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Prakiraan Cuaca

Quote

INTRIK-INTRIK terny-
ata tidak hanya terjadi pada 
dunia bisnis saja tapi juga 
dalam dunia politik.  Ber-
bagai intrik politik dilakukan 
politisi untuk menjegal lawan 
politik.

Hasil pengamatan penu-
lis menunjukkan bahwa 
selama pelaksanaan pemi-
lihan umum di Indonesia 
baik pemilihan Presiden, 
Kepala Daerah maupun le-
gislatif tidak pernah terlepas 
dari intrik-intrik politik.  
Mengutip salah satu bait 
dari lagu Iwan Fals bahwa 
“Dunia politik penuh dengan 
intrik”.  Kenapa hal ini  ter-
jadi ? mungkin jawaban yang 
paling sederhana adalah 
karna tujuan utama masing-
masing kandidat hanyalah 
kemenangan, maka berbagai 
intrik pun dilakukan agar 
dapat melakukan berbagai 
manuver politik dalam 
rangka merebut atau mem-
pertahankan kekuasaan.

Oleh  karena itu, untuk 
memenangkan kursi per-
tarungan sering terkesan 
“menghalalkan segala cara”.  
Mungkin kandidat dan tim 
sukses cendeurng menganut 
ajaran Machiavelli yang 
menyatakan bahwa dalam 
praktik politik segala cara 
apapun dibenarkan asalkan 
tujuan tercapai.  Fokus per-
hatiannya hanya pada tu-
juan sehingga mengabaikan 
aspek lainnya.

Jika dikaitkan dengan 
teori marketing, pola-pola 
seperti di atas lebih meng-
acu pada ”short selling”.  
Artinya produsen hanya 
memfokuskan bagaimana 
produk atau jasa dapat ter-
jual atau di beli konsumen 
tanpa mempertimbangkan 

aspek lain, misalnya kuali-
tas produk, dan kepuasaan 
pembeli. Seperti hal nya 
dalam setiap pertarungan 
politik, hanya memfokuskan 
pada kemenangan untuk 
memperoleh kekuasaan 
dengan mengabaikan kua-
litas kepemimpinan.

Yang menjadi  perta-
nyaan kita bersama adalah 
kenapa intrik-intrik ini ma-
sih dominan dalam dunia 
politik di Indonesia.  Apa 
saja bentuk intrik yang lazim 
terjadi dan apa dampak 
dari intrik politik tersebut. 

Intrik menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), adalah penyebaran 
kabar bohong yang disenga-
ja untuk menjatuhkan lawan. 
Bisa juga bermakna perila-
ku tokoh-tokoh yang bers-
ekongkol untuk menjatuhkan 
tokoh lain.

Apa yang dinyatakan 
Tony Q Rastafara bahwa 
politik memang kejam, po-
litik memang sarat dengan 
persaingan yang kurang 
sehat. Politik penuh intrik, 
politik banyak taktik, dengan 
menggunakan segala cara. 

Konflik yang sering ter-
jadi hampir disemua daerah 
yang menyelenggara kan 
Pemilihan umum kepala 
daerah disebabkan karena 
ternyata perilaku politik 
masih emosional, belum 
rasional dan belum elegan 
serta ketidaksiapan mental 
menghadapi kenyataan, 
berupa kekalahan.  Jika in-
trik politik seperti di kemu-
kakan di atas tidak mampu 
di atasi, dapat menimbul-
kan rasa antipati dari ma-
syarakat pemilih.

Dalam dunia bisnis, 
intrik-intrik pun sering dila-

kukan perusahaan, misalnya 
melalui marketing intelli-
gence yang bertujuan untuk 
menebak arah langkah pe-
saing. Ada empat tahapan 
dalam marketing intelli-
gence, yaitu perencanaan, 
pengumpulan informasi, 
kemudian dianaliasi untuk 
kepentingan strategi bisnis, 
sehingga hasilnya bisa di-
sebarkan ke seluruh bagian 
organisasi yang membutu-
hkan sehingga manfaatnya 
bisa dipraktekkan,  membi-
dik target dengan cara menge-
tahui kemauannya.  

Dalam pemasaran poli-
tik, sebenarnya kandidat 
beserta tim sukses juga da-
pat menggunakan berbagai 
intrik politik yang lebih 
elegan dan tidak menimbul-
kan kesan negatif.  Kejelian 
tim sukses kandidat dalam 
memperoleh berbagai infor-
masi dari berbagai kelompok 
masyarakat yang akan dija-
dikan target akan lebih me-
mudahkan kandidat meran-
cang dan menghasilkan 
produk politik yang sesuai 
dengan kebutuhan masyara-
kat pemilih.  Selanjutnya 

kejelian t im sukses 
membangun pesan komu-
nikasi untuk masing-masing 
kelompok pemilih yang akan 
dijadikan target akan me-
mudahkan kandidat mem-
peroleh dukungan dan sim-
pati dari masayrakat pemi-
lih. Selain itu, kejelian tim 
sukses menebak arah dan 
langkah lawan politik, mel-
alui berbagai informasi yang 
diperoleh, melalui kajian 
yang mendalam akan mem-
pe rmudah  kand ida t 
mengcounter berbagai isu-
isu yang dapat merugikan 
kandidat.

Berbagai bentuk intrik 
politik seperti penyebaran 
berita bohong (hoax), mosi 
tidak percaya, kegiatan peng-
erahan massa, kampanye 
terselubung atau kampanye 
hitam dilakukan oleh kan-
didat dan tim sukses dengan 
menggunakan berbagai me-
dia, guna menciptakaan 
opini demi kepentingan 
kelompok tertentu menjelang 
prosesi Pemilihan umum. 
Negatif dan black campaign 
sering lebih menjurus pada 
pembunuhan karakter dari 
lawan politik.  Perseteruan 
antar kandidat cenderung 
tidak mendidik masyarakat 
pemilih karena masing-
masing kandidat lebih men-
gutamakan kemenangan.  

Idealnya dalam politik 
tidak perlu adanya intrik in-
trik. Perilaku saling intrik 
dalam dunia politik  menunjuk-
kan bahwa partai politik dan 
politisi tidak mampu men-
jadi corong perilaku politik 
yang menciptakan suasana 
toleran terhadap perbedaan 
pilihan politik. Selain itu par-
tai politik dan politisi  kehi-
langan personal emphaty. 

Mengutip apa yang dikemu-
kakan oleh Bullmer bahwa 
emphaty adalah proses ke-
tika seseorang merasakan 
perasaan orang lain dan me-
nangkap arti perasaan itu, 
kemudian mengkomunikasi-
kannya dengan kepekaan 
sedemikian rupa hingga 
menunjukkan bahwa ia sung-
guh-sungguh mengerti pera-
saan orang lain itu. Sedang-
kan Taylor  mengemukakan 
bahwa empati merupakan 
faktor penting  untuk 
membangun hubungan yang 
saling mempercayai.

Meskipun pemilu seren-
tak masih relatif lama, namun 
aroma intrik politik diting-
kat nasional sudah mulai 
terasa. Pemberitaan pembe-
ritaan yang cenderung me-
nyudutkan individu terten-
tu dan bahkan cendrung 
membunuh karakter (cha-
racter assignation)  indi-
vidu yang dianggap punya 
potensi kuat untuk pemilihan 
presiden 2004.  Partai partai 
politik dan politisi saling 
melancarkan serangan ter-
hadap individu maupun 
kelompok kelompok ter-
tentu, dan ironis nya, adanya 
buzzer bayaran yang dipeli-
hara oleh kelompok kelom-
pok atau politisi tertentu ikut 
memperkeruh suasana. Mun-
gkin sulit untuk menghilang-
kan intrik intrik dalam per-
politikan di Indonesia, namun 
kita berharap  kedepan, teru-
tama pemilihan umum seren-
tak 2024 partai politik dan 
politisi lebih mengedepankan 
akal sehat. Kini saat nya par-
tai politik dan politisi mulai 
mendidik masyarakat pemi-
lih untuk lebih cerdas dalam 
menentukan hak pilih me-
reka, semoga.***

Intrik Politik

DOSEN MANAJEMEN BISNIS, POLITEKNIK 
NEGERI SRIWIJAYA DAN MAGISTER MANAJE-

MEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA POLITICAL 
MARKETING ANALYST

Dr. Markoni Badri, MBA

Jadwal Sholat
Subuh Terbit Zuhur Asar Magrib Isya
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“Bermimpilah dengan mata 
terbuka, karena tidak ada hal-

hal besar yang sulit dicapai 
selama kita bermimpi dengan 

mata terbuka.” 

William Tanuwijaya Pendiri Tokopedia

SIAPAKAH pemimpin 
ideal Kota Palembang? Bila 
pertanyaan ini diajukan se-
karang, jawaban pertama 
adalah pemimpin yang me-
miliki sense of crisis yang 
tinggi.

Masa  pandemi Covid-19 
seperti sekarang merupakan 
ujian berat bagi pemimpin 
pemerintahan di mana pun 
dan dalam lingkup apa pun. 
Kepekaan yang tinggi pada 
krisis menjadi landasan untuk 
lulus dari ujian itu.  

Situasi  pandemi  Covid-19 
adalah jalan yang sulit di-
hadapi dan dilewati. Teru-
tama di Kota Palembang yang 
masyarakatnya mengandalkan 
pendapatan dari sektor per-
dagangan dan jasa. 

Kita bisa memaklumi 
jika pemimpin Palembang 
saat ini dilematis. Satu sisi 
ingin meningkatkan penda-
patan daerah namun di sisi 
lain tak ingin warganya bang-
krut dan menjadi korban 
virus Covid-19.

Maka sense of crisis 
saja tidak cukup. Pemimpin 
Kota Palembang haruslah 
sosok yang mengerti Kota 
Palembang. Selain tentu 
saja memiliki program yang 
jitu untuk kesejahteraan 
masyarakatnya.

Itu syarat menjadi Wali-
kota Palembang yang baik. 
Ia tahu kota Palembang, tahu 
penyakit kota Palembang dan 
tahu obat untuk menyembu-
hkannya, seraya juga memi-
liki basis kuat untuk mening-
katkan kesejahteraan warga 
Palembang.

Program menjadi  penting. 
Siapa pun Walikota Palembang 
kedepan, mestilah memiliki 
bekal program yang konkret 
dan dibutuhkan masyarakat. 

Pemilihan kepala derah 
kota Palembang masih tiga 
tahun lagi –2024. Sosok calon 
Walikota penerus Harnojoyo 
sudah ramai terlihat dan men-
jadi topik yang dibicarakan.

Tantangan pemimpin Pa-
lembang ke depan lebih kom-
pleks. Salah satunya upaya 
pengentasan angka kemiskinan 
di metropolitan ini yang me-
nyumbang tingkat kemiskinan 
terbesar bagi provinsi Sumsel.

Maka dari itu, kedepan 
pemimpin Palembang harus 
bisa membawa Palembang 
dengan gagasan dan ide, agar 
Palembang menjadi  lebih 
maju. Calon pemimpin Pa-
lembang haruslah tahu apa 
persoalan inti Kota Palembang.

Menyedihkan kalau ada  
calon Walikota Palembang 
yang menghitung  jumlah 
penduduk dan jumlah kelu-
rahan yang ada di Palembang 
saja tidak tahu.

Palembang diharapkan 
meniru sistem demokrasi di 
Negara Swiss yang membangun 
kota dengan kecerdasan namun 
menggunakan pemikiran yang 
realistis. Palembang ke de-
pan haruslah memiliki seo-
rang strong leader, dan yang 
lebih penting orang itu ha-
ruslah mempunyai ukuran 
moral yang jelas.

Palembang dengan jumlah 
penduduk sekitar 1,8 juta me-
miliki multi permasalahan. Yang 
perlu diingat, pemimpin juga 
tidak melulu harus punya mo-
dal kapital yang banyak. Ia 
harus ideal dan memiliki inte-
gritas moral.

Calon pemimpin ideal 
kota Palembang  sebenarnya 
sederhana. Dia tahu apa po-
tensi yang terkandung di 
kota Palembang. Kemudian 
dia paham, apa dampak 
pembangunan kota Palembang. 
Ekonomi-politik-sosial-bu-
daya adalah potensi yang 
bisa memicu perubahan, ter-
masuk perubahan yang ber-
dampak hilangnya usaha di 
bidang pertanian.

Kemudian terjadinya ur-
banisasi penduduk,  itu masa-
lah lumrah. Tapi dari masalah 
ini akan timbul potensi eko-
nomi dan lapangan pekerjaan. 
Penambahan jumlah penduduk 
kemungkinan akan berdampak 
pada persoalan-persoalan ke-
hidupan keseharian; ada ban-
jir, ada saluran yang mampet, 
dan lain sebagainya. Tapi bagi 
Walikota yang kreatif ini mer-
upakan potensi kota untuk 
dikembangkan.

Semua pembahasan ini 
akhirnya kembali ke poin 
pertama:  perlunya sense of 
crisis, agar tidak terjadi krisis 
pemimpin. (#red)

Pemimpin Krisis
Krisis Pemimpin

Hujan yang mengguyur kota Palembang pada senin sore (13/9) membuat 
sejumlah jalan protokol tergenang air, salah satunya dijalan Kapten A,Rivai 

Kawasan Kantor Gubernur Sumsel. (BP/Nop) 



PALEMBANG-BP, DPRD 
Sumatera Selatan (Sumsel) 
kini tengah membahas APBD 
Perubahan (P) Tahun Angga-
ran (TA) 2021 di ruang rapat 
Badan Anggaran (Banggar) 
DPRD Sumsel.

Dalam  pos penerimaan 
pembiayaan dalam APBD 
P TA 2021 terdapat nomen-
klatur pinjaman daerah .

Dimana  pinjaman tahap 
pertama  Rp300 miliar yang 
sudah cair dari PT Sarana 
Multi Infastruktur (SMI) dan 

telah masuk dalam APBD 
Sumsel Induk TA 2021 .

Dan di APBD P TA 2021 
pinjaman tahap kedua yang 
sebesar  Rp 289 miliar lebih 
ini dimasukkan.

“ Artinya total pinjaman 
Pemprov Sumsel  di PT SMI 
ini  Rp590 miliar dan itu ta-
hap pertama Rp300 miliar 
tidak dikenakan bunga ka-
rena ada program dari pusat  
untuk membantu penanganan 
Covid-19 di daerah dan pin-
jaman kedua ini dikenakan 

bunga dibawah 5 persen,” 
kata anggota Banggar DPRD 
Sumsel Mgs Syaiful Padli 
ketika ditemui usai rapat 
pembahasan APBD P  TA 
2021 di ruang rapat Badan 
Anggaran (Banggar) DPRD 
Sumsel, Rabu (8/9)

Pinjaman ini menurut 
politisi PKS ini sudah harus 
dicicil di APBD  induk tahun 
2022 kepada PT SMI.

“ Skemanya belum disam-
paikan kepada kita  yang 
jelas cicilannya jangan sam-

pai  putus di periodesasi ke-
pada daerah yang berikutnya, 
artinya dia harus selesai di 
kepemimpinan pak Herman 
Deru,” kata Wakil Ketua Ko-
misi V DPRD Sumsel ini.

Syaiful menjelaskan di awal 
pembahasan soal pinjaman ini 
di Banggar DPRD Sumsel , 
Pemprov Sumsel mengajukan 
pinjaman kepada PT SMI 
Rp500 miliar  namun di ACC 
di tahap awal oleh PT SMI 
Rp300 miliar dan sudah cair 
dan sudah masuk dalam APBD 

Induk Sumsel TA 2021.
“ Tahap dua ini cair Rp 

289.048.845.734 dan baru di-
masukkan  dalam struktur APBD 
P tahun 2021, kita belum tahu 
dana Rp 289.048.845.734 dipa-
kai untuk apa tapi ini dikemba-
likan ke BPKAD , BPKD ke 
mitra masing-masing tersebar 
untuk alokasinya,” katanya.

Setelah  rapat hari ini akan 
dilanjutkan rapat tingkat ko-
misi di DPRD Sumsel lalu 
dilanjutkan mengcross cek 
anggaran yang di bahas di 

pra anggaran APBD P tahun 
2021 dan akan digelar sing-
kronisasi antara pimpinan 
Komisi DPRD Sumsel dengan 
banggar DPRD Sumsel.

Sedangkan Wakil Ketua 
DPRD Sumsel HM Giri Ra-
manda N Kiemas dan Muchen-
di Mahzareki enggan berko-
mentar mengenai APBD P 
Sumsel TA 2021.

“ Karena masih ada pem-
bahasan di tingkat Komisi, 
sekarang belum final,” kata 
Muchendi.(#osk)
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dipastikan akan terus me-
nangkap upaya upaya yang 
merugikan negara seperti 
ini, sampai habis di tanah 
air kita. Dan saya perinta-
hkan Kasat Reskrim menga-

wal untuk melepas bibit 
lobster ke tempatnya ber-
sama BKIPM,” katanya.

Sementara, sopir Ajis 
(36) mengaku dirinya hanya 
sekedar mengantarkan saja 

dan tidak tau kalau yang 
diantarkan bibit lobster.

“Saya hanya di upah se-
kali antarkan Rp 1 juta, dan 
sudah 4 kali mengantarkan 
bibit lobster. Dirinya mem-

bawa dari Sukabumi dengan 
tujuan Jambi,” katanya.

Warga Lampung ini 
mengaku kalau tidak tau 
persisnya di Jambi diantar-
kan barang ini. “Saya hanya 

sopir dan disuruh antarkan 
ke Jambi, disana tiba nanti 
di telpon lagi, mobil juga 
di sewa kan oleh pemesan-
nya saya hanya sopir saja,” 
katanya.(#osk)

PALEMBANG-BP, Untuk 
kedua kalinya, Satreskrim 
Polrestabes Palembang Unit 
Pidana Khusus yang dipim-
pin langsung oleh Kanit 
Pidsus AKP Tohirin meng-
gagalkan penyelundupan 
baby lobster senilai Rp 14 
Miliar. Dimana petugas 
juga mengamankan driver 
mobil Kijang Innova berno-
pol BG 1628 AN, AS (42) 
warga Lampung, untuk pe-
meriksaan lebih lanjut, Jumat 
(10/9) sekira pukul 00.30.

Anggota Pidsus menga-
mankan sopir berserta mobil 
Innova nopol BG 1628 AN 
yang mengangkut bibit Lob-
ster jenis Pasir 83.200 ekor 
dan jenis Mutiara 8.256 ekor, 
dari daerah Kota Sukabumi, 
Kabupaten Jawa Barat, saat 
sopir dan mobil melintas di 
Jalan Sriwijaya Raya, Simpang 
Pintu Tol Keramasan, Keca-
matan Kertapati Palembang 
dengan tujuan Kota Jambi, 
Provinsi Jambi.

Kapolrestabes Palembang, 
Kombes Pol Irvan Prawira 
Satya Putra didampingi Ka-
sat Reskrim, Kompol Tri 
Wahyudi didampingi Kanit 
Pidsus AKP Tohirin dan Ka-
tim Pidsus, Bripka Novri 
membenarkan pihaknya sudah 
mengamankan dan meny-
elamatkan negara dari keru-
gian penyelundupan bibit 
lobster yang tanpa ada izin 

dilengkapi surat resmi.
“ Benih Lobster dibawa 

dari daerah Pelabuhan Ratu, 
Sukabumi, Jawa Barat menu-
ju ke Jambi. Pelaksanaan 
dipimpin tim dipimpin Kasat 
Reskrim langsung meninda-
klanjuti temuan lobster bulan 
lalu, yang merugikan negara 
kurang lebih 11 miliar,” kata 
Irvan saat memimpin pers 
rilis, Jumat (10/9).

Menurutnya bibit Lobster 
dibawa menggunakan mobil 
Innova yang sudah di modi-
fikasi, hanya ada bangku 
sopir saja sedangkan dibela-
kang sudah dibuka kursinya. 
“Isinya 18 boks sterefoam 
diisi 26 tabung bibit lobster, 
masing masing tabung terda-
pat 200 bibit lobster jenis 
mutiara dan pasir,” kata Irvan.

Pihaknya bekerjasama 
dengan BKIPM Kota Pa-
lembang dan dihitung tafsir 
kerugian negara yang dapat 
diselamatkan yakni Rp 
14,131 milyar. “Pasal yang 
dilanggar 92 Jo Pasal 26 
ayat 1 UU RI no 45 Tahun 
2009 tentang perubahan atas 
UU no 31 Tahun 2004 ten-
tang perikanan, dengan an-
caman penjara 8 tahun dan 
denda 1,5 milyar.

Polrestabes Palembang 
menurutnya tidak akan 
berhenti sampai disini se-
telah penangkapan pertama 
sampai kedua ini. “Akan 

Penyelundupan Baby Lobster  
Digagalkan di Palembang

Untuk kedua kalinya, Satreskrim Polrestabes Palembang Unit Pidana Khusus yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidsus AKP Tohirin menggagalkan 
penyelundupan baby lobster senilai Rp 14 Miliar. Dimana petugas juga mengamankan driver mobil Kijang Innova bernopol BG 1628 AN, AS (42) warga 
Lampung, untuk pemeriksaan lebih lanjut, Jumat (10/9) sekira pukul 00.30 .(BP/IST)

Jalan Lais - Petaling 
- Teluk Kijing serap 

13.8 Ton Karet Petani

LAIS-BP, inovasi aspal karet 
berhasil bikin nyaman masy-
arakat Musi Banyuasin hingga 
menikmati inovasi infrastruk-
tur jalan aspal karet. Kali ini 
giliran masyarakat Kecamatan 
Lais Muba yang menikmati 
peningkatan ruas lalan Lais - 
Petaling - Teluk Kijing dengan 
aspal hotmix, di Simpang Pa-
tin Susun 3, Petaling, Lais, 
Kamis (9/9/2021).

Bupati Muba Dr H Dodi 
Reza Alex Noerdin Lic Econ 
MBA mengatakan, pening-
katan jalan menggunakan 
aspal karet ini dalam upaya 
memperlancar akses serta 
memudahkan penjualan hasil 
perkebunan masyarakat.

“Jalan ini kita tingkatkan 
dengan baik, kerena kita ingin 
bebaskan Lais dari angka ke-
miskinan, supaya harga karet 
semakin naik. Sebelumnya 
harga karet hanya Rp 4000- Rp 
5000/, sekarang dengan unit 
pelelangan yang kita bangun 
di tiap desa harga karet sudah 
mencapai Rp. 12.000- Rp. 
13000. Melalui pembangunan 
aspal karet yang  bahan baku-
nya kita serap dari hasil karet 
masyarakat insyaallah harga 
karet pun akan semakin naik 

Perlancar Mobilitas Hasil 
Perkebunan Masyarakat 

PALEMBANG, BP-  Sumatera Selatan (Sumsel) 
khususnya di wilayah Palembang akhir-akhir ini di-
terpa hujan deras yang berakibat terjadinya banjir di 
sejumlah daerah.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) memperkirakan pada akhir September 
mendatang wilayah Sumsel masih akan diterpa mu-
sim penghujan. Cuaca ekstrim seperti hujan deras 
disertai angin kencang dan puting beliung dipre-
diksi akan terjadi di wilayah Sumsel pada saat 
memasuki musim penghujan nanti.

Kepala Stasiun Klimatalogi Kelas 1 Palembang, 
Wandayantolis menjelaskan, cuaca ekstrim tersebut 
akan terjadi selama masa transisi dari musim kemarau 
ke musim penghujan. Sementara itensitas hujan normal 
akan terjadi disaat musim penghujan itu berlangsung.

“Wilayah Sumsel akan memasuki musim penghu-
jan pasa akhir September ini, dan di saat masa transi-
si Puting beliung, hujan es akan banyak terjadi, semen-
tara ketika sudah masuk musim penghujan akan ter-
jadi hujan yang konstan,” jelasnya, Rabu (08/09).

Ia meminta agar masyarakat Sumsel terkhusus 
didaerah tinggi dan dekat dengan sungai untuk me-
waspadai terjadinya cuaca ekstrim ini.

“Bisa terjadi longsor dan banjir saat hujan deras 
melanda, kita masyarakat mewaspadai masa transisi 
ini,” sambungnya.

Selain itu, BMKG juga memprediksi puncak musim 
penghujan di wilayah Sumsel akan terjadi pada No-
vember hingga Desember mendatang.  (#Ric)

hingga mencapai Rp 20.000 
,” kata Bupati Dodi.

Dikatakannya jembatan 
Teluk Kijing -  Rantau Kroya 
adalah ruas strategis yang juga 
menghubungkan ke Tempirai 
Kabupaten Pali. “Itu adalah 
ruas strategis yang menghubung-
kan Tempirai Pali.  Nantinya 
dari Pali bisa terhubung ke jalan 
tol lintas Sumatera,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan Ke-
pala Dinas PUPR Muba Her-
may Mayori ST, lanjutan 
peningkatan jalan di Keca-
matan Lais sesuai nomor 
kontrak 620/01/SPPKF/
A B P D / P U - P R / K E C . 
LAIS/2021 045/PT. BBP-SP/
IV/2021  16 April 2021 dengan 
nilai Rp. 39.372.200.000,00, 

lama pengerjaan 210 Hari 
kalender. Saat ini kwgiatan 
hampir 100 persen selesai.

Pekerjaan mulai dilaksana-
kan sejak 18 April 2021 dengan 
rentang fungsional Lais - Pe-
taling - Teluk Kijing sepanjang 
lebih kurang 13 KM. Sedang-
kan panjang efektif yang dila-
kukan peningkatan sepanjang 
9.794 M dengan perkerasan 
aspal AC - BC dan AC - WC 
(Lateks) dengan lebar berva-
riasi antara 4.5 -5.5  meter.

“Peningkatan jalan ini me-
nyerap aspal karet lateks lebih 
kurang 13,8 ton. Sedangkan 
pelebaran jalan  beton sepanjang 
lebih kurang 3.200 meter dengan 
lebar masing-masing kiri- ka-
nan 1,00 m,” ujarnya.

telah mencapai lebih kurang 
98,10%. Prinsipnya secara 
kontruksi sudah selesai 100%. 
Satu lagi proyek lanjutan je-
mbatan menuju Desa Rantau 
Kroya senilai Rp. 25 miliar 
termasuk pembebasan tanah 
untuk pembangunan jembatan,” 
tutur Herman Mayori.

Camat Lais Demon Har-
dian Eka Suza SSTP MSi 
mengatakan masyarakat men-
gucapkan banyak terima ka-
sih atas peningkatan jalan 
yang telah dilakukan karena 
selama ini sebelum dilakukan 
peningkatan, waktu tempuh 
Desa Petaling/Desa Teluk 
Kijing ke simpang jalan ne-
gara lama.  Sekarang hanya 
10 menit yang biasanya dulu 
bisa sampai 30 menit.

“Harapan masyarakat khu-
susnya masyarakat Desa Teluk 
Kijing 1 dan Desa Teluk Kijing 
2 agar peningkatan jalan pada 
ruas ini dilanjutkan untuk tahun 
anggaran berikutnya. Untuk 
sampai kebDesa Teluk Kijing 
2 dan 1 sekitar lebih kurang 3 
KM lagi,” pungkasnya.

Turut hadiri pada acara ini 
anggota DPRD Muba Ahmadi 
dan Nupri Soleh, Wakapolres 
Muba Kompol Fitri, Asisten II 
Setda Muba H Yusuf Amilin 
serta Para Kepala Perangkat 
Daerah Muba. (#BP/Ril)

Pemprov Sumsel Dapat Pinjaman Tahap Kedua dari PT SMI Rp289 Miliar

Pemkab Muba Bangun Jalan dari Aspal Karet

Pembangunan juga me-
nyasar pembuatan utilitas jalan 
yakni pembuatan tembok pena-
han badan jalan sepanjang 470 
meter, ketinggian bervariasi 
antara 1.00 -1.50 meter, pem-
buatan parit pasangan pada 
kiri kanan badan jalan sepan-
jang 1.475 meter,  lebar atas 
bersih saluran rata- rata 50-60 
cm, pemasangan gorong-gorong 
buis beton diameter 1.00 m, 
sebanyak 16 unit, pemasangan 
box precast ukuran 1.00x1.00 
m sebanyak 12Unit, pema-
sangan box precast ukuran 
2.00x1.00 m sebanyak 5 unit.

“Progres fisik pekerjaan 

ANGGOTA BANGGAR DPRD SUMSEL

Mgs Syaiful Padli

Sumsel Cuaca 
Ekstrem, BMKG Minta 
Masyarakat Waspada

Bupati Muba Dodi Reza Alex menandatangani peresmian 
proyek pembangunan jalan aspal dari bahan karet.(BP/Ist)

Bupati Muba Dodi Reza melihat gambar progres proyek pembangunan jalan aspal dari bahan 
karet disejumlah daerah di Kabupaten Muba.(BP/Ist)
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K O R A N U M U M

PALEMBANG, BP- Pu-
luhan massa yang tergabung 
dari Presidium Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) 
Anti Korupsi Sumatera Se-
latan (Sumsel), menggelar 
aksi unjukrasa (unras) di 
depan Kantor Walikota Pa-
lembang, Rabu (8/9).

Koordinator Aksi, Su-
priadi didampingi Korlap 
Harris mengatakan, pihaknya 
mendesak Walikota Pa-
lembang untuk membubar-
kan PT Sarana Pembangunan 
Palembang Jaya (SP2J).

Desakan ini muncul di-
karenakan perusahaan ter-
sebut setiap tahunnya meru-
gi dan di dukung pemerintah.

Supriadi mengatakan di 
masa Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyara-
kat (PPKM) di Kota Pa-
lembang, masyarakat sang-
at susah dan makanpun 
mengirit, sementara mereka 
Pemkot berpoyah – poyah 
untuk merehab Kantor Wa-
likota Palembang.

“Seperti memperbaiki 
lift dan merehab ruangan. 
Kita ketahui bersama, bahwa 
tidak ada orang di dalam 
kantor tersebut, untuk apa 
di rehab. Ini merupakan 

Rehab Kantor Walikota 
Diminta Dihentikan

PALEMBANG, BP-  Pen-
gurus Ikatan Dokter Anak 
Indonesia atau IDAI Suma-
tera Selatan menyarankan agar 
Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) di Kota Palembang 
baru digelar setelah vaksi-
nasi untuk pelajar selesai 
dilaksanakan.

Pengurus (Ikatan Dokter 
Anak Indonesia) IDAI Suma-
tera Selatan dr. Fifi Sofiah 
menyebutkan anak-anak yang 
belum divaksinasi harus melaks-
anakan 5 M lebih ketat.

Ia menegaskan tidak mudah 
menerapkan protokol menjadi 
kebiasaan pada anak yang 
cendrung aktif berkerumun 
bersama dengan temannya.

“Bukan hal mudah mene-
rapkan kebiasaan-kebiasaan 
protokol kesehatan (prokes) 

pada anak yang cenderung 
aktif melakukan berbagai ak-
tivitas dan berkumpul bersama 
temannya,” ungkapnya, dikutip 
dari SuaraSumsel, Rabu (8/9).

Fifi mengungkapkan ba-
hwa kebiasaan yang sulit 
diterapkan anak ialah meng-
gunakan masker. Sehingga 
diperlukan peran orang tua 
untuk menjaga agar anak 
disiplin menggunakan prokes.

“Orang tua juga sudah di-
berikan informasi oleh pihak 
sekolah untuk mempersiapkan 
diri anak sebelum datang ke 
sekolah. Diantaranya dengan 
memberikan anak sarapan di 
rumah agar tidak makan di luar 
untuk mencegah resiko penula-
ran COVID-19, karena opera-
sional kantin juga tidak diper-
bolehkan,” terang Fifi. (#Ric)

IDAI Sumsel Sarankan 
PTM Digelar Setelah 

Vaksinasi Pelajar Selesai

PALEMBANG-BP, Dewan 
Kesenian Palembang (DKP) 
menggelar Hari Ulang Ta-
hun (HUT) ke 22  di Guns 
Cape, Kamis (9/9). Dengan 
mengangkat tema ‘Bangkit 
dan Berkarya.

Sultan Palembang,  Sultan 
Mahmud Badaruddin (SMB) 
IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz 
Diradja,S.H.M.Kn yang hadir 
dalam acara tersebut berharap  
eksistensi DKP tetap terjaga.

Selain itu SMB IV 
juga mengapresiasi hari 
Ulang Tahun (HUT) ke 
22 DKP tersebut.

“ Bisa membantu peker-
ja-pekerja seni dan budaya 
di kota Palembang, apalagi 
sejak Covid-19 ini sangat 
terdampak bagi mereka , 
jadi kalau bisa sebagai pio-
nir DKP bisa mengumpulkan 
para seniman dan budayawan 
agar tetap bertahap  atau  
survive di masa pandemi 
Covid-19 ini,” katanya.

SMB IV berharap kede-

pan di harapkan DKP dapat 
meningkatkan kreativitas 
seni di kota Palembang .

“Karena kita tahu kese-
nian itu dinamis berkembang, 
makanya, bagaimana DKP 
dapat mempertahankan ke-
senian yang lama, dan juga 
menimbulkan kesenian yang 
baru sehingga bisa eksis 
semuan kesenian di Pa-
lembang,” katanya usai 
acara,” katanya.

Untuk melestarikan 
kesenian ini menurut pria 
yang berprofesi sebagai 
notaris dan PPAT ini bukan 
hanya tanggungjawabab 
DKP saja tapi seluruh ele-
men masyarakat yang ada 
di kota Palembang.

“Terdapat 3 kegiatan 
pada perayaan HUT ke-22 
tahun ini. Penampilan spe-
sial pada acara puncak, yaitu 
seni pertunjukan hasil kola-
borasi 6 komite,”  kata  Ketua 
DKP, Iqbal Rudianto.

Ditambahkan Iqbal Ru-

SMB IV Berharap Eksistensi DKP Tetap Terjaga

dianto, poin kedua, DKP 
memberikan apresiasi serta 
penghargaan kepada 28 se-
niman dan pelaku ekonomi 
kreatif asal Kota Palembang 
yang berprestasi pada agenda 
‘Apresiasi Kreasi Indonesia’ 
di gelar oleh Kementrian 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekrap) 
Republik Indonesia.

“Kami memberikan apre-
siasi kepada seniman dan 

pelaku ekonomi kreatif yang 
telah membawa nama baik 
Kota Palembang. Sebelum-
nya kita juga telah menga-
dakan lomba nyanyi lagu 
Palembang bekerja sama 
dengan Dinas Kebudayaan 
Kota Palembang. Pengumu-
man dan pembagian hadiah 
pada acara puncak,” katanya.

Sementara, pada poin 
ketiga, lanjut Iqbal Rudi-
anto, DKP mengadakan 

bakti sosial (Baksos) yang 
bekerja sama dengan Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sumsel, untuk mem-
berikan beras kepada se-
niman dan pelaku ekonomi 
kreatif yang terdampak 
Pandemi Covid-19.

“Kita akan membagikan 
4 ton beras kepada seniman 
dan pelaku ekonomi kreatif 
dari Gubernur Sumsel,” ka-
tanya. (#osk)

PALEMBANG, BP-   Pem-
belajaran Tatap Muka (PTM) 
untuk tingkat SMP di Pa-
lembang akan segera digelar.

Seluruh SMP di Kota Pa-
lembang akan melaksanakan 
PTM pada Senin, 13 Septem-
ber mendatang. Hal ini dite-
gaskan Wali Kota Palembang 
H Harnojoyo, Jumat (10/9). 
Sebelumnya, pada Senin (6/9), 
baru 30 SMP dan SD yang 
menggelar PTM.

“Setelah dievaluasi saat 
ini 51 SMP dinilai layak PTM. 
Memenuhi syarat. Senin 
nanti seluruh SMP Negeri 
melakukan PTM. Untuk SD 
secara bertahap, mengingat 
syaratnya harus menerapkan 
protokol kesehatan yang ke-
tat,” ujar Harnojoyo

Sementara itu, Kepala Dik-
nas Kota Palembang, Ahmad 
Zulinto, mengatakan, saat ini 
pihaknya sedang mempersi-
apkan PTM 100 persen untuk 
tingkat SMP Negeri tanggal 
13 September nanti.

“Untuk sekolah swasta 
masih kami berikan kesem-
patan untuk mengajukan, 
dan akan kita verifikasi. 
Kalau memang sudah siap 
akan kita setujui. Jadi tidak 
serta merta kita setujui, 

51 SMP di Palembang 
Akan Lakukan PTM

PALEMBANG, BP- Pem-
belajaran Tatap Muka (PTM) 
di Palembang sudah mulai 
digelar dengan memperhatikan 
protokol kesehatan (Prokes).

Wakil Walikota Pa-
lembang Fitrianti Agustinda 
memantau pelaksanaan Pem-
belajaran Tatap Muka (PTM) 
di SD Negeri 72 dan SD 
Negeri 88, Jumat (10/9). Ia 
menilai PTM di dua SD itu 
berjalan baik. Di mana, pe-
nerapan protokol kesehatan 
betul-betul diperhatikan.

Mulai dari kedatangan ke 
sekolah, ada fasilitas cuci 
tangan pakai sabun, peme-
riksaan suhu tubuh dengan 
thermo gun, siswa memakai 
masker, hingga jarak belajar 
antarsiswa yang diatur sede-
mikian rupa.

“Kita bersyukur protokol 
kesehatan dilaksanakan 
dengan baik. Kita lihat tadi, 
begitu masuk ruangan kelas, 
ada siswa yang berusia paling 
muda, sudah menggunakan 
masker. Kami titip anak-anak 
ini untuk betul-betul dapat 
menjalankan sekolah tatap 

muka dengan protokol kese-
hatan yang ketat,” ujar Fitri-
anti, di SD Negeri 72.

Ia juga berharap tidak ada 
klaster penularan bagi anak-
anak setelah penerapan pro-
tokol kesehatan saat PSTM 
ini. Fitrianti juga mengatakan, 
penerapan PTM di Palembang 
bisa dilakukan karena status 
zonasi Covid-19 Palembang 
semakin membaik.

Seperti diketahui, Pa-
lembang kini berada di zona 
kuning, dimana PPKM turun 
dari level 4 menjadi level 3.

“Sesuai Instruksi Men-
dagri Nomor 41, untuk kota 
Palembang telah dapat melaks-
anakan sekolah tatap muka. 
Tetapi, tentu dengan catatan-
catatan protokol kesehatan, dan 
ruang kelas juga tidak boleh 
lebih dari 15 orang,” katanya.

Meski begitu, Fitrianti 
menegaskan, jika terjadi pe-
nularan di lingkungan seko-
lah, Pemkot Palembang akan 
mengambil tindakan.

“Sekolah yang terjadi 
penularan akan kita tutup,” 
tegasnya. (#Ric)

Akan Tutup Sekolah 
Jika Ada Penularan 

Covid-19

kita tetap memperketat pro-
tokol kesehatan yang harus 
dipatuhi,” kata Zulinto.

Zulinto menegaskan, untuk 
SMP PTM nya diupayakan 
100 persen. Sedangkan, untuk 
SD Negeri tanggal 13 nanti 
ada penambahan lagi yakni 
tiga negeri dan dua swasta.

“Ada lima tambahan se-
kolah lagi yang memulai 
sekolah tatap muka. Tapi, 
kita lihat dulu. Kalau sekolah 
tersebut keberatan akan kita 
tawarkan kebijakan,” katanya.

Selain itu, ia menutur-
kan pihaknya juga terus 
melakukan evaluasi ber-
sama tim pengawas terhadap 
sekolah yang telah mene-
rapkan PTM. (#Ric)

Warga Muba di Kota Palembang 
Terima Bantuan Beras

PALEMBANG-BP, 
Imbas dari pandemi CO-
VID-19 tidak hanya dirasakan 
warga Musi Banyuasin yang 
berdomisili di Muba, namun 
warga Muba yang merantau 
dan tersebar di Sumsel khu-
susnya di Palembang juga 
terdampak dari imbas CO-
VID-19. 

Sebelumnya juga seba-
nyak 400 tabung oksigen 
beserta isi disalurkan Bu-
pati Dr Dodi Reza Alex 
Noerdin Lic Econ MBA yang 
juga Ketua Umum KADIN 
Sumsel untuk seluruh Rumah 
Sakit di Sumsel. 

Kesulitan warga Muba 
yang tidak berdomisili di 

dalam Muba untuk menda-
patkan bantuan pun men-
jadi perhatian serius Bu-
pati Dr Dodi Reza Alex 
Noerdin Lic Econ MBA. 

“Mereka warga Muba 
yang tidak berdomisili di 
Muba ini ngeluh sama saya 
karena kesulitan menda-
patkan bantuan selama 
pandemi, Alhamdulillah 
hari ini ada sebanyak 13 
ton lebih beras yang disa-
lurkan untuk warga Muba 
yang berdomisili di Pa-
lembang,” ungkap Bupati 
Dr Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA di sela me-
nyerahkan bantuan beras 

Perkumpulan/Paguyuban 

Masyarakat Muba di Pa-
lembang, Senin (6/9/2021) 
di Kantor Perwakilan Muba 
Palembang. 

Kepala Daerah Inovatif 
Indonesia ini mengaku, 
warga Muba yang berada di 
Palembang tentu semata-
mata untuk mencari nafkah 
dan selama pandemi me-
reka sangat terdampak ka-
rena semua aktifitas diba-
tasi. “Warga juga ngaku 
kalau mereka masih KTP 
Muba sehingga hal tersebut 
dianggap menjadi kendala 
untuk dapat bantuan ketika 
berada di luar Muba,” ung-
kap Bapak Santri Sumsel 
tersebut. 

pemborosan, merugikan 
keuangan negara dan yang 
seperti inilah tidak patut 
dilakukan Walikota Pa-
lembang,” ujar Supriadi, 
dalam orasinya.

Ia menjelaskan pihaknya 
akan melanjutkan aksi un-
ras kembali, bahkan akan 
menambah massa lebih 
banyak lagi.

“Terkait tidak ada tang-
gapan dari Pemkot sendiri, 
mereka sangat kecewa. Ka-
rena kita ini rakyat, pasti 
mereka akan membutuhkan 
kami. Mereka jadi pun ka-
rena dipilih rakyat, semen-
tara begitu rakyat datang 
mereka tidak ada yang pe-
duli,” ujarnya.

Selain itu, ia dan pi-
haknya berharap kepada 
Pemkot Palembang, jika 
tidak peduli kepada rakyat-
nya, lebih baik mundur.

“Karena banyak orang 
yang mau menjadi Wali-
kota,” pungkasnya. (#Ric)

Kantor Wali Kota 
Palembang yang terletak 

di Jl. Merdeka No.1, 22 
Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota 

Palembang. (BP/Ric)

Sultan Palembang,  Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz 
Diradja,S.H.M.Kn saat menghadiri  Hari Ulang Tahun (HUT) DKP ke 22  di Guns Cape, 
Kamis (9/9). Dengan mengangkat tema ‘Bangkit dan Berkarya.(BP/IST)

Ketua Umum KADIN 
Sumsel ini menyebutkan, 
pandemi saat ini semua orang 
membutuhkan bantuan dan 
keringan untuk menafkahi 
kehidupan sehari-hari. 

“Jadi kita sampingkan 
dulu lah persoalan domisili 
di KTP, semua orang butuh 
bantuan. Kita diajarkan un-
tuk saling mengasihi dan 
menyayangi serta memberi 
semata-mata karena Yang 
Maha Kuasa. Alhamdulillah 
melalui Organisasi dan Pa-
guyuban warga Muba di 
Palembang bisa sinergi me-
nyalurkan bantuan ini, dan 
yang harus di garis bawahi 
donasi ini tidak mengguna-
kan dana APBD,” ucapnya. 

Kegiatan ini, lanjut 
Dodi Reza, sebelumnya 
juga sudah dilakukan ber-
sama OKP dan Organisasi 
Mahasiswa Muba di Pa-
lembang untuk menyalurkan 
bantuan beras bagi warga 
Muba di Palembang. 

“Pada tahap pertama 
lalu bersama OKP dan adik-
adik mahasiswa asal Muba 
di Palembang sudah disa-
lurkan bantuan, di tengah 
realisasinya rupanya ba-
nyak warga Muba di Sumsel 
ini yang membutuhkan 
bantuan,” tuturnya. 

Ketua Ikatan Keluarga 
Keban Air Itam, Rubi Indi-

arta mengucapkan Terima 
kasih atas kepedulian Bu-
pati Dr Dodi Reza Alex 
Noerdin yang secara me-
rata menginventarisir kebu-
tuhan warga Muba yang 
berdomisili dimanapun. “Pak 
Bupati Dodi Reza nyata 
realisasinya meringankan 
beban warga Muba di Pa-
lembang,” ulasnya.

Senada dikatakan Ketua 
IKS Saling Karuan Pa-
lembang, Hj Siti Asiyah 
Sihabuddin SKom. Ia 
mengapresiasi kepedulian 
Bupati Dodi Reza yang 
juga menyisir warga Muba 
yang berdomisili di seluruh 
Sumsel khususnya Pa-
lembang. “Semoga ban-
tuan ini menjadi obat dari 
pandemi ini serta mempe-
rerat tali silaturahmi war-
ga Muba yang di manapun 
berada,” tuturnya. 

Kabag Kesra Muba, Opi 
Palopi MA mengatakan, 
Bupati Dr Dodi Reza Alex 
Noerdin Lic Econ MBA 
mengajarkan kita semua 
untuk mempererat tali per-
saudaraan dan silaturahmi 
sesama. “Pak Bupati menga-
jarkan kita untuk selalu 
tergerak meringankan beban 
sesama ketika sedang di-
hadapkan musibah, tidak 
memandang suku dan aga-
ma,” ulasnya. (#BP/Ril)

Bupati Muba yang juga Ketua Umum KADIN Sumsel, Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ 
MBA menyerahkan bantuan beras kepada warga muba yang tinggal di Palembang. (BP/Ist)

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda memantau 
pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SD Negeri 
72 dan SD Negeri 88, Jumat (10/9). (BP/IST)

WAKIL WALI KOTA PALEMBANG
H. Harnojoyo, S.Sos.



DERAP SRIWIJAYA
www.beritapagi.co.idRABU, 15 SEPTEMBER 2021 5Akurat - Terpercaya - Bermanfaat

K O R A N U M U M

LAIS-BP,  Bupati Musi 
Banyuasin Dr H Dodi Reza 
Alex Noerdin Lic Econ MBA 
konsisten ingin menurunkan 
angka kemiskinan di Bumi 
Serasan Sekate, terutama di 
Kecamatan Lais yang ang-
ka kemiskinannya terbesar.

Salah satunya melakukan 
peningkatan beberapa ruas 
jalan penghubung antar 
desa dalam Kecamatan Lais 
yakni peningkatan jalan 
dari Lais - Petaling - Teluk 
Kijing, dan pembangunan 
jembatan dari Teluk Kijing 
- Desa Rantau Kroya dengan 
aspal karet. Tujuannya agar 
masyarakat lancar menjual 
hasil usaha khususnya hasil 
perkebunan.

Tak hanya pembangunan, 
bantuanpun terus digulirkan 

Bupati Muba Dr H Dodi 
Reza Alex Noerdin dianta-
ranya bantuan uang pembi-
naan untuk 21 kelompok 
wanita tani, bantuan paket 
budidaya ikan patin, ban-
tuan UMKM penerima hibah 
wirausaha pemula, bantuan 
KWH listrik, sembako, dan 
bantuan ambulans untuk 
Kecamatan Lais dua unit.

”Pembangunan di Ke-
camatan Lais harus dikejar 
bukan hanya dari pembangu-
nan infrastruktur jalan tapi 
juga dari sisi perkebunan 
karet,” kata Bupati Dodi 
dalam sambutannya pada 
acara silaturahmi sekaligus 
menyerap aspirasi masyara-
kat di Halaman SD Desa 
Teluk Kijing I, Kamis 
(9/9/2021).

Oleh karena itu lanjut-
nya, tugas pemerintah 
berupaya harga karet naik. 
”Jalan aspal karet yang 
kita gunakan di Petaling 
dan sekitarnya, pada wak-
tunya nanti akan menyerap 
karet masyarakat semakin 
banyak lagi, sehingga 
harga karet bisa mencapai 
Rp 20.000 per kilogram, 
InsyaAllah masyarakat 
bisa sejahtera,” ujarnya.

Terkait dengan aspi-
rasi warga yang disampai-
kan dalam kegiatan terse-
but akan ditindaklanjuti 
dan menjadi prioritas di 
tahun yang akan datang.

”Apa yang disampaikan 
akan menjadi prioritas kita 
kedepan, kita minta juga 
kepada para kepala desa 

untuk ikut berkolaborasi 
dari sisi penganggaran, bisa 
di cover dari dana desa atau 
alokasi dana desa, memang 
dalam situasi saat ini kita 
harus gotong royong,” kata 
Dodi.

Camat Lais Demon Har-
dian Eka Suza SSTP MSi 
mengucapkan terimakasih 
karena di tahun 2021 ini 
Kecamatan Lais merupakan 
kecamatan prioritas 
pembangunan Pemerintah 
Kabupaten Muba.

”Yang diantaranya jalan, 
jembatan, dan irigasi. Kami 
berharap tahun 2022 nanti 
jembatan kami selesai,” ha-
rapnya.

Adapun aspirasi masy-
arakat Lais yang disampai-
kan yakni dari warga Teluk 

Kijing I Rusmin Ketua Ma-
sjid Al Ulak mengusulkan 
pelabaran jalan dari Teluk 
Kijing I menuju Gardu Ha-
rapan, dan pembangunan 
dermaga.

Kemudian Margaretha 
warga Desa Teluk Kijing II, 
memohon relokasi masy-
arakat yang tinggal di ban-
taran Sungai Musi rawan 
longsor, pembebasan lahan 
untuk tempat pembuangan 
sampah, dan memohon ban-
tuan alat berat untuk mem-
buka lahan.

Dan Imran Kusuma Ka-
des Tanjung Agung Selatan 
meminta agar diperhatikan 
penyaluran air bersih, dan 
mengusulkan perbaikan dan 
penggantian material PT 
MEP. (#BP/Ril)

Pemkab Muba Genjot 
Pembangunan di Lais

Minta Percepatan 
Distribusi Vaksin 
Untuk Sumsel

P A L E M B A N G , 
BP- Pendistribusian vaksin 
untuk Sumatera Selatan 
(Sumsel) dari target 6,4 juta 
orang baru terealisasi sebesar 
2,2 juta orang atau sekitar 34,3 
persen. Artinya, dengan sisa 
waktu sekitar tiga bulan lagi 
rata per bulan harus terdistribusi 
sekitar 1,4 juta orang.

Untuk itu Komisi V DPRD 
Sumsel meminta Kemente-
rian Kesehatan (Kemenkes) 
RI untuk percepatan pendist-
ribusian vaksin untuk Sumsel.

“Kita akan jemput bola 
karena antusiasme masyara-
kat untuk di vaksin kini 
sangat tinggi. Sayangnya, hal 
ini tak diimbangi dengan ke-
tersediaan vaksin yang me-
madai,” kata Wakil Ketua 
Komisi V DPRD Sumsel, Mgs 
H Syaiful Padli, usai rapat 
sinkronisasi program untuk 
pembahasan RAPBD-P Sum-
sel TA 2021 bersama Dinkes 
Sumsel, Jumat  (10/9).

Politisi PKS ini mencon-
tohkan, untuk Jawa Barat 
(Jabar) sampai saat ini reali-

sasi pendistribusian vaksin 
mereka cukup tinggi, salah 
satunya selain karena in-
stansi terkaitnya yang pro 
aktif juga karena mereka 
telah mempersiapkan sistem 
percepatan distribusi vaksin 
dan sentra vaksin.

 “Disisi lain, kesiapan 
tenaga vaksinator di Sumsel 
untuk melakukan penyuntikan 
vaksin Covid-19 juga sudah 
sangat siap. Total ada seba-
nyak 3.300 tenaga vaksinator 
yang terdiri dari para ASN 
dan relawan,” katanya.

Terkait untuk tenaga vaksi-
nator, menurut Syaiful  juga 
akan dipertanyakan langsung 
ke Kemenkes agar mereka 
bisa mendapatkan insentif 
dari hasil kerja mereka. 

“Karena dari penjelasan 
Dinkes Sumsel untuk insen-
tif tenaga vaksinatornya 
dari kabupaten/kota. Kita 
mendorong para kepaa daerah 
untuk ikut memperjuangkan 
insentif tenaga vaksinator 
khususnya dari relawan ini,” 
katanya. (#osk)

Kejar Target Pendapatan Rp 300 M 
dari Pajak BBNKB di Sumsel

LAHAT-BP, Terkait jalan ne-
gara, tepatnya sebelum masuk 
ke jalan khusus servo di Kawa-
san Merapi, Lahat, masih di-
gunakan untuk jalan angkutan 
batubara oleh perusahaan 
tambang setempat membuat 
Komisi IV  DPRD Sumatera 
Selatan (Sumsel) menggelar 
rapat bersama pihak Dinas En-
ergi Sumber Daya Mineral 
(SDM) Sumsel, Dinas Perhu-
bungan Sumsel, Dinas Ling-
kungan Hidup dan Dinas Ling-
kungan Hidup dan Pertanahan 
(DLHP) Sumsel, Asosiasi 
Angkutan Batubara Kabupaten 
Lahat, Perusahaan Tambang di 
Merapi, Kamis (9/9) di ruang 
Banggar DPRD Sumsel.

Ketua Komisi IV DPRD 
Sumsel MF Ridho mengatakan, 
permasalahan ini harus dica-
rikan solusi ,apapun narasinya 
minimal masyarakat  di Me-
rapi ada perubahan.

“ Jadi bagaimana solusi 
angkutan batubara di Merapi 
yang memang ramah lingkungan, 
ramah terhadap masyarakat, 
karena semua  batubara itu be-
roperasi bukan satu , dua tahun 
, tentunya wajar ini harus kita 
perbaiki,” katanya.

Makanya  berdasarkan sa-
ran dan pendapat dari rekannya 
dari Komisi IV DPRD Sumsel 
semuanya menjurus bagai-
mana mencarikan jalan keluar 
baik jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang.

“ Ini harus dirumuskan 
bersama-sama, jangan sampai 
nanti  dari pihak perusahaan 
merasa DPRD Sumsel sepihak, 
DPRD ini masyarakat, wakil 
dari rakyat, perlu kita sama-
sama urun rembuk untuk  me-
rumuskan dan silahkan laporkan  
dulu ke manajemen bahwa ada 
tindak lanjut dari hasil  rapat 
ini solusi jangka pendeknya apa, 
jangka menengahnya apa dan 
jangka panjangnya apa,  yang 
ini akan dituangkan men-
jadi  kesepakatan /rekomen-
dasi bersama yang ditanda-
tangani pihak perusahaan 
nanti kami akan sampaikan 
ke gubernur,” katanya.

Karena persoalan ini men-
urut politisi Partai Demokrat 

ini tidak bisa diselesaikan 
sebatas rapat ini saja, kalau 
rapat seperti ini saja  seming-
gu kemudian balik asal lagi.

“ Rapat ini kita lanjutkan  
Sabtu (11/9) pukul 14.00 di 
gedung ini juga  untuk meru-
muskan sama-sama undangan 
semua yang hadir disini sama, 
tidak perlu  berundangan lagi, 
ini undangan  secara langsung 
, kita urun rembuk, kita bikin 
berita acara , akan kami  se-
rahkan ke pak gubernur, supaya 
kalau  sudah di pak gubernur 
barang ini nak maju, nak mun-
dur, nank tetap mantap lepas 
bola di kami, jangan sampai 
masyarakat bertanyo terus, 
kalau tidak  sampai ke guber-
nur tidak selesai termasuk 
surat dari Kepala Dinas Per-
hubungan itu, sekarang Ke-
pala Dinas Perhubungan 
Sumsel  bukan pak Nelson 
lagi sudah pak Ari, Kepala 
Dinas ESDM Sumsel  hendri-
ansyah menggantikan pak 
Robert Heri,”katanya.

Sedangkan Ketua Asosiasi 
Angkutan Batubara Kabupaten 
Lahat, Hudson Arpan mengakui, 
aktivitas angkutan batubara yang 
melalui jalan milik negara sudah 
menimbulkan dampak sosial 
dan lingkungan yang luar bia-
sa bagi masyarakat di Kecama-
tan Merapi Area, Kabupaten 
Lahat.

Oleh karena itu, pihaknya 
bersama pengusaha tambang 
dan pemerintah daerah akan 
berkoordinasi untuk men-
cari solusi dari permasalahan 
tersebut.

“Kita akan melakukan 
perbaikan-perbaikan untuk 
angkutan batubara di Kabu-
paten Lahat, mudah-mudahan 
keputusan ini menyenangkan 
berbagai pihak, baik itu pen-
gusaha tambang dan angkutan 
batubara, terutama yang ter-
penting masyarakat, kita akan 
segera koordinasikan,” ungkap 
Hudson usai rapat.

Ia mengatakan, apa yang 
dilakukan nanti, muaranya 
untuk kepentingan bersama, 
baik itu pengusaha tambang, 
transportir, pemerintah daerah 
dan masyarakat. (#osk)

Suasana rapat bersama pihak Dinas Energi SDM Sumsel, 
Dinas Perhubungan Sumsel, DLHP Sumsel, Asosiasi Angkutan 
Batubara Kabupaten Lahat, Perusahaan Tambang di Merapi, 
Kamis (9/9) di ruang Banggar DPRD Sumsel.(BP/osk)

Jalan Negara 
di Merapi Diserahkan 
ke  Pemprov Sumsel

PALEMBANG, BP- Ran-
cangan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah 
Perubahan (RAPBD-P) 
Sumsel TA 2021 mulai di-
bahas pihak DPRD Suma-
tera Selatan (Sumsel) dan 
Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) Sumsel.

Gambaran besaran 
RAPBD-P TA 2021 berkisar 
sekitar Rp600 milyar dari 
APBD Induk Sumsel TA 
2021 sebesar Rp10,2 trilyun 
menjadi Rp10,8 trilyun.

“Besaran RAPBD-P un-
tuk pendapatan proyeksinya 
di kisaran Rp500 milyar-
Rp600 milyar. Terbesar 
bersumber dari penambahan 
pajak BBNKB lebih kurang 
Rp300 milyar. Diluar itu ada 

pula dari pendapatan lain-
lain,seperti dari dana PEN,” 
kata Wakil Ketua DPRD 
Sumsel, H Muchendi Mah-
zareki, Kamis (9/9)

Politisi  Partai Demo-
krat menambahkan dalam 
rapat yang digelar maraton 
selama tiga hari terakhir 
ini porsi terbesar alokasi 
R APBD P 2021 ini sama 
seperti sebelumnya, meli-
puti bidang pendidikan 
sebesar 20 persen, kese-
hatan 10 persen dan lain 
dengan fokus utama tetap 
pada upaya penanggulangan 
pandemi Covid-19.

“Setelah dari rapat per-
tama di forum banggar ini 
akan dibawa ke komisi-
komisi guna dibahas detail 
programnya. Baru setelah 
itu dikembalikan lagi ke 
forim rapat banggar kedua 
guna dilakukan sinkroni-
sasi. Diharapkan 

bulan ini juga akan segera 
diselesaikan,” katanya.

Hal senada disampaikan 
anggota banggar DPRD 
Sumsel, Mgs H Syaiful 
Padli,ST,MM yang me-
nyebut telah menyelesaikan 
pembahasan pos pendapa-
tan dan belanja.

Pembahasan RAPBD P 
TA 2021 menurutnya akan 
memakan waktu  hingga 
seminggu. “Betul, porsi 
pendapatan terbesar diproy-
eksikan ada di pajak Bea 
Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB) hampir 
Rp300 milyar. Artinya Pem-
prov masih punya waktu 

lebih kurang 75 hari efektif 
lagi untuk dapat merealisa-
sikan hal ini,” kata Syaiful 
di ruang kerja Fraksi PKS 
DPRD Sumsel,  Kamis (9/9).

Dijelaskannya dalam 
RAPBD P TA 2021 pinjaman 
tahap kedua yang sebesar  
Rp 289 miliar lebih ini di-
masukkan.

“ Artinya total pinjaman 
Pemprov Sumsel  di PT 
SMI ini  Rp590 miliar dan 
itu tahap pertama Rp300 
miliar tidak dikenakan 
bunga karena ada program 
dari pusat  untuk mem-
bantu penanganan Covid-19 
di daerah dan pinjaman 

kedua ini dikenakan 
bunga dibawah 5 per-
sen,” katanya.(#osk)

WAKIL KETUA DPRD SUMSEL

Muchendi Mahzareki

Pemkab Muba menyalurkan sejumlah bantuan untuk beberapa kelompok tani di Kecamatan Lais. Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk 
perhatian dan sekaligus untuk menggenjot pembangunan yang ada di Daerah tersebut. (BP/Ist)

WARGA Kabupaten Mu-
ratara diminta waspadai 
potensi angin ribut di masa 
peralihan musim kemarau 
ke musim penghujan.

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Muratara, meng-
klaim bencana angin ribut 
atau angin puting beliung 
satu-satunya potenai ben-
cana yang sulit diprediksi.

Pertengahan September 
2021,  potensi hujan disertai 
angin kencang hampir ter-
jadi setiap hari di wilayah 
Kabupaten Muratara. Puncak 
musim penghujan dipre-
diksi akan berlangsung 

September-November 2021.
Plt Kepala BPBD Mu-

ratara, Rohhma Juwita 
melalui Kasi Rekontruksi, 
Achmad Mukhtar menga-
takan wilayah yang rawan 
Kecamatan Nibung, Rawas 
Ulu, Kecamatan Rupit dan 
Rawas Ilir dan Karang Jaya.

“Potensi bencana angin 
puting beliung di wilayah 
Muratara sangat sulit dip-
rediksi. Pasalnya letak geo-
grafis  Kabupaten Muratara, 
berada di bawah cekungan 
areal Bukit Barisan menim-
bulkan potensi untuk ben-
cana ini,” kata Mukhtar, 
Jumat (10/9).

Pihakny, lanjut Mukhtar 
minta warga selalu waspada 
terutama bencana angin puting 
beliung. “Bencana ini tidak 
bisa kami prediksi terjadi 
dimana. Karena hampir seluruh 
wilayah Muratara, pernah 
terjadi kasus bencana angin 
puting beliung,” katanya.

Untuk mengantisipasi 
agar tidak menimbulkan 
bencana yang lebih fatal, 
warga yang memiliki ta-
naman besar di dekat rumah 
agar dipangkas.

“Supaya saat ada ang-
in kencang tidak menimpa 
rumah, pantauan kami se-
lama ini bencana angin 

Angin Puting Beliung 
Sulit Diprediksi di Muratara

puting beliung belum per-
nah menyebabkan korban 
jiwa, tapi rumah hancur 
banyak,” katanya.

BPBD Muratara sudah 
menyiapkan Tim Reaksi 

Cepat (TRC) diseluruh wi-
layah. Jika didapati ben-
cana alam masyarakat di-
minta segera melakukan 
kontak dengan BPBD mau-
pun TRC BPBD.
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SEKAYU- Meski tidak se-
meriah pada tahun tahun 
sebelum  masa pandemi, 
namun euforia perayaan 
Hari Olahraga Nasional (HA-
ORNAS) 2021 di Muba tetap 
berjalan dengan baik dan 
dukungan bantuan untuk 
para atlet dan pelatih terus 
diberikan sebagai motivasi 
dalam bertanding.

Bupati Muba yang juga 
Pembina dan Penggerak Olah-
raga Terbaik di Indonesia, Dr 
H Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA menyerahkan 
langsung bantuan berupa uang 
tunai kepada atlet dan pelatih 

Musi Banyuasin pada pe-
ringatan Hari Olahraga Na-
sional (Haronas) ke - 38, 
acara digelar di Pendopoan 
Griya Bumi Serasan Sekate, 
Jumat (10/9/2021).

Sebanyak 15 orang atlet 
Muba diberikan uang saku 
sebesar Rp 1.000.000 masing-
masing atlet untuk persiapan 
PON ke - XX di Papua. Lima 
orang pelatih asal Muba di-
berikan uang saku masing-
masing Rp 1.250.000 persia-
pan PON,  Enam orang atlet 
Peparnas masing-masing Rp 
1.000.000 untuk persiapan 
PON, 15 orang atlet masing-

Atlet dan Pelatih Muba 
Terima Uang Saku Pada Haornas

JAKARTA-BP, PBSI (Per-
satuan Bulutangkis Seluruh 
Indonesia) telah menunjuk 
sejumlah atlet bulutangkis 
yang akan berjuang di turna-
men Piala Sudirman 2021.

Piala Sudirman 2021 
rencananya akan dilangs-
ungkan di Vantaa, Finlandia 
pada 26 September hingga 
3 Oktober mendatang.

Nama-nama atlet bulu-
tangkis Indonesia yang akan 
berlaga di turnamen terse-
but telah beredar di dunia 
maya. Bahkan situs hasil 

Resmi! Skuad Bulutangkis 
Indonesia di Piala Sudirman 2021

badminton, Tournaments-
oftware pun sudah mem-
beri bocoran skuad tim 
bulutangkis Indonesia.

Di sektor tunggal putra 
ada Anthony Sinisuka Gin-
ting, Jonatan Christie, serta 
Shesar Hiren Rustavito. 

Ketiga atlet bulutangkis 
tersebut memiliki catatan 
prestasi gemilang sejauh ini.

Anthony Sinisuka Ginting 

YANG namanya rekor seakan 
tidak pernah mau jauh dari 

Cristiano Ronaldo. Saat mela-
koni debut keduanya bersama 
Manchester United pada Sa-

btu (11/9/21), sejumlah ca-
paian baru mampu ditore-
hkan penyerang asal 
Portugal tersebut.

Ronaldo tampil 
brilian kala menjadi 
starter di Old Trafford 
kontra Newcastle 
United. Dalam par-
tai Liga Inggris 
perdananya sejak 
12 tahun lalu 
tersebut ia mem-
borong dua gol 
dan membuat 
The Red Devils 

menang besar dengan skor 4-1.
Inilah gap gol terlama kedua 

dalam sejarah kompetisi kasta 
teratas Inggris tersebut. Pemilik 
rekor terlama yaitu Matt Jackson 
yang harus menunggu hingga 13 
tahun dan 187 hari 
untuk kembali berse-
lebrasi.

Dengan usianya 
yang sudah menginjak 
36 tahun 281 hari, 
Ronaldo juga menjadi 
pemain Manchester 
United tertua kedua 
setelah Ryan Giggs 
yang bikin gol di ajang Liga Ing-
gris.

Giggs mengukir rekornya pada 
2013 silam saat genap berumur 39 
tahun dan 86 hari. Tentunya Ro-

naldo punya kans menggeser sang 
mantan rekan andai terus dikontrak 
hingga usia kepala empat.

Tapi Ronaldo adalah pemain 
teruzur untuk klubnya dalam hal 
bikin sepasang gol sekaligus di 

liga domestik. Secara 
keseluruhan rekor pe-
main paling tua Liga 
Inggris dengan brace 
masih jadi milik eks 
gelandang bertahan 
Burnley, Graham Alex-
ander, yang berusia 38 
tahun 182 hari. 

Cristiano Ronaldo 
sendiri tidak menyangka punya 
debut kedua yang begitu meriah. 
Ia senang publik Manchester Me-
rah masih begitu mencintainya 
dan berharap membalas perasaan 

itu dengan raihan trofi.
“Saya tidak menyangka bisa 

bikin dua gol. Saya kira hanya 
akan ada satu saja. Fans membe-
rikan sambutan yang luar biasa. 
Dukungan mereka sempat mem-
buat saya tegang tapi saya cepat 
beradaptasi,” papar Cristiano 
Ronaldo.

“Manchester United punya tim 
yang hebat. Potensi kami untuk 
berkembang masih ada. Butuh 
kepercayaan diri tinggi untuk 
bisa memenangi Liga Inggris,” 
cetusnya.

“Manajer kami juga fantastis. 
Saya berada di sini untuk mem-
bantu tim meraih sukses,” tambah 
striker yang kini memiliki total 120 
gol dalam dua periode membela 
Setan Merah. (#BP/Inds)

Rekor Gila Cristiano Ronaldo

BANYUASIN-BP, Banyak 
cara dalam mengisi waktu 
luang bagi kaum milenial 
terlebih masa-masa pan-
demi ini.

Salah satunya dengan 
mengikuti turnamen bola 
voli di Desa Kebun Sahang 
Kecamatan Rambutan yang 
di prakarsai oleh PW GP An-
sor Sumsel pada tanggal 11-
12 September 2021.

Bapak Merzi tokoh ma-
syarakat Desa Kebun Sahang 
berterima kasih kepada H. 
Dodi Reza Alex Noerdin 
selaku ketua penasehat GP 

Ansor Sumsel.
“ Alhamdulillah perhatian 

khusus untuk desa Kami yang 
telah diberikan kepercayaan 
oleh Bapak H. Dodi Reza Alex 
Noerdin dan bapak Ahmad 
Zarkasih selaku ketua PW GP 
Ansor Sumsel dalam menga-
dakan kegiatan spektakuler 
turnamen bola voli se Suma-
tera Selatan,” ucapnya

Ditempat yang sama ha-
dir Ahmad Zarkasih, 
SHI.,MM yang memprakar-
sai turnamen bola voli Se 
Sumatera Selatan. Ia juga 
mengatakan. Peserta sangat 

antusias sekali animo penon-
ton juga antusias.

“ Alhamdulillah turnamen 
ini sukses di gelar,  saya me-
nyampaikan pesan dari Ketua 
Dewan Penasehat GP Ansor 
Sumsel Bapak H. Dodi Reza 
Alex Noerdin bahwa mari 
kita junjung tinggi sportivitas, 
jaga imun dengan berolah-
raga dan tentunya ikhtiar 
serta berdo’a agar diberikan 
kesehatan,” tuturnya

Lebih lanjut Ahmad Zar-
kasih menyampaikan pula 
pesan dari Ketua Umum Pen-
gurus Pusat Gerakan Pemu-

GP Ansor Sumsel Adakan Turnamen Voli

urusi dengan baik, jangan 
nanti mau berangkat tanding 
baik PON maupun Porprov 
malah atlet atau pelatih di 
dalamnya ribut.  Misalkan 
honor/gaji para atlet dan pe-
latih tidak dibayarkan, sara-
na dan prasarana tidak dise-
diakan, bagaimana mau 
bertanding kalau tidak serius 
diurusi, oleh karena itu di 
peringatan Haornas, kita ha-
rus semangat yang baru untuk 
mempertahankan juara umum 
Porprov dan atlet PON bawa 
pulang prestasi, ”pungkasnya.

Sementara itu Kepala 
Dinas Pemuda Olahaga, Mu-
hammad Fariz SSTP MM 
memaparkan, dalam pembi-

naan olahraga para atlet tidak 
hanya semata-mata mengejar 
medali, namun sekarang sport 
development index ada sem-
bilan dimensi yaitu, kebuga-
ran, partisipasi, ruang ter-
buka, SDM, literasi fisik, 
ekonomi,kesehatab dan per-
kembangan personal.

“Persiapan Porprov saat 
ini kami bersama KONI 
sudah melakukan dengan 
maksimal, dari persiapan, 
vaksin atlet dan pelatih dan 
tim kesehatan serta pendu-
kung lainnya juga sudah 
disiapkan, ”paparnya.

Fariz juga menyampaikan, 
atlet PON XX asal Muba se-
banyak 24 orang terdiri dari 2 

atlet Cabor Atletik, 4 atlet Ca-
bor Panjat tebing, 5 atlet Cabor 
Dayung, 1 atlet Cabor Bermo-
tor,  5 atlet Cabor Pencak Silat, 
1 atlet Cabor Taekwondo, 2 
atlet Cabor Catur, 5 atlet Cabor 
Tenis lapangan, 1 atlet Cabor 
Sepak Takraw,  2 atlet Cabor 
Voli Pasir dan 1 atlet Cabor 
Bulu Tangkis.

“Untuk atlet, official POR-
PROV sebanyak 650 orang, 
atlet, official PEPARPROV 
sebanyak 70 orang, atlet PE-
PARNAS XVI asal Muba 
sebanyak 6 orang yaitu, 3 
orang atlet Cabor Renang, 2 
Orang Atlet Cabor Bulu Tang-
kis dan 1 atlet Cabor Catur,” 
jelasnya. (#BP/Ril)

masing Rp 1.000.000 untuk 
persiapan Porprov,  Lima orang  
pelatih persiapan Porprov 
ebesar Rp 1.250.000 dan se-
banyak 28 orang atlet PPLPD 
masing-masing sebe-
sar Rp 1.000.000.

“Peringatan Ha-
ornas tahun ini ber-
beda dengan tahun-
tahun sebelumnya, 
tidak hanya di daerah 
kita tapi seluruh dae-
rah juga demikian karena 
situasi pandemi yang mem-
batasi kita. Namun dalam 
pembinaan olahraga alham-
dullilah kita tetap konsisten,  
tanpa adanya pemotongan 
anggaran sepeserpun, padahal 
kita baru saja habis-habisan 
recofussing anggaran akibat 
pandemi. Ini kita lakukan 
karena kita tahu  bahwa olah-
raga adalah salah satu sektor 
esensial pembanguan bangsa, 
dan kesehatan tidak terlepas 
dari olahraga,”ucap Bupati 
Dodi Reza.

Dikatakan Bupati Dodi, 
Kabupaten Muba harus mem-
pertahankan juara umum, 
karena olahraga di Muba 
adalah kebanggaan dan milik 
semua rakyat Muba. Atlet 
adalah patriot olahraga yang 

berjuang membawa nama 
daerah, rakyat di Muba sang-
at bangga kalau nama daerah 
dikenal bukan hanya di sek-
tor SDA nya saja, maka dae-

rah akan maju kalau 
rakyat cinta olahraga.

“Maka dari itu 
sebanyak 650 atlet dan 
pelatih terbaik dari 
Muba yang akan 
bertanding pada Por-
prov mendatang, ayo 

kita bawa kembali gelar ju-
ara ke kabupaten Muba. Khu-
sus atlet Porprov yang akan 
berlaga di OKU raya nanti,saya 
sudah intruksikan ketua KONI,  
bagi atlet peraih medali bo-
nusnya akan di bayarkan di 
tempat sebelum keringat 
kering,”ucapnya.

Dodi menyebutkan, meski 
di tengah pandemi COVID-19 
pembinaan olahraga di Ka-
bupaten Muba tetap jalan 
terus, dengan memperhatikan 
kesehatan atlet dan pelatih 
tetap aman terjamin, artinya 
dengan serius memerangi 
pandemi namun pembinaan 
atlet dan kesejahtetaan pela-
tih tetap diprioritaskan.

“Atlet yang akan berlaga 
di cabang reguler atau atlet 
disabilitas tetap harus di-

Bupati Muba Dodi Reza Alex memberikan motivasi langsung kepada para atlet Muba yang 
akan berlaga pada PON XX di Papua.(BP/Ist)
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Fajar Al�an

Muhammad Rian Ardianto
Jonatan Christie
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Anthony Sinisuka Ginting

Praveen Jordan
Shesar Hiren Rhustavito

Rinov Rivaldy
Hendra Setiawan

Kevin Sanjaya Sukamuljo

Pitha Mentari Haningtyas
Melati Daeva Oktavianti
Greysia Polii
Apriyani Rahayu
Siti Fadia Silva Ramadhanti
Ribka Sugiarto
Gregoria Mariska Tunjung
Putri Kusuma Wardani
Ester Nurumi Tri Wardoyo
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berhasil menduduki peringkat 
lima, Jonatan Christie pering-
kat ketujuh, dan Shesar Hiren 
Rustavito peringkat ke-19.

Kemudian di sektor tung-
gal putri ada Gregoria Ma-
riska Tunjung akan jadi 
tumpuan Indonesia di Piala 
Sudirman 2021. Gregoria 
akan berjuang bersama dua 
pemain junior yakni Putri 
Kusuma Wardani dan Ester 
Nurumi Tri Wardoyo.

Putri KW yang menyabet 
gelar juara dunia junior di-
harapkan bisa tampil gacor 

mendampingi Gregoria dan 
Ester. Untuk sektor ganda 
putra, Indonesia mengirimkan 
tiga pasangan terbaik.

Mereka adalah Marcus 
Fernaldi Gideon/Kevin San-
jaya Sukamuljo, Mohammad 
Ahsan/Hendra Setiawan dan 
Fajar Alfian/Muhammad 
Rian Ardianto.

Pasangan ganda putri In-
donesia, Greysia Polii/Apri-
yani Rahayu yang baru saja 
meraih medali emas Olim-
piade Tokyo 2020 juga diik-
utsertakan dalam turnamen 

Piala Sudirman 2021.
Mereka akan tampil ber-

sama pasangan junior, Rib-
ka Sugiarto/Siti Fadia Silva 
Ramadhanti. Selanjutnya di 
sektor ganda campuran, akan 
ada dua pasangan yang di-
terjunkan.

Mereka adalah Praveen 
Jordan/Melati Daeva Ok-
tavianti dan Pitha Haning-
tyas Mentari/Rinov Rivaldy. 
Berikut daftar pebulutangkis 
Indonesia yang akan maju 
berjuang di Piala Sudirman 
2021. (#BP/inds)

da (PP GP) Ansor Gus Yaqut 
“ untuk olahraga terbukti 
bisa menyatukan semua etnis, 
suku, agama, keyakinan, la-
tar belakang, dalam satu la-

pangan. Namun, jarang ter-
jadi bola voli menjadi momok 
menakutkan ketika dipandang 
dalam perspektif yang salah.” 
Tutupnya. (#muk)

Salah satu Tim Peserta Turnamen voli GP Ansor merayakan 
kemenangan. (BP/Ist)
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CARA kerja virus corona saat 
masuk ke tubuh manusia me-
narik untuk diketahui. Dengan 
begitu, Anda bisa lebih mema-
hami perjalanan penyakit Co-
vid-19 dari awal infeksi hing-
ga sembuh. Ini membuat 
persiapan untuk mencegah dan 
mengantisipasi apabila terpa-
par jadi lebih baik.

Virus corona adalah kelom-
pok virus yang menyebabkan 
Covid-19. Virus ini sendiri ada 
banyak jenisnya dan yang men-
jadi penyebab Covid-19 adalah 
SARS-CoV-2. Disebut corona 
karena di permukaanya terdapat 
spike atau duri yang membuat 
bentuknya menyerupai mah-
kota.Spike ini adalah protein 
yang berperan besar dalam me-
kanisme infeksi virus corona di 
tubuh manusia hingga proses 
pembuatan vaksin.

Apa yang terjadi ketika 
virus corona masuk ke dalam 
tubuh?

Sebelum mengetahui 
cara kerja virus corona di 
tubuh manusia, Anda perlu 
mengetahui terlebih dahulu 
jalur penularannya.Virus ini 
bisa menyebar dari satu ma-
nusia ke manusia lain lewat 
beberapa cara. Cara yang 
paling umum adalah dengan 
menghirup udara yang sudah 
terkontaminasi virus corona 
(airborne), melalui droplet 
atau cipratan air liur saat ba-
tuk, bersin, maupun berbi-

Efek Covid-19 Saat Menyerang Tubuh
akan semakin buruk. Padahal, 
organ ini vital untuk proses 
pertukaran oksigen di tubuh.
Tanpa oksigen yang memadai, 
jaringan di organ tubuh lain 
juga akan rusak. Itu sebabnya, 
pada kondisi infeksi Covid-19 
yang parah, kerusakan tidak 
hanya terjadi di paru-paru, 
tapi juga di organ vital lain.
Akibatnya, kualitas hidup 
pasien dapat terus memburuk, 
mengalami gagal organ, 
hingga berisiko berujung 
pada kematian.Sebagian be-
sar kasus Covid-19 adalah 
kasus ringan. Gejala yang 
muncul biasanya berupa de-
mam, batuk, nyeri badan, 

atau anosmia. Ini karena 
sistem kekebalan tubuh 
berhasil menang dalam 
peperangan melawan 
virus corona, sehingga 

virus tidak sempat meru-
sak tubuh lebih jauh.Meski 
demikian, beberapa orang 
dengan penyakit komorbid 
diketahui berisiko menga-
lami infeksi virus corona 
yang lebih berat.

Virus corona tak hanya 
menyerang paru-paru Virus 
corona memang umumnya 

memicu gangguan pernapa-
san karena masuk lewat jalur 
napas dan banyak merusak sel 
paru-paru. Pada orang dengan 
gejala ringan, kerusakan yang 
terjadi biasanya bersifat se-
mentara dan terbatas pada 

organ-organ pernapasan.Namun 
pada orang yang terinfeksi 
Covid-19 dengan gejala berat, 
komplikasi yang terjadi bisa 
dirasakan menyebar ke berba-
gai organ lain di tubuh.Bebe-
rapa komplikasi Covid-19 
antara lain:

1. Gangguan jantung
Virus corona bisa merusak 

otot jantung dan menggang-
gu fungsi jantung. Hal ini 
dikarenakan peradangan ting-
kat tinggi (badai sitokin) yang 
terjadi di tubuh selama in-
feksi Covid-19 terjadi, juga 
bisa turut merusak jaringan 
sehat yang ada di jantung.
Virus ini juga bisa permu-
kaan dalam pembuluh darah 
dan memicu peradangan 
pada pembuluh darah, ter-
bentuknya gumpalan darah 
(blood clots), dan kerusakan 
pembuluh darah kecil.Kon-
disi-kondisi ini bisa meng-
ganggu aliran darah dari dan 
ke jantung, sehingga kerja 
organ vital ini pun akan 
menurun.Beberapa gejala 
gangguan jantung yang umum 
dialami para penyintas Co-
vid-19 antara lain jantung 
berdebar, pusing, nyeri dada, 
dan sesak napas.

2. Penyakit ginjal akut
Covid-19 juga bisa merusak 

ginjal, bahkan pada orang yang 
sebelumnya tidak punya ri-
wayat penyakit ginjal sama 
sekali. Komplikasi ini biasanya 

terjadi pada penyintas Covid-19 
yang mengalami gejala infeksi 
yang parah.Ada beberapa me-
kanisme yang membuat virus 
corona bisa merusak ginjal. 
Pertama, virus tersebut bisa 
langsung menyerang ginjal dan 
mematikan sel-sel sehat yang 
ada di organ tersebut.Kedua, 
kurangnya asupan oksigen di 
tubuh akibat kerusakan paru-paru 
membuat ginjal tidak bisa be-
kerja maksimal dan akhirnya 
rusak.Mekanisme lainnya ada-
lah akibat gumpalan yang darah 
yang terbentuk akibat infeksi 
virus corona. Jika gumpalan 
tersebut terbentuk di pembuluh 
darah ginjal, organ ini jadi tidak 
lagi bisa berfungsi dengan baik.

3. Gangguan fungsi otak
Organ lain yang bisa 

terganggu fungsinya akibat 
infeksi virus corona adalah 
otak. Banyak bukti yang 
mencatat bahwa pasien-
pasien yang sudah sembuh 
dari infeksi Covid-19 men-
galami brain fog atau kesu-
litan untuk berpikir dengan 
jernih, penurunan daya 
ingat, dan kelelahan kronis.
Apabila Anda masi punya 
pertanyaan terkait cara 
kerja virus corona di tubuh 
maupun hal lain yang ber-
kaitan dengan Covid-19, 
diskusikan langsung dengan 
tim dokter SehatQ lewat 
fitur Chat Dokter. (#BP/
net)

cara, hingga transmisi per-
mukaan benda yang terkon-
taminasi.Maka dari itu, untuk 
mencegah virus Covid-19, 
memakai masker dan rajin 
cuci tangan adalah langkah 
utama yang harus ditaati.
Setelah seseorang terpapar 
virus corona dari beberapa 
cara di atas, maka virus akan 
masuk ke tubuh dan mem-
perbanyak diri. Di dalam 
tubuh, virus akan menempel 
pada sel-sel tubuh memakai 
spike yang ada di permukaan 
virus. Spike protein ini ber-
fungsi sebagai pengait ke 
tubuh manusia.Saat virus 
sudah berhasil mengaitkan 
diri ke sel sehat, sel akan ru-
sak dan mati. Saat sel di 
suatu organ banyak yang 
rusak atau bahkan mati, ker-
janya jadi tidak maksimal.

Sel yang diserang terutama 
adalah sel di paru-paru. Virus 
ini akan masuk dari saluran 
pernapasan, dari mulut, hi-
dung, turun ke tenggorokan, 
lalu sampai di paru-paru.
Ketika virus menyerang sel, 
tubuh tentu tidak tinggal 
diam. Ada sistem kekebalan 
atau sistem imun yang akan 
berusaha untuk melawannya.
Kerusakan sel yang terjadi 
dan peperangan antara sistem 
imun dan virus penyebab 
Covid-19 ini membuat tubuh 
bereaksi. Reaksi inilah me-
nyebabkan munculnya se-
rangkaian gejala.

Virus SARS-CoV-2 juga 
akan membuat paru-paru 
meradang. Proses peradangan 
ini yang memicu sesak napas 
dan bisa berujung pada pneu-
monia. Pneumonia terjadi 
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akan melakukan konsolidasi 
dan komunikasi serta mem-
bentuk Forum kominukasi 
cabor, hal ini dilakukan tidak 
lain adalah untuk menyikapi 
kondisi prestasi olahraga di 
Sumatera Selatan kedepan 
dan tidak menutup kemun-
gkinan ketika forum terbun-
tuk akan mengambil sikap 
mosi tidak percaya terhadap 
ke pemimpinan Hendri Zai-
nudin selaku ketua KONI 
sumsel.

“Dalam waktu dekat kami 
akan mencoba membangun 
komunikasi ke pengurus cabor 
untuk melebur dan membentuk 
wadah atau Forum cabor guna 
menyikapi pembinaan olah-
raga prestasi di sumsel dan 
tidak menutup kemungkinan 
ketika Forum ini terbentuk akan 
melakukan mosi tidak percaya 
terhadap kepengurusan KONI 
Sumsel di bawah kepemimpi-
nan Hendri Zainudin, ”tegasnya.

Tidak hanya pengurus 
cabor, rasa kekecewaan ba-
hkan juga turut dirasakan oleh 
anggota pengurus KONI 
Sumsel, satunya Firmansyah 
Yusuf Rambang. Hal itu ter-
lihat dari ungkapannya yang 
ditulis langsung diberanda 
facebook pribadinya. Dalam 
tulisannya tersebut, dirinya 
menyampaikan permohonan 
maaf kepada gubernur Sum-
sel karena merasa telah gagal 
dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya.
“Kepada Bapak Gubernur 

Sumsel, saya pribadi dan se-
bagai panitia pelatda tim 
Sumsel untuk PON Papua 
mohon maaf, karena saya 
gagal mengarahkan latihan 
atlet sesuai standar tidak ada 
test fisik atlet sebelum pe-
latda dimulai sampai ketika 
pelatda hampir berakhir di 
minggu ketiga september 2021. 
Akibatnya tidak didapatkan 
data kemajuan atlet di kom-
ponen speed, power, treangth 
ndan endurancenya, ”ung-
kapnya dalam tulisan tersebut.

“Singkatnya KONI Sum-
sel mengirim atlet tanpa 
mengetahui seberapa jauh 
kesiapan atlet mengikuti kom-
petisi. Dari awal persiapan 
pelatda sudah saya sarankan 
untuk melakukan test yang 
sangat penting ini, entah 
mengapa tidak dilakukan. 
Sebagai insan dan pelaku 
olahraga saya mengaku telah 
gagal melakukan tugas seba-
gaimana yang diharapkan 
bapak gubernur Sumsel se-
bagai kepala daerah dan ma-
syarakat Sumsel. Karena saya 
sadar kami telah mengguna-
kan miliyaran uang rakyat 
lewat APBD untuk pelatda 
yang ngawur dan asal-asalan. 
Untuk mengurangi beban 
dosa saya sekali lagi saya 
mohon maaf, karena dosa 
kesalahan saya harus diper-

tanggungjawabkan baik di 
dunia sampai akhirat nanti, 
”demikian ungkapnya. 

Sementara itu, anggota 
pengurus KONI Sumsel lain-
nya yang juga menjabat Se-
kretaris Umum Pengprov 
PASI Sumsel, Zulpaini M 
Ropi saat dikonfirmasi, Se-
lasa (14/9/2021) menyam-
paikan bahwa memang sudah 
banyak kebijakan-kebijakan 
yang di buat oleh KONI Sum-
sel tidak sesuai dengan kon-
disi yang seharusnya. 

“Bahkan sebagai pengurus 
di cabor PASI Sumsel, kami 
sudah pernah menyampaikan 
terkait dengan program dan 
langkah-langkah penting dalam 
menunjang prestasi yang akan 
di raih oleh atlet khususnya 
atletik pada PON di Papua 
nanti. Salah satunya kebutuhan 
tenaga massage yang memang 
kami anggap perlu untuk 
menunjang prestasi atlet dengan 
target dua atau bahkan tiga 
medali emas. Namun jikapun 
tidak ada biaya dari KONI 
Sumsel, cukup dibantu tiket 
pesawat saya, biar dana uang 
saku kami bayarkan sendiri, 
”ungkapnya.

Dikatakannya lagi, jika 
memang biaya tiket pesawat 
juga tidak mampu, kami juga 
siap membiayai sendiri, namun 
setidaknya tetap ada upaya 
dari pihak KONI Sumsel. 

“Tapi, sampai saat ini 

tidak ada komunikasi sama 
sekali mengenai hal tersebut, 
seharusnya juga ada bantuan 
dana pendukung dalam ben-
tuk tali asi seperti yang dila-
kukan kepengurusan di masa-
masa sebelumnya menjelang 
keberangkatan PON. Begitu 
juga kami yang akan bertugas 
sebagai panitia dari PB se-
bagai wasit, juri maupun 
bidang lainnya, mestinya di 
berikan bantuan sebagai pen-
ghargaan yang membawa 
nama baik daerah Sumsel. 
Bahkan saat pelepasan atlet 
juga tidak di undang sebagai 
penghargaan,”cetusnya. 

Ditambahkannya lagi, ala-
san yang selalu disampaikan 
pihak KONI tersebut terkadang 
tidak masuk akal, dari bulan 
ke bulan dia menjanjikan untuk 
pencairan, tapi sampai saat ini 
belum juga ada tanda-tanda 
pencairan dana pembinaan  ke 
cabor baik berupa kegiatan 
ataupun peralatan pendukung 
pembinaan olahraga prestasi 
hingga dana oprasional Peng-
prov Cabor.

“Padahal pada saat masa 
pemilihan Hendri Zainudin ber-
janji dihadapan pengurus masing 
– masing Pengprov Cabor akan 
diberikan uang pembinaan se-
besar Rp 75 Juta dan Rp. 100 
Juta untuk KONI Kabupaten/
Kota namun hingga tahun kedua 
belum ada yang terealisasi,” 
pungkasnya.  (#muk)
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Dirinya pada hari Senin 
(13/9/2021), mengaku hendak 
mengurus e-KTP milik war-
gannya yang telah didaftar-
kan online.  Namun dalam 
tayangan video tersebut 
terlihat ketua RT dan Oknum 
pegawai Disdukcapil terlibat 
adu mulut bahkan hampir 
adu jotos.

“Payo kito begojo (ayo 
kita berkelahi),”ujar Amran.

“Sudah sanolah pegila 
sano (Sudah sana, pergi 
sana), kamu tu tuo aku ni 
masih mudo (kamu itu sudah 
tua, aku masih muda),” tu-
tur oknum tersebut. 

Kesal dengan kejadian 
tersebut Amran yang sempat 
mengambil video kejadian 
tersebut langsung menggung-
gahnya ke Instagram pribadi 
miliknya. Dia menuliskan 
jika ia datang ke Disdukcapil 
untuk mengurus e-KTP war-
ga yang sebelumnya sudah 
ia daftarkan secara online 
melalui aplikasi Whatsapp. 

Setelah 10 hari pendafta-
ran, ia pun datang ke Disduk-
capil guna mempertanyakan 
perihal e-KTP tersebut. 

“ Inilah perilaku yang 

kurang pantas dilakukan ok-
num Disdukcapil kota Pa-
lembang saat melayani saat 
melayani masyarakat untuk 
membuat KTP online 10 
hari saya menanyakan ke-
pada oknum yang tadi marah 
- marah ke saya , saya selaku 
ketua RT tidak senang ke-
pada oknum tersebut. Mohon 
kepada bapak wlikota @
harnojoto dan Ibu @fitrian-
tiagustinda untuk menindak 
lanjuti agar tidak terjadi se-
perti ini lagi kedepannya 
demikian terima kasih,” tulis 
Amrandi akun Instagram 
pribadinya.

Setelah viral dan menda-
patkan hujatan dari para ne-
tizen, sehari kemudian tepat-
nya pada hari Selasa 
(14/9/2021), oknum pegawai 
honorer akhirnya membuat 
permintaan maaf atas peris-
tiwa tersebut. Dalam video 
permohonan maaf yang ber-
durasi 47 detik tersebut, di-
ungkapkan jika peristiwa 
kegaduhan terjadi karena 
kesalahpahaman.

“Saya petugas Disdukca-
pil Kota Palembang memohon 
maaf atas terjadinya kegadu-

han atau viralnya kejadian 
tersebut di media sosial. Ke-
jadian itu terjadi Senin 
(13/9/2021), yang mana saya 
sebagai petugas mencoba 
menjelaskan namun terjadi 
miss komunikasi diantara 
kami. Ke depan saya akan 
melakukan pelayanan yang 
lebih baik lagi,” katanya. 

Terkait viralnya video 
oknum petugas Disdukcapil 
tersebut, mendpatkan per-
hatian serius dari berbagai 
pihak termasuk juga Sekda 
kota Palembang Ratu Dewa 
hingga anggota DPRD Ko-
ta Palembang Akbar Alfaro. 
Keduanya langsung mela-
kukan sidak ke kantor Dis-
dukcapil secara bergantian 
atau hanya selang beberapa 
jam saja. 

Diawali oleh kunjungan 
Akbar Alfaro yang langsung 
meminta klarifikasi serta 
penjelasan dari pihak Diduk-
capil. Kemudian disusul oleh 
Sekda kota Palembang Ratu 
Dewa yang melakukan sidak 
pada hari yang sama, hal itu 
terloihat dari postingan yang 
diunggah di akun instagram 
pribadinya. (#nop)

Palembang Gagal ................................ SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

“Now or never,” ujar 
Husni Thamrin lagi.

“Walikota boleh menik-
mati  masa nyamannya kalau 
dia ingin diingat sebagai Wa-
likota yang gagal. Tetapi kalau 
dia tidak mau diingat sebagai 
Walikota gagal inilah saatnya 
dia harus berbuat sesuatu langs-
ung memimpin dalam sisa 
waktu yang tidak banyak lagi,” 
tambah Husni Thamrin. Se-
mentara itu dalam kesempatan 
yang sama, pengamat Bagindo 

togar menyebut Palembang 
sudah gagal urus. Palembang 
ke depan harus memiliki pe-
mimpin yang mempunyai 
konsep konkrit dan dasar keil-
muan yang jelas.

“Palembang sekarang ga-
gal urus, harusnya pemimpin 
mendatang mesti diuji dulu 
secara akademik sehingga 
mampu menjawab problema-
tika yang terjadi. Tidak se-
perti sekarang yang terjadi justru 
masyarakat dirugikan,” tambah 

Bagindo Togar.
Menurut Bagindo, calon 

pemimpin nantinya harus 
diseleksi secara ketat melalui 
partai politik, bahkan pihaknya 
menawarkan ide perlunya 
setiap kandidat mengeluarkan 
naskah akademik lebih dulu 
sebelum maju dalam tahap 
pencalonan.

Senada, Dr Dedi Irwanto 
sejarawan alumni Universitas 
Gajah Mada berpendapat 
menjadi seorang pemimpin 

itu harus berilmu. Sehingga 
dapat membangun dengan 
pandangan jauh ke depan.

“Sejarah mencatat, dari 14 
Sultan yang pernah memimpin 
Kesultanan Palembang Darus-
salam, hanya 3 orang yang 
dikenal. Maka itu yang perlu 
diingat, tidak semua pemimpin 
tercatat dalam sejarah. Hanya 
pemimpin yang berilmu dan 
visioner akan mampu meny-
ejahterakan masyarakat,” im-
buh Dedi lagi.  (tim)

26 September mendatang 
pukul 18.00 WIB. Pem-
baca setia Koran Umum 
Berita Pagi dapat polling 
melalui link barcode yang 
disediakan dalam edisi 

Berita Pagi sebelum ini.
Pi lwako Palembang 

sendir i  baru akan di laks-
anakan 3 tahun menda-
tang.  Namun sejumlah 
nama sudah banyak di-

sebut  memil iki  kesem-
patan untuk menggan-
t ikan sosok Harnojoyo 
Walikota  sekarang yang 
sudah 2 priode menjabat . 
(muk)
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Bahkan memalui akun 
instagramnya Selasa (13/7) 
silam dia menyatakan ber-
hasil juga menyelesaikan 
kursus singkat tambahan 
konsentrasi hukum kontak 
dari HarvardX. 

“Maudy Mikha Maria Tam-
bayong, S.H., MM, dengan 
Program Pascasarjana Inter-
nasional dari Harvard Business 
School dan kursus singkat 
tambahan konsentrasi hukum 

kontrak dari HarvardX. Dan 
ini aku persembahkan untuk 
Mamaku...kami berhasil,” 
tulisnya melalui akun @mik-
tambayong.

Putri semata wayang 
dari pasangan Michael Tam-
bayong dan Deva Tambayong 
ini lahir di Jakarta 15 Sep-
tember 1994. Wajar saja 
Mikha memiliki bakat olah 
vocal, karena dia merupakan 
keponakan penyanyi lawas 

Harvey Malaiholo.
Mikha Tambayong se-

belumnya menyelesaikan 
pendidikan S1 melalui pro-
gram IEMM UPH. Mikha 
lulus dengan predikat cum-
laude dari Fakultas Hukum 
di Universitas Pelita Hara-
pan (UPH) pada 2017.

Mikha mengawali kari-
ernya melalui ajang pemi-
lihan GADIS Sampul pada 
tahun 2008. Debutnya dalam 

bermain sinetron adalah 
sebagai Tasya yang meru-
pakan tokoh utama di sine-
tron berjudul Kepompong.

Setelah setahun berkarier 
di dunia sinetron, ia diberi-
kan tawaran untuk terjun di 
dunia musik. Singel per-
tama yang diluncurkannya 
adalah Cinta Pertama yang 
merupakan album lagu 
tema dari sinetron Kepom-
pong. (net/hus)

Suleman MA, Dr Markoni 
Badri MA, Dr Dedi Irawan 
MSi, Bagindo Togar Butar-
Butar dan Dr (C) Nurly 
Meilinda MIkom.

“Kita ini memiliki modal 
historis untuk maju, karena 
sebagai kota dagang DNA 
Palembang terbuka dengan 
ide-ide baru,” ujar Zulfikri 
Suleman.

Ditambahkan, berdasarkan 
pemikiran Kong Hu Chu ada 
3 hal yang mampu membuat 
masyarakat dalam satu wi-
layah dapat berkembang 
yaitu pemimpin yang baik, 
pangan yang cukup dan kea-
manan terjamin.

“Dari ketiga hal tadi, ha-
nya pemimpin yang baik 
paling dibutuhkan. Andaikan 
hanya ada satu saja faktor 
tersebut maka yang harus ada 
pastinya pemimpin yang baik 
tersebut,” ujarnya lagi.

Sementara itu, terkait 
banyaknya kandidat Wali-

kota bermunculan sekarang 
akademisi Nurly Meilinda 
mengungkapkan dari nama 
yang beredar belum ada yang 
memiliki branding politik 
jelas dan kuat. Ditambah 
lagi dengan sikap kritis ma-
syarakat yang kian cerdas 
sekarang, kandidat harus 
mampu menawarkan ide dan 
gagasan cemerlang.

“Tetapi memang, ide dan 
gagasan bagus itu pasti keluar 
dari kapasitas kandidat itu 
sendiri. Maka itu seharus yang 
berminat mencalonkan diri 
nanti bagusnya banyak mem-
buka ruang publik sehingga 
masyarakat dapat leluasa mem-
berikan apresiasi,” katanya.

Nurly menambahkan, 
ada 3 hal yang bisa mem-
buat seorang kandidat ung-
gul. Pertama, gagasan yang 
cemerlang terutama dalam 
konteks kesejahteraan ma-
syarakat. Kedua, komuni-
kasi yang baik. Dan ketiga, 

menurutnya faktor keberun-
tungan.

Dalam diskusi juga terung-
kap jika upaya yang dilaku-
kan sebagian tokoh saat ini 
sudah waktunya. Karena di 
tahun 2020 mendatang, ta-
hapan Pilwako dimulai. 
Maka itu di media sosial ba-
nyak beredar pencitraan yang 
dilakukan walau masih ter-
kesan malu-malu.

Menanggapi hal ini, pa-
kar Marketing Politik Mar-
koni Badri menganggap yang 
dijual banyak tokoh saat ini 
baru sebatas emosional ma-
syarakat, sehingga banyak 
pola terkesan ikut-ikutan 
dan tidak kreatif.

“Komunikasi publik itu 
penting, sehingga ide-ide 
dapat tersampaikan. Banyak 
terjadi kandidat hanya mela-
kukan branding instrumental 
sehingga tidak bernilai di 
mata masyarakat,” ujar Mar-
koni. (tim)

akibat infeksi (radang) pada 
kantung udara di paru (al-
veolus).Ketika semakin ba-
nyak jaringan paru yang rusak, 
Anda pun akan semakin sulit 
bernapas dan kerja paru-paru 
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K O R A N U M U M

Komedian top ini selalu tampil 
totalitas dalam setiap acara yang 
menampilkan dirinya. Sule konsisten 
tampil di layar kaca, dirinya pun 
dibayar Rp 75 juta untuk satu 
program acara televisi.

Penyanyi ini selalu 
tampil memukau 
dalam tiap aksinya 
baik di tanah air 
maupun saat di luar 
negera. Bayaran 

sekali manggung Agnes Mo 
mencapai Rp. 100 juta dan 
bahkan lebih.

Wanita asal Bali ini 
disebut-sebut bisa 
mendapat bayaran 
sampai Rp 250 juta 
untuk sekali tampil 
dalam sebuah acara. 

Dirinya dikenal multi talenta 
baik sebagai model, pembawa 
acara maupun pemeran film.

Artis papan atas suami 
dari Nagita Slavina ini? 
Tiap hari dirinya selalu 
tampil di layar kaca 
dalam berbagai 

program. Rp 75 juta untuk 
sekali acara, sementara untuk 
menjadi bintang iklan dia 
dibayar Rp. 250 juta.

Pedangdut yang tenar 
melantunkan lagu Alamat Palsu 
ini juga mahir sebagai komedian 
dan host. Ayu Ting Ting dibayar 
sedikitnya Rp 100 juta untuk tiap 
kali tampilannya.

RABU, 15 SEPTEMBER 2021

PERNAH ngelakoni pekerjaan sebagai 
Disc Jockey (DJ), Tania Ayu semakin 
eksis sebagai model majalah dewasa. 
Paras Tania Ayu Siregar memang jarang 
terlihat di layar kaca maupun layar lebar. 
Namun sebenarnya ia telah lama terjun 
di dunia hiburan. 

Seiring dengan ketenaran dirinya, 
dara manis ini juga laris manis 
menerima endors melalui akun 
instagramnya. Tania lahir di Jakarta 
pada 31 Januari 1994, memiliki ayah 
yang berasak dari Batak dan ibu yang 
berdarah Cilacap.

Tania berperan sebagai pembantu 

rumah tangga dalam film Inem Pelayan 
Seksi. Penampilannya yang genit karena 
mempunyai bodi aduhai dalam film 
tersebut membuat mata laki-laki serasa 
tak berkedip memandanginya.

Dalam film Di Bawah Umur  yang 
bercerita tentang masa muda remaja 
dalam pencarian jati diri yang membuat 
mereka melakukan kenakalan. Penampi-
lannya dalam film ini singkat saja dan 
Tania berperan sebagai seorang Pekerja 
Seks Komersial (PSK)

Setelah namanya diduga terseret 
kasus prostitusi online, beberapa 
fakta terkait  Tania Ayu pun mulai 

terungkap.Selebgram 
ini masih berstatus 
saksi dalam kasus 
prostitusi tersebut.

Sebelumnya, publik 
dibuat penasaran 
dengan inisial TA yang 
disebut terlibat kasus 
prostitusi online. Penga-
dilan Negeri Bandung 
yang menangani kasus 
tersebut menjatuhkan 
hukuman kepada empat 
terdakwa yang bertugas 
sebagai mucikari. (net/hus)

Jadi
Pernah

RACHEL Vennya dan Sa-
lim Nauderer saat ini 

berada di New York 
dalam rangka ikut salah 
satu brand fashion 
Indonesia dalam 
acara New York Fa-
shion Week. Di 
sela-sela itu, ke-

duanya menyem-
patkan diri 

u n t u k 

menikmasi suasana New 
York dengan romantis.

Tak hanya ganteng, Sa-
lim Nauderer pria blasteran 
Indonesia-Jerman ini juga 
tampil stylish selama libu-
ran bersama sejumlah se-
lebriti lainnya.

Rachel yang lahir di 
Jakarta pada 23 September 
1995 silam sempat mem-
buat heboh dengan berita 
perceraiannya dengan Niko 
Al Hakim. Walau sudah 

memiliki 2 buah hati, 
namun keduanya 
sepakat untuk 
mengakhiri tali 

suci pernikahan.
Awal mula eksistensi 

Rachel Vennya di media 
sosial adalah karena kisah 
cintanya. Rachel Vennya 
banyak mengunggah foto 
bersama Niko Al Hakim. Saat 
itu, gaya berpacaran Rachel 
Vennya dinilai vulgar.

Kini, Rachel tak hanya 
dikenal sebagai artis selegram 
yang cantik namun juga me-
miliki sejumlah bisnis yang 
tersebar di banyak tempat. 
Restoran sate yang dirintis 
oleh Rachel bukan semba-
rangan saja. Namun, ia beri-
novasi dengan menggunakan 

bumbu-bumbu lezat yang 
kekinian sehingga digandrungi 
oleh anak muda. 

Rachel Vennya juga 
memiliki Clothing Line yang 
diberi brand Raven is Odd. 
Melalui usaha inilah Rachel 
berhasil menggelar berbagai 
pameran di berbagai kota 
dan dinobatkan sebagai 
pengusaha muda terbaik di 
bidang fashion. 

Disamping itu usaha lain 
yang tengah digelutinya ber-
upa jamu pelangsing serta 
make up artist yang semakin 
laris manis. (net/hus)

Tante Erni

Rachel Vennya

DIJULUKI nitizen sebagai 
Pemersatu Bangsa, pesona 

Tante Ernie tampaknya belum 
luntur sedikitpun di usia 45 
tahun. Tak heran unggahan 
Tante Ernie di Instagram 
pribadinya nyaris selalu 
menarik perhatian.

Pemilik akun instagram 
@himynameisernie dengan 

follower lebih 2 juta ini ham-
pir tiap hari menampilkan 

foto dengan body goal yang 
membuat nitizen salah fokus. 

Pemilik nama lengkap Ernie 
Jodojono mengaku mulai aktif di 

instagram pada 2017 lalu. Ibu 3 
anak ini juga mengaku keseharian-

nya hanya ibu rumah tangga biasa. 
Namun memang dirinya rajin melalu-
kan perawatan tubuh sehingga dalam 
usia seperti sekarang masih menarik.

Tante Ernie merupakan istri dari seorang 
pengusaha yang bernama Irwan Judojono. 
Suaminya dikenal sebagai Direktur Utama 
PT Graha Niaga Tata Utama yang dikenal 
sebagai pengembang dan pengelola gedung 
milik CIMB Niaga.

Setiap kali Tante E r n i e 
posting foto, pasti a k a n 
mengundang banyak komen-
tar nitizen. Bahwa da lam 
satu kesempatan E r n i e 
mengaku bisa masuk 5 0 0 -
600 pesan melalui 
instagramnya 
saat dirinya 
memposting 
aktifitasnya 
tersebut.  (net/
hus)

Selalu 
Bikin Nitizen 

Salfok

Liburan Romantis Bersama Pacar

5 Artis Dengan Bayaran Termahal
Agnes Mo Luna Maya Raffi Ahmad

Ayu Ting Ting Sule
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Tania Ayu
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