segera Jadi...

Titik Banjir...

Walikota Mendatang...
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pada 25 September ini. Tak 
tanggung, dia mengambil juru-
san Bahasa Inggris Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
“Insya Allah, 25 September ini 
saya diwisuda menjadi sarjana 
pendidikan. Mohon doa ya agar 
semua menjadi lancar,” ujarnya 
saat dihubungi Berita Pagi, 
Minggu (5/9).

Wajah cantik Efny sering 
malang melintang dalam 
layar kaca seperti menjadi 
co-host acara kuis bersama 
Syaiful Jamil dan Ivan Gu-
nawan serta co-host acara 
kuliner bersama Kang Pepi 
dan bersama Indra Bekti da-
lam program “Enak Betul”.

“Pengalaman paling 

asyik itu saat menjadi co-host 
acara kuliner, di sana saya 
bisa menikmati dan menyi-
cipin makanan dari seluruh 
Indonesia dan yang belum 
pernah dimakan,” tambahnya 
sambil tersenyum.

Ke depan, Efny memiliki 
target untuk memiliki branding 
bisnis dengan produk sen-

diri serta lebih mengeksplor 
bakatnya dalam dunia seni.

“Ya nantinya saya ber-
keinginan punya perusa-
haan sendiri dengan branding 
dan produk sendiri. Di sam-
ping itu tentu harus tetap 
mengeksplor bakat dalam 
seni dan entertainment,” 
tutupnya. (zur)

“ Sehingga sampai ke 
hilirnya itu lancar,” kata 
politisi Partai Golkar ini.

Selain i tu  dia  melihat 
normalisasi  penampung-
an air   yang ada di  sam-

ping RSI Si t i  Khodijah 
tapi  karena debit  a ir  yang 
sangat  luar  b iasa ,  se-
hingga meluap sampai 
ke badan jalan.

“ Kalau biasanya hujan 

tidak sampai sebegitunya, 
sehingga  inilah yang harus 
diantisipasi kedepannya,” 
kata anggota DPRD Sumsel 
dapil Sumsel I kota Pa-
lembang ini.(osk)

banyak. Menurutnya dia ma-
sih fokus melaksanakan tugas 
sebagai ASN di jajaran Pe-
merintah Kota Palembang.

“Jangan kakak buat sta-

temen dindo, kini masih ber-
tugas sebagai PNS,” ujarnya, 
Jumat (3/9).

Polling sendiri disel-
enggarakan Tim Litbang 

Berita Pagi dengan meli-
batkan pembaca setia Be-
rita Pagi. Ada 16 nama 
yang dipilih oleh pem-
baca, dan Zulinto menge-

jutkan berhasil mengung-
guli lainnya. Polling sen-
diri ditutup pada Minggu 
(6/9) pukul 18.00 WIB. 
(muk)
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5 Akun Tiktok Follower Terbanyak di Indonesia
Ria Ricis

Selain youtuber, 
Ria Ricis juga 

dikenal sebagai 
tiktokers dengan 

follower 19,4 juta. 
Padahal sebagai youtuber akun Ria 
berada di posisi kedua setelah Atta 

Halilintar.

Sandys SS

Pria bernama 
lengkap Sandy 

Saputra ini 
memiliki lebih 

dari 15 juta followers 
di TikTok. Tahun 2020 lalu dia 

dinobatkan sebagai pemilik akun tik 
tok follower terbanyak di Indonesia.

Jharnabhagwani

Sosok 
Jharnabhagwani 

yang berusia 
18 tahun ini 

selalu mengunggah 
konten-konten makeup yang 

menarik dan artistik. Hingga kini ia 
tercatat memiliki 10,1  juta follower. 

Akun ini  kerap 
membagikan 

momen 
spesialnya 

bersama pasangan 
dan menjadikan keduanya sebagai 

couple goals oleh para pengikutnya. 
Saat ini Saalhaerid berhasil memiliki 

follower 12,1 juta.

Cahyanirynn

Mega Dwi 
Cahyani sang 
pemilik akun 
tiktok ini ini 

memiliki 15,5 juta 
followers. Wanita yang akrabb 

disapa Caca ini lahir pada 1 
September 1999

Saalhaerid

Dari SPG, Gladys Jadi 
Crazy Rich Surabaya

RODA kehidupan memang 
akan selalu terus berputar. 
Jika saat ini kamu sedang 
berada di bawah, bukan tidak 
mungkin suatu saat kamu akan 
berada di atas dan begitupun 
sebaliknya. Seperti yang 
dialami oleh wanita yang 
satu ini. Berkat usaha dan 
kerja kerasnya, kini hidupnya 
menjadi sukses.

Kisah sukses dari pengu-
saha asal Surabaya bernama 
Gladys itu diungkap di channel 
YouTube milik Melaney Ri-
cardo berjudul ‘Gila Room Tour 
Kamar 100 Jt/Malam! CRAZY 
RICH SURABAYA!’. Walaupun 
kini hidupnya telah bergelimang 
harta dan menjadi seorang mi-
liarder namun siapa sangka jika 
Gladys mengawali karirnya 
dari menjadi seorang SPG skin-
care kecantikan.

“Aku tuh cuma pengusaha 
dari Surabaya. Awal mulanya 
tuh cuma jual skincare. Setelah 
itu aku kembangin lagi,” jelas 
Gladys. “Awal mulanya itu 
bukan siapa-siapa, awal mu-
lanya cuma SPG,” tambahnya.

Gladys menceritakan bahwa 
dulunya dia bekerja seperti SPG 
yang menawarkan dan men-
jual produk-produk skincare 
milik orang lain. Namun siapa 

HANA DIKASIH
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EITSSS, jangan mengkhayal yang lain dulu. 
Maksud Wika Salim pengen nyobain yang kecil 
itu, motor tunggangannya. Selama ini dia memang 
dia beberapa kali memajang foto bersama motor 
besar  diantaranya Triumph, Royal Enfield, Har-
ley Davidson, dan lainnya. Namun, kali ini 
Wika Salim mengaku ingin mencoba yang kecil.

“Bosen sama yang gede trus.. Pengen 
nyobain yang kecil ah ..,” tutur Wika Salim di 
laman Instagramnya, @wikasalim, beberapa 
waktu lalu. Penampilan Wika Salim memang 
menggemaskan dilihat dari beberapa foto 
dan video yang diunggahnya. Wika Salim 
tampak menawan kala memamerkan pose 
di atas motor Suzuki GSX-R 50 yang dit-
ungganginya. Belum lagi penampilannya 
yang pintar memilih busana.

Kala mengendarai motor mini tersebut, 
artis kelahiran 26 Februari 1992 ini memilih 
busana yang lumayan simple, yang tentunya 
disesuaikan dengan motor yang dikendarai-
nya. Wika Salim mengenakan celana pendek 
yang dipadupadankan dengan kaos kaki 
panjang. Sementara itu untuk atasan ia 
mengenakan baju dan jaket mini yang me-
nampakkan bagian perutnya.

Memiliki nama lengkap Wika Febriana 
Putri dikenal sebagai seorang 

penyanyi dangdut yang juga 
pemain seni peran di dunia 
hiburan. WIka mengawali ka-
riernya dengan mengikuti ajang 
pencarian bakat Stardut pada 
tahun 2008. Kemudian Wi-
ka juga pernah tergabung 
dalam trio grup yang ber-
nama Trio 3G bersama Silvi 
dan Amel.

Beberapa sinetron yang 
pernah dibintanginya yakni 

Pengen Jadi Orang Bener 
(2012), ABG Jadi Manten 

(2014), Bidadari Takut Jatuh 
Cinta (2014), dan Emak Ijah 
Pengen Ke Mekah (2014).

(net/hus)

Wika Salim

DUNIA maya heboh dengan 
keberadaan rumah super 
mewah yang berada di tengah 
areal persawahan ini. Bangu-
nan megah yang berdiri ko-
koh di kawasan Tawamangu, 
Karanganyar Jawa Barat ini 
membuat takjub siapa saja 
yang melihatnya.

Tak salah apabila ba-
nyak yang menyebut rumah 
bercat putih ini bak istana 
yang ditempati sultan dan 
permaisuri. 

Masuk dari gerbang ut-
ama menuju beranda rumah 
harus melalui jalan kecil yang 
berhiaskan tanaman yang 
tertata asri.  Mulai pepo-
honan hingga rumput pun 
terlihat mempercantik ha-
laman rumah yang luas.

Teras halaman terdapat 
empat pilar yang berdiri 
kokoh menambah kesan 
klasik dan mewah. Semen-
tara di bagian atas rumah 
berlantai dua itu, nampak 
bangunan kubah yang di-
bangun dengan cantik. 
Dari sini sang penghuni 
bisa menikmati peman-
dangan alam yang masih 
asri dan sejuk.

Sekilas fasad rumah se-

perti terinspirasi dengan 
whitehouse atau gedung 
putih yang merupakan is-
tana kepresidenan Amerika 
Serikat. Gedung Putih sen-
diri pertama kali ditem-
pati oleh Presiden kedua 
Amerika Serikat, John 
Adams dan istrinya, Abigail. 
Pada tahun 1814.

Sementara di lantai dua 
rumah megah dan mewah 
ini terdapat kubah yang 
membikin rumah yang ka-
barnya hanya dijadikan 
villa peristirahatan ini se-
makin menawan. 

Tawamangu sendiri mer-
upakan nama kecamatan yang 
masuk dalam Kabupaten 
Karanganyar Jaka Tengah. 
Kawasan ini berada pada 
daerah pegunungan yang 
subur dan dikelilingi hutan 
serta perbukitan.

Selain sejuk, kawasan 
ini juga sangat indah. Se-
hingga banyak berdiri vila 
yang dimiliki orang perko-
taan. Beberapa objek wi-
sata yang sering dikunjungi 
di sini seperti Grojogan 
Sewu, Air Terjun Pringgo-
dani dan Puncak Lawu. 
(net/hus)

Rumah Super Mewah ini 
Seperti Istana Sultan

Setelahnya Melaney pun 
tampak diajak untuk bertemu 
suami Gladys. Gladys menga-
takan bahwa dulunya suaminya 
itu adalah seorang sales mobil. 
Dia pun menegaskan bahwa 
kekayaannya yang didapatkan 
saat ini memang murni dari 
hasil usaha keduanya. “Jadi 
kita benar-benar merintis 
dari nol,” ungkap Gladys.

Ditanya mengenai peng-
hasilan, Gladys menyebutkan 
bahwa penghasilannya dari 
menjual produk skincarenya 
sendiri itu saat ini bisa men-
capai Rp 4 sampai Rp 6 mi-
liar per bulan. Gladys juga 
menyebut bahwa semuanya 
itu berawal dari mimpi.

Melaney kemudian me-
mulai room tour di hotel mahal 
yang disewa oleh Gladys. Ke-
tika memasuki bagian kamar 
tampak beraneka ragam tas-tas 
mewah Gladys yang sudah 
terpajang. Tas-tas bermerek 
itu sengaja dibawanya dari 
Surabaya untuk dipakai Gladys 
berfoto. Tak main-main, harga 
dari tas-tas tersebut ada yang 
mencapai Rp 2,1 miliar. Lebih 
mengagetkannya lagi, diakui 
Gladys biasanya tas-tas me-
wahnya itu hanya dipakai se-
banyak 3 kali saja. (#BP/det)

sangka jika saat ini dirinya 
berhasil menjadi seorang 
Crazy Rich Surabaya yang 
mampu menyewa kamar Fair-
mont Presidential Suit seharga 
Rp 100 juta. Melaney pun 
merasa penasaran dan bertanya 
kepada Gladys apa tujuannya 
jauh-jauh ke Jakarta dan me-
nyewa kamar hotel berharga 
fantastis tersebut.

“Sebetulnya nggak dalam 
rangka apa-apa. Karena di 
Surabaya kan sumpek, stress, 
jadi aku mau refreshing, be-
lanja, biar nggak stress. Ha-
bisin duit lah kak Melaney 
biar happy,” jelas Gladys.

Di 
Tengah 

Sawah

NAMA Hana Hanifah mencuat saat usai 
digerebek di kamar hotel di Medan pada 
Juli 2020. Model majalah dewasa ini 
lantas dituding terlibat prostitusi daring. 
Namun Hana dibebaskan usai berkelit 
hanya menjalani job sebagai model.

Baru-baru ini Hana kembali viral 
karena pernyataannya saat menjadi 
bintang tamu di program acara Hotman 
Paris Show yang ditayangkan In-
ewsTV, Kamis (12/8) lalu. Dirinya 
menyebut jika setiap bulannya diberi-
kan biaya sebesar Rp200 Juta oleh 
kekasihnya dulu.

Kini Hana sedang jomblo. Padahal 
dulu pacarnya yang membiayai hidupnya 
setiap bulan. “Aku nggak dipelihara, 
memangnya aku hewan, dipelihara. Itu 
pacar aku dulu,” tuturnya.

Hotman Paris bertanya berapa 
biasanya mantan kekasihnya memberi 

uang. “Ya, kayak biasa. Ya, segimana 
aku butuhnya,” kata Hana. “Ini 
dari pacar lho, bukan dari 
om-om, ya Rp 200 

juta.”imbuhnya lagi.
Artis yang juga selegram ini lahir di 

Bogor pada 30 April 1995 silam. Hana 
Hanifah diketahui mempunyai hobi yang 
terbilang langka, bagi perempuan, yaitu 
menembak. Kegemarannya ini kerap ia 
bagikan di instagram baik dalam bentuk 
foto maupun video. Tampak Hana 
yang berpose lengkap dengan 
senjata. Ia tergabung dengan salah 
satu club menembak di Pejaten 
Timur, Jakarta Selatan.

Dara cantik ini sering mengung-
gah foto endorsmen beberapa 
brand online shop di akun 
Instagramnya. Hana juga 
memiliki bisnis di bidang fashion 
dengan brand  nh_aunthentic.

Selain itu, Hana juga aktif 
dalam dunia peran. Dia 
pernah sebagai Nyai Sanca  
dalam drama kolosal Jaka 
Tingkir. Ia juga pernah menjadi 
host acara reality show Bedah 
Rumah. (net/hus)
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