
Kita memandang kagum 
bercampur iri atas kemam-
puan beberapa negara tetan-
gga untuk memulihkan diri 
dari berbagai krisis, sebagai-
mana yang dialami negeri 
kita juga, dan kemudian ber-
gerak maju dengan pasti. 
Inilah yang terlihat di Singa-
pura, Malaysia dan Thailand. 
Dengan ukuran apa pun, 
ketiga negara tetangga ini 
jelas telah berada jauh di de-
pan. Vietnam yang baru me-
mulai lagi pembangunan 
nasionalnya sejak awal tahun 
1980an, setelah menderita 
akibat perang yang berke-

panjangan, menunjukkan 
kemampuan yang sama he-
batnya dalam membangun 
diri dan bahkan dalam hal 
kemampuan menarik investa-
si asing, misalnya, mungkin 
sudah menyalip kemampuan 
Indonesia.

Jika kita mengamati 
dengan seksama kemajuan 
di berbagai negara, kita ter-
dorong untuk menyimpulkan 
bahwa kemajuan besar itu 
dimungkinkan oleh kemam-
puan para pemimpin negara-
negara tersebut 
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JaKaRta, BP- Ditetapkan-
nya H Alex Noerdin men-
jadi tersangka oleh Kejaksa-
an Agung bukan berarti ang-
gota Fraksi Partai Golkar DPR 
RI ini pasti dinyatakan ber-
salah. Semua pihak harus 
mengedepankan asas praduga 
tak bersalah (presumption of 
innocence).   Asas ini menem-
patkan seorang tersangka atau 
terdakwa sebagai orang yang 
tidak bersalah 

Jadi tersangka 
Belum tentu Bersalah

Netizen Doakan Sang Pelopor
PaLEMBaNG,BP – Dite-
tapkannya H Alex Noerdin 
sebagai tersangka sejak Ka-
mis (16/9/2021) lalu, masih 
menjadi perbincangan yang 
cukup ramai dan hangat di 
sejumlah media sosial. Ba-
hkan, banyak kalangan ne-
tizen justru mendoakan 

kepada pelopor sekolah dan 
berobat gratis ini agar tetap 
tegar dan selalu sehat dalam 
menjalani proses hukum yang 
sedang dihadapinya.

Alex Noerdin yang pernah 
menjabat bupati Musi Bany-
uasin dan Gubernur Sumsel 
masing-masing dua periode 

ini, ditetapkan sebagai ter-
sangka atas dugaan tindak 
pidana korupsi pembelian gas 
bumi yang dilakukan oleh 
PDPDE Sumsel tahun 2010-
2019. Sosok yang dinilai 
visioner tersebut

H.Alex Noerdin 
dalam suatu momen 
saat mengunjungi 
anak sekolah pada 
kegiatan peluncuran 
program sekolah 
gratis di Kabupaten 
Muba tahun 2002 
silam. (BP/Ist)
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SHERiNa Munaf, nama 
tenar yang dikenal sebagai 
penyanyi, pemain film dan 
model. Ia merupakan putri 

dari musikus dan politikus 
Indonesia, Triawan Munaf 

sekaligus keponakan dari 
penyanyi dan musikus le-

gendaris Indonesia, Fariz 
Rustam Munaf.

Pandai Analisa 
Perilaku Manusia

Sherina Munaf

Selisih Tipis, Zulinto Masih Unggul
Polling Kandidat Walikota Palembang

PaLEMBaNG, BP- 
Walau hanya terpaut 
dengan Mgs Syaiful 
Fadli tak sampai 2 per-
sen, Ahmad Zulinto 
masih unggul dalam 
polling kandidat Wali-
kota Palembang mendatang. 

Sampai dengan Se-
lasa (21/9) pukul 18.00 
WIB, Ketua PGRI 
Sumsel tersebut be-
rada dalam 22,7 per-
sen dan baru Syaiful 
Fadli 20,9 persen.

Ahmad Zulinto sendiri 
saat dikonfirmasi beberapa 
waktu lalu belum mau ber-
komentar banyak. 
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JatiNaNGoR pagi pukul 06.00 WIB,  
Sabtu Pon, 10 Juli 2004. Serombongan 

pejabat dari sebuah kabupaten di bagian 
utara Sumatera Selatan berjalan setengah 
berlari mengikuti sosok terdepan seorang 

lelaki berbadan tegap melangkah cepat 
dalam setelan pakaian jas lengkap.

 
Arif Agung

Pemimpin Populer Pencetus Program Populis
teng merah yang kondang 
disebut kampus merah putih 
hari itu bersiap mendengar 
paparan seorang bupati asal 
provinsi Sumatera Selatan,  
Alex Noerdin namanya.Dia-
lah lelaki berbadan tegap 
berpakaian jas lengkap itu, 
ia Bupati Musi Banyuasin, 
sebuah kabupaten yang  sukses 
melampaui ketertinggalan 
menjelma jadi kampiun di 
antero Bumi Sriwijaya. Alex 
Noerdin didaulat memberikan 
pembekalan bagi  798 calon  
pamong praja muda STPDN. 

“Lebih baik belajar di 
kelas yang buruk tapi me-
nuai ilmu ketimbang tidak 
sekolah karena miskin dan 
tak punya biaya. Sejak tahun 
2002, Pemkab Muba telah 
membebaskan biaya pendi-
dikan  dari TK hingga per-

Egi Islamiyani
dan saudari 
kembarnya 
Ega Islamiyana 
memperlihatkan 
majalah yang 
bergambar 
dirinya semasa 
SD digandeng 
Bapak Alex 
Noerdin saat 
peluncuran 
Program 
Sekolah Gratis 
di Muba tahun 
2002 yang lalu.
(BP/Ist)

Salah satu 
program 
aspirasi H.Alex 
Noerdin tahun 
ini, instalasi Air 
Siap Minum di 
Sumsel sudah 
bisa digunakan.
(BP/Ist)

SEtELaH lebih saratu-
san langkah melewati 
undakan dan naik turun 
kontur tanah asrama, le-
laki berambut klimis itu 
berhenti. “Ini asrama Su-
matera Selatan? Mana yang 
asal Muba?” tanya dia 
kepada rombongan di bela-
kangnya. Tak jauh dari 
lokasi ia bertanya, tampak 
barisan praja berbaju se-

ragam krem. Wajah me-
reka optimis, baju ketat, 
badan rata. 

Hormaaat grak!
Nyaris seribu siswa 

praja yang tadinya dalam 
posisi duduk sempurna 
seketika tegak memberi 
hormat, entakan kaki me-
reka kompak memukul 
lantai.  Bangunan bergen- BersamBung ke Hal. 7.....

Arsinum 
Siap Digunakan
PaLEMBaNG-BP, Pen-
golahan air siap minum 

(Arsinum) yang merupakan 
inovasi teknologi Badan 
Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) selesai 
diinstalasi dan siap dip-
ergunakan khususnya bagi 

masyarakat yang berada di 
wilayah sulit air bersih.

Di Sumsel, program yang 
merupakan aspirasi 

Program Aspirasi Tetap Berjalan

BersamBung ke Hal. 7.....

PaLEMBaNG, BP- Ter-
kait permasalahan hukum 
yang menimpa H Alex 
Noerdin yang juga Ketua 
Dewan Pertimbangan 
Partai Golkar Sum-
sel menurut 
pengamat poli-
tik dianggap 
sebagai mo-
mentum bagi 
jajaran pengurus 
Golkar Sumsel 
meningkatkan so-
liditas. Apalagi 
diketahui, Alex Noerdin 
terbilang sukses memim-
pin partai berlambang 
beringin sebelum ini se-

hingga mampu menem-
patkan banyak kader se-
bagai Kepala Daerah 
serta pimpinan legislatif.

“Kalau pintar, situ-
asi ini harus diman-

faatkan oleh ja-
jaran pengurus 
Golkar Sumsel 
u n t u k 
memutarbali-

kan isu miring 
dengan banjirnya 
simpati terhadap 
beliau saat ini. 

Situasi harus diubah dengan 
model strategi 

Momentum Bagi 
Golkar Sumsel

Alex Noerdin

guruan tinggi. Biaya berobat 
juga digratiskan. Sektor pen-
didikan dan kesehatan adalah 
fundamental services yang 
apabila dipenuhi secara benar 

dalam jangka panjang akan 
berdampak positif pada sektor 
ekonomi,” kata Alex. 
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Pemimpin dan Akal-Budi
Zulfikri Suleman
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Prakiraan Cuaca

Quote

Salah satu cara yang umum 
nya dilakukan perusahaan 
untuk mengkomunikasikan 
produk maupun jasa adalah 
dengan melakukan branding 
produk maupun jasa tersebut. 
Strategi branding adalah ba-
gian dari strategi promosi 
yang ditujukan perusahaan 
untuk pasar sasaran yang 
diinginkan (target market) 
disesuaikan dengan segmen 
yang akan dituju.  Begitu 
juga dalam dunia politik saat 
ini, partai partai politik mau-
pun politisi telah banyak yang 
menerapkan konsep branding 
untuk  menyampakan pesan 
pesan politik untuk konsti-
tuen dan masyarakat pemilih, 
dan nantinya diharapkan da-
pat memperoleh suara dari 
target audience tersebut ke-
tika pemilihan umum. Partai 
dan politisi menyadari bran-
ding menjadi salah satu stra-
tegi yang tepat untuk men-
jual produk politik baik 
berupa gagasan atau men-
jual figur tertentu dari partai 
tersebut.  

Branding menurut Philip 
Kotler, merupakan sebuah 
istilah, nama, simbol atau 
rancangan yang menggam-
barkan suatu jasa atau barang 
dan juga tempat usaha terse-
but. Branding juga merupakan 
pembeda antara poroduk atau  
jasa pesaing. Branding adalah 
proses komunikasi yang dila-
kukan secara terintegrasi 
dengan menggunakan berba-
gai media dan pesan-pesan 
yang sudah disusun sede-
mikian rupa. Branding ber-
tujuan untuk memperkenalkan 
dan menciptakan awareness 
kandidat kepada pasar sasa-
ran atau calon pemilih atau 
publik. Selain itu, branding 
merupakan upaya partai po-
litik membangun, menghim-
pun kekuatan, kepercayaan 
dan dukungan publik

Pertanyaan mendasar yang 
sering ditanyakan sekelompok 
orang adalah apakah keber-
hasilan melakukan branding 
menjamin keberhasilan par-
tai atau kandidat meraih ke-
menangan dalam konstestasi 
politik. Apa manfaat branding 
bagi partai politik dan po-
litisi, dan bagaimana mela-

kukan branding yang benar.
Konsep political branding 

tidak hanya dipakai partai 
politik dan politisi ketika 
menjalang pemilihan umum 
berlangsung tapi jauh sebelum 
nya. Kita bisa saksikan saat 
ini bahkan jauh sebelumnya, 
beberapa politisi telah mela-
kukan branding terhadap 
diri atau figur  mereka. Kita 
bisa saksikan begitu banya-
knya baleho dan spanduk 
politisi yang menghiasi pojok 
pojok kota atau bahkan sam-
pai kedaerah daerah. Berba-
gai slogan pun mereka lun-
curkan untuk membangun 
persepsi publik. Partai politik 
pun telah melakukan berba-
gai even atau kegiatan dalam 
rangka membranding atau 
me-rebranding partai partai 
mereka. Selain itu, partai 
politik dan politsi terlihat 
semakin semarak melakukan 
branding dengan memanfaat-
kan media sosial, seperti 
facebook, instagram, wha-
tapps, twitter, youtube  dan 
tiktok. 

Media sosial saat ini men-
jadi salah satu alat yang cukup 
ampuh dalam menyampaikan 
pesan pesan politik kepada 
publik. Pengguna internet di 
Indonesia semakin hari me-
ningkat dengan tajam. Jumlah 
pengguna internet di awal 
tahun 2021 mencapai 202,6 
juta jiwa jika dibandingkan 
dengan penduduk saat ini 
adalah 274,9 juta jiwa.  Ar-
tinya, penetrasi internet di 
Indonesia pada awal 2021 
mencapai 73,7 persen. Partai 
politik dan politisi pun me-
nyadari betapa kuatnya media 
sosial mempengaruhi per-
sepsi publik, terutama untuk 
kalangan milenial, dan Gen 
Z. Mereka merupakan kelom-
pok yang menguasi penggu-
naan teknologi (Technology 
Minded) yang banyak berse-
lancar didunia maya. Statis-
tik menunjukkan bahwa 
jumlah mereka relatif besar 
sebagai pemilih potensial.  

Jika kita sekilas kebela-
kang melihat pertarungan 
politik  beberapa tahun yang 
lalu, tak bisa kita ingkari 
bahwa keberhasilan bebe-
rapa partai dan politisi me-

rebut kursi kepala daerah 
maupun Presiden tak terle-
pas dari keberhasilan me-
reka melakukan branding 
terhadap partai atau figur, 
yang mereka jual sebagai 
kandidat, Misal nya dalam 
Pemilu 2019, keberhasilan 
PDIP melakukan branding 
sebagai partai Wong Cilik, 
berhasil memperoleh suara 
yang tinggi dalam kontesta-
si politik tersebut, begitu 
juga dengan keberhasilan 
tim Jokowi membranding 
sosok figur Jokowi sebagai 
orang yang lugu dan seder-
hana atau dengan istilah 
“wong deso”, telah mampu 
menyihir masyarakat pemi-
lih, sehingga Jokowi dapat 
mengalahkan sosok Pra-
bowo dan Sandiago yang 
juga punsa masa cukup be-
sar. Ketika Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) terpilih 
sebagai presiden beberapa 
tahun yang lalu, juga tak 
lepas dari keberhasilan team 
dan konsultan politik mem-
branding sososk SBY seba-
gai sosok figur yang cerdas, 
ganteng, dan santun. Be-
gitu juga pemilihan kepala 
daerah yang dianggap feno-
menal misalnya Ridwan 
Kamil di Jawa Barat, Ganjar 
Pranowo di Jawa Tengah 
dan Khofifah di Jawa Timur, 
termasuk juga  bagaimana 
sosok Anis Baswedan yang 
mampu mengalahkan Ba-
suki Cahya Purnama yang 
lebih dekenal dengan pang-
gilan Ahok, yang saat itu 
sebagai incumbent di DKI. 
Meskipun harus diakui ada 

juga partai dan kandidat yang 
kurang berhasil meskipun 
telah berusaha membranding 
dengan baik Partai maupun 
kandidat nya.

Political branding meru-
pakan bagian dari strategi dan 
taktik yang seharus nya dila-
kukan partai maupun politisi 
untuk membangun popularitas, 
terutama selama masa kampa-
nye, akan tetapi political bran-
ding dapat menjadi senjata 
ampuh dalam menyampaikan 
pesan komunikasi yang ber-
beda kepada konstituen atau 
calon pemilih yang akan dibi-
dik secara lebih efektif dan 
efisien. Dalam political bran-
ding, partai politik dan po-
litisi harus mampu memperli-
hatkan ke publik apa yang 
membedakan partai mereka 
dengan partai lain (differention), 
misal nya apakah mereka se-
bagai partai yang beraliran 
nasionalis atau religious atau 
gabungan dari kedua aliran 
tersebut. Selain itu, dalam po-
litical branding, partai dan 
politisi seharus nya dapat me-
nyampaikan pesan pesan po-
litik kepada publik tentang 
nilai lebih (value) apa  yang 
mereka tawarkan kepada publik 
sehingga layak utuk nanti nya 
dipilih..Sebagai Contoh, Kita 
mungkin masih ingat bagai-
mana Partai Nasdeem diawal 
kemunculannya dapat meraih 
suara yang signifikan di DPR 
meskipun sebagai partai baru 
waktu itu. Kemampuan Partai 
Nasdem dalam menjual “Pe-
rubahan” juga sebagai bagian 
dari keberhasilan partai Nasdem 
dalam menerapkan  political 
branding. 

Branding tidak hanya 
untuk institusi politik, tapi 
juga individu yang lebih di-
kenal dengan  Personal brand. 

Dengan kata lain, politisi, 
birokrat atau tokoh masyara-
kat yang berkeinginan ber-
tarung dalam pemilihan umum 
Kepala Daerah, dan legislatif 
2024 yang akan datang sudah 
selayaknya membangun per-
sonal brand jauh sebelum 
kampanye berlangsung. Ke-
berhasilan seseorang dalam 
membangun personal brand 
dapat mempengaruhi per-
sepsi publik. Dengan kata 
lain, personal brand bisa 
menjadi asset (brand equity) 
bagi setiap individu dan hal 
ini dapat membantu mem-
permudah individu atau po-
litisi dalam merebut hati 
calon pemilih. 

Harus diakui bahwa po-
litical branding tidak men-
jamin kemenangan atau ke-
berhasilan partai politik atau 
seorang kandidat. Branding 
merupakan salah satu bagian 
dari strategi dalam menjual 
atau memasarkan partai atau 
figur tertentu. Branding juga 
harus terintegrasi dengan 
strategi strategi lainnya agar 
bisa mengjhasilkan hasil yang 
optimal. 

Karena pemilihan umum 
serentak masih relatif lama, 
masih punya banyak waktu 
bagi partai politik atau po-
litisi atau individu tertentu 
seperti tokoh masyarakat, 
birokrat yang berniat untuk  
bertarung dalam kontestasi 
politik 2024 untuk mulai 
berbenah dan mencoba me-
nerapkan konsep political 
branding sebagai salah 
satu alat atau tool dalam 
meraih kemenangan. Sosia-
lisasi dan kampanye nanti-
nya akan jauh lebih terarah 
jika kosep political branding 
ini digunakan secara benar. 
*** 

Political Branding

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

“quotes stay hungry stay 
foolish”

Steve Jobs mantan CEO Apple Inc

PeNIlaIaN John Hop-
kins University yang me-
nyebut Indonesia sebagai 
one of the best dalam me-
nangani kasus Covid-19 patut 
disambut positif.  

Indonesia dianggap se-
bagai one of the best in the 
world dalam menangani 
kasus Covid-19. Alasannya 
karena Indonesia mampu 
menurunkan kasus Covid-19 
sebesar 58% hanya dalam 
waktu dua pekan.

Apresiasi juga datang 
dari World Bank karena In-
donesia berhasil mencapai 
vaksinasi 100 juta dosis 
pada 31 Agustus. Indonesia 
hingga Senin 20 September 
telah berhasil memberikan 
vaksinasi dosis pertama ke-
pada 79.657.762 orang, 
vaksinasi dosis kedua ke-
pada 45.224.650 orang, dan 
dosis ketiga untuk 856.589 
orang. 

 Capaian tersebut sang-
at penting untuk mening-
katkan optimisme dan 
keyakinan kita sebagai 
bangsa yang  bisa mengen-
dalikan pandemi.  Indonesia 
juga punya tantangan lebih 
dalam penanganan Covid-19 
mengingat populasi yang 
sangat besar dan secara geo-
grafis terdiri dari belasan 
ribu pulau.

Namun demikian kita 
tetap harus waspada. Kebi-
jakan pemerintah untuk 
mengendalikan Covid-19 
harus terus didukung. Jangan 
sampai sebutan one of the 
best dalam menangani kasus 
Covid-19 itu lantas mem-
buat kita menjadi jumawa. 
Kita harus tetap waspada 
terhadap kemungkinan 
penyebaran Covid-19.

Apalagi, varian baru 
Covid-19 terus bermunculan 
dan bisa menjadi ancaman. 
Maka kewaspadaan harus 
terus ditingkatkan.

Pemerintah terus siaga 
menyiapkan diri menghada-
pi berbagai kemungkinan. 

Masyarakat juga harus tetap 
disiplin dan bersedia be-
kerja sama melawan pan-
demi Covid-19.

Disiplin terhadap proto-
kol kesehatan harus tetap 
dilakukan, karena itu jalan 
terbaik pengendalian Co-
vid-19. Mendukung kebija-
kan pemerintah, salah satu-
nya dengan disiplin tersebut.

Kita  menilai kritik ter-
hadap kebijakan pemerintah 
itu hal biasa dan bagian 
dari keseimbangan demo-
krasi. Pemerintah harus 
menjawab kritik dengan 
tindakan perbaikan-perbai-
kan dan evaluasi dalam 
tata kelola penanganan Co-
vid-19.

Pemerintah dan masy-
arakat harus punya itikad 
dan keinginan sama, yaitu 
segera keluar dari pandemi 
Covid-19 maka percepatan 
vaksinasi harus terus dido-
rong oleh semua kalangan 
agar target herd imunity 
segera tercapai.

Lebih dari satu tahun, 
pandemi Covid-19 mem-
bayangi kehidupan seluruh 
penduduk dunia. Di Indo-
nesia, data per 16 Agustus 
2021 secara nasional, angka 
kesembuhan harian bertam-
bah mencapai 29.925 orang 
sembuh per hari atau se-
cara kumulatif menembus 
3.381.884 orang sembuh.

Kendari persentase ke-
sembuhan secara nasional 
telah mencapai 87,3 persen, 
masyarakat  jangan lengah, 
dan harus terus mematuhi 
praktik 3T (tracing, testing, 
treatment) dan menerapkan 
perilaku 3M (menggunakan 
masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak).

Terus laksanakan sosia-
lisasi kepada jajaran dan 
masyarakat untuk mening-
katkan kepatuhan 3T dan 
3M, serta kesadaran untuk 
isolasi terpusat. Ingat, jangan 
lengah, Covid-19 masih ada 
di sekitar kita. ***

Jangan 
Lengah

04:36 05:49 11:56 15:03 17:59 19:08

Pembangunan dermaga dikawasan pasar 16 ilir hampir selesai 
pengerjaannya yang terlihat semakin rapi, diharapkan kawasan tersebut 

nantinya bisa dimanfaatkan sekaligus sebagai kawasan wisata yang aman 
serta nyaman bagi masyarakat .(BP/IST)
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JAKArtA, BP– Nyata dan 
konkrit, kesan itulah yang 
tampak dari kinerja Bupati 
Dr Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA sejak empat 
tahun belakangan memimpin 
Kabupaten Muba. Program 
terobosan inovasi yang diiringi 
capaian prestasi selalu men-
jadi sorotan Media nasional 
dan lokal di Indonesia.

Bahkan, tahun 2021 ini 
kembali PR Indonesia mela-
lui program Anugerah Humas 
Indonesia menobatkan Bu-
pati Dr Dodi Reza Alex No-
erdin Lic Econ MBA sebagai 
Bupati Terpopuler di Media 
Digital 2021.

“Jadi PR Indonesia be-
kerjasama dengan Kazee 
Digital Indonesia melakukan 
monitoring di 7.015 media 
online lokal, 962 media on-
line nasional, dan 2.338 me-
dia online internasional, 
serta media sosial sepanjang 
semester 1 Januari – 30 Juni 
2021. Hasilnya, PR Indone-
sia sangat merasa pantas 
menobatkan Bapak Dodi 
Reza sebagai Bupati Terpo-
puler di Indonesia,” ungkap 
Founder & CEO PR Indone-
sia, Asmono Wikan di sela 
Anugerah Humas Indonesia 
(AHI), Jumat (17/9/2021) 
yang digelar secara virtual.

“Untuk Kategori Terpopu-
ler di Media Digital Sub Ka-
tegori Kementerian diantaranya 

Menteri PUPR Basuki Hadi 
Muljono, Menteri Kesehatan 
Budi Gunadi Sadikin, Men-
teri Pertahanan Prabowo 
Subianto, Menteri Kelautan 
dan Perikanan Sakti Wahyu 
Trenggono, Menteri Pariwi-
sata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Uno dan Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, Sub 
Kategori Walikota diantaranya 
Walikota Tanggerang Arif Ra-
hardino Wismansyah, Wali-
kota Makasar Dani Pomanto, 
Walikota Surakarta Gibran 
Rakabuming Raka, Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi, dan 
Wali Kota Bandung Oded Mu-
hammad Danial” ungkapnya.

Kemudian untuk Sub Ka-
tegori Bupati diantaranya 
Bupati Sidoarjo Ahmad Muh-
dior Ali, Bupati Bone Andi 
Fahsar M Padjalangi, Bu-
pati Musi Banyuasin Dr H 
Dodi Reza Alex Noerdin, 
Bupati Banyuwangi Ipuk 
Fiestiandani Azwar Anas, 
Bupati Sleman Kustini Sri 
Purnomo, Bupati Minahasa 
Royke Octavian Roring, Bu-
pati Belitung Sahani Saleh

“Selain itu, ada juga Sub 
Kategori Gubernur, yaitu Gu-
bernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan, Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo, Gu-
bernur Kalimantan Timur Isran 
Noor, Gubernur Sulawesi 
Utara Olly Dondokambey, dan 
Gubernur Jawa Barat Ridwan 

Dinobatkan Sebagai Kepala Daerah 
terpopuler di Media Digital

Dinobatkan Sebagai Kepala Daerah 
terpopuler di Media Digital

PAleMBANg, BP-  Kebutuhan pangan nasional 
saat ini terus meningkat, namun lahan irigasi makin 
berkurang karena areal di pulau Jawa terjadi alih 
fungsi lahan.

Sumatera Selatan (Sumsel) sendiri merupakan dae-
rah yang memiliki potensi Rawa pasang surut terbesar 
di Indonesia. Reklamasi rawa pasang surut di Sumsel 
dimulai sejak tahun 1961, dimana lebih dari 70% luas 
areal reklamasi berada di Kabupaten Banyu Asin, saat 
ini menghasilkan lebih kurang 519 ribu ton beras.

Banyuasin menjadi lumbung pangan nomor satu 
di Sumsel dan masuk empat besar dari 10 besar 
Nasional sebagai kabupaten penyumbang pangan di 
Indonesia. Pada beberapa daerah potensial seperti 
Telang, produksi padi mencapai 7-8 ton/ha.

Namun, sayangnya Staf ahli Pusat Data Infor-
masi Daerah Rawa dan Pesisir (Pusdatarawa) Sum-
sel Dr. Momon Sodik Imanudin, S.P., M.Sc menga-
takan produktivitas lahan rawa pasang surut di Sum-
sel secara keseluruhan masih belum optimal.

“Belum optimal, perlu pendampingan teknis. 
Teknologi yg dihasilkan hrs ada verifikasi dan adap-
tasi. Perlu peningkatan peran serta petani, dan unsri 
hrs dilibatkan dr perencanaan dan pelaksanaan,” 
ujarnya kepada Berita Pagi, Jumat (17/9).

Dosen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas 
Sriwijaya ini juga meminta agar pemerintah setempat 
segera lakukan perlindungan lahan yg potensial untuk 
pertanian pangan agar tidak beralih fungsi.

Dalam hal ini, ia mengatakan petani harus dili-
batkan secara langsung dalam pembangunan kon-
truksi jaringan dengan mendorong penguatan kelem-
bagaan agar mereka bisa berbadan hukum dan menda-
pat kontrak kegiatan.“Ini sdh dilakukan pusdata 
rawa dan unsri. Bangunan pintu air yg dibangun di 
Desa Sugihan OKI dan Desa

Mulya Sari Telang II pada tahun 2006 masih 
berfungsi dan kokoh, mereka merasa memiliki dan 
pembangunan menjadi berkualitas. Meskipun tidak 
ada biaya OP tapi kondisi bsngunan bagus. Tujuan 
sustainability tercapai,” ungkap Momon.

Selain itu, Momon juga menyebut Sistem infor-
masi juga penting agar karakteristik di berbagai 
daerah tahu semua, sehingga harus berbasis digital 
dan ada info spasial dan temporal yang mudah di 
akses. Kedepan berbasis web, sehingga memperce-
pat pemerintah dalam pengambilan keputusan decis-
sion suport system,” pungkasnya. (#ric)

Kamil ,” terangnya.
Dijelaskan, sistem moni-

toring untuk penilaian meng-
gunakan metode kuantitatif 
secara real time dan analisa 
kualitatif bersama pihak ber-
kompeten. “Tim penilaian pun 
melibatkan orang independen 
dan berkompeten,” ucapnya.

Asmono mengucapkan 
selamat kepada Bupati Dodi 
Reza semoga selalu amanah 
dan terus mempunyai gebrakan 
program inovatif yang men-
sejahterakan masyarakat di 
kabupaten Muba khususnya. 

“Tetap menginspirasi, dan 
menjadi kebangaan warga 
Muba dan Indonesia,” ucapnya.

Bupati Muba Dr Dodi Reza 
Alex Noerdin Lic Econ MBA, 
mengucapkan Terima kasih 
kepada PR Indonesia (Anuge-
rah Humas Indonesia) yang 
kembali menobatkan dirinya 
sebagai Bupati Terpopuler di 
Media Digital. “Apa yang saya 
lakukan ini mengalir saja untuk 
masyarakat Muba, saya hanya 
fokus untuk berbuat terus lebih 
baik,” ujarnya.

Kepala Daerah Inovatif 

Indonesia ini juga menamba-
hkan, capaiannya tersebut tidak 
bisa dipisahkan dari peranan 
awak media baik cetak, online, 
televisi maupun radio.

“Saya tidak bisa dipisa-
hkan dari peranan Media, 
mereka lah yang selalu 
bersama-sama mengawal 
kinerja Pemkab Muba dan 
media salah satu penghubung 
komunikasi dan pemberi 
informasi atas perkembangan 
pelaksaanan Pelayanan dan 
Pembangunan Pemerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin 

untuk masyarakat di Muba, 
dan diluar Musi Banyuasin 
” terangnya.

Lanjutnya, tentu peranan 
tersebut juga tidak bisa dipi-
sahkan dari Kominfo Muba yang 
menjadi mitra para Media di 
Muba dan Sumatera Selatan 
pada umumnya. “Prinsipnya 
kami akan terus memberikan 
kontribusi positif demi kebaikan 
Pelayanan dan Kesejahteraan 
warga Muba,” ulasnya.

Kadin Kominfo Muba Her-
ryandi Sinulingga AP menga-
takan, capaian-capaian pre-

stasi Pemkab Muba dibawah 
Kepemimpinan Bapak Bu-
pati Dr H Dodi Reza Alex 
Noerdin dan Pelaksanaan 
Pelayanan Seluruh OPD ke-
masayarakat muba yang me-
narik bagi Media untuk dipu-
blish kepublik dan kami men-
gucapkan terimakasih atas 
kerjasama dan sinergisitas 
dalam pelaksanan tugas pokok 
dan fungsi kami sebagai mitra 
kerja Seluruh media baik me-
dia lokal dan media nasional 
yang bertugas di Musi Bany-
uasin Provinsi Sumatera Se-
latan sehingga Seluruh kegia-
tan Pelayanan Pemerintah 
kabupaten Musi Banyuasin 
terpublikasikan dengan baik 
dan ini semua tak bisa dipisa-
hkan dari tugas dan peran 
Media, kami tentu tidak bisa 
bekerja sendiri mari kita terus 
berkolaborasi bersama untuk 
memberi informasi yang ter-
baik untuk kemajuan daerah 
yang kita banggakan “ Bumi 
Serasan Sekate “ dan Media 
dapat mengawal terus Pelaks-
anaan Pelayanan Pemerinta-
han dan Perkembangan Ke-
majuan di Muba.

” Kami berharap Se-
moga sinergi para awak 
Media dengan Pemkab 
Muba terus berjalan baik, 
tak lain tujuannya untuk 
bersama-sama mewujudkan 
Muba Maju Berjaya di tahun 
2022,” pungkasnya.(#osk)

PAleMBANg, BP- Dalam 
rangka memperingati hari 
lahir pahlawan nasional dari 
Provinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel) Dr Ak Gani yang 
ke 116 tahun yang  lahir 
pada tanggal 16 September 
1905, Museum Pahlawan 
Nasional Dr Ak Gani meng-
gelar yasinan di Museum 
Pahlawan Nasional Dr Ak 
Gani, di Jalan MP Mangku-
negara,  Kamis (16/9).

Turut hadir Sultan Pa-
lembang,  Sultan Mahmud 
Badaruddin (SMB) IV Jaya 
Wikrama R.M.Fauwaz 
Diradja,S.H.M.Kn, Raden 
Zainal Abidin Rahman Dato’ 
Pangeran Puspo Kesumo,   
R.M.Rasyid Tohir,S.H Dato’ 
Pangeran Nato Tasyid Tohir, 
, Pangeran Jayo Syarif Luk-
man   dan sejumlah komuni-

tas dan para undangan lainnya.
SMB IV  melihat Dr Ak 
Gani adalah sosok yang ber-
jasa bagi Palembang  dan 
Sumatera Selatan .

Dia melihat Dr Ak Gani 
lah  yang membangun Pa-
lembang dan Sumsel serta 
berjuang pada masa itu se-
hingga  menurutnya Dr Ak 
Gani ditetapkan menjadi pahla-
wan nasional. Sehingga men-
urutnya apa yang di lakukan 
Dr Ak Gani harus menjadi 
teladan bagi semuanya terma-
suk pada generasi muda.

“ Pada saat ini kegiatan-
kegiatan  yang kita lakukan 
ini untuk meningkatkan  rasa 
cinta tanah air dan bela ne-
gara  dimana kegiatan se-
perti ini , melihat perjuangan 
Dr Ak Gani akan meningkat-
kan rasa cinta kita kepada 

negara,”katanya.
Apalagi dia melihat ba-

nyak generasi muda sekarang 
melupakan  rasa patriotisme 
kepada bangsa dan negara.

“Kegiatan seperti ini saya 
sangat apresiasi kepada ibu 
Priyanti Gani dan pak Husin 
dan  semua yang berada di 
Museum Dr AK Gani atas 
kerjasamanya, “ katanya.

Dan kegiatan seperti ini 
menurutnya  harus dilakukan 
tiap tahun untuk meningkat-
kan rasa  patriotisme dimana 
para generasi muda mulai  
melupakannya.

Sedangkan Kepala Mu-
seum Pahlawan Nasional dr 
AK Gani, GI Priyanti Gani  
mengucapkan berterima kasih 
kepada para undangan yang 
hadir pada hari ini  yaitu me 
peringati hari lahir Dr Ak 

MUArA eNIM,BP- Su-
matera Selatan (Sumsel) 
adalah lumbung pangan na-
sional. Namun sentra pro-
duksi beras masih terbatas 
pada empat kabupaten yakni 
OKU Timur, Banyuasin, OKI 
dan Musi Rawas (Mura). 

Keberadaan para petani 
transmigrasi besar di empat 
kabupaten tersebut memuda-
hkan terbentuknya manajemen 
irigasi berbasis kelompok 
tani partisipatif. 

Selain empat kabupaten 
tersebut, Muara Enim memi-
liki potensi besar untuk me-
nyamai produksi beras pada 
empat kabupaten sentra pro-
duksi Sumatera Selatan. 

Melalui program IFAD 
(International Fund for Agri-
cultural Development) Uni-
versitas Sriwijaya (Unsri) 
mengutus Progam Studi Agri-
bisnis Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian Fakultas Pertanian 
dibawah pimpinan Dr. Ma-
ryadi dan Dr. Yulius mendorong 
pembentukan kelompok tani 
manajemen irigasi partisipatif 
solid di Muara Enim.

 Sebanyak 60 peserta pe-
tani dan penyuluh dikirim 
Dinas Tanaman Pangan, Hor-
tikultural dan Peternakan 
(TPHP) Kabupaten Muara 
Enim di BPP Sri Tanjung 
untuk mengikuti kegiatan 
bimbingan teknis dan Fasi-

litasi IPDMIP tersebut.
 “Kami berterima kasih 

banyak pada Tim Agribisnis 
Unsri yang telah mendorong 
para petani dibawah kendali 
para penyuluh kami untuk 
membentuk kelompok tani yang 
kokoh dan kuat dalam mena-
jemen irigasi partisipatif ini”, 
kata Yadi Setiadi, S.P. Kabid 
Prasarana dan Penyuluhan 
mewakili Kadin TPHP Kabu-
paten Muara Enim Ulil Amri 
SP. MM Sabtu, (18/9). 

“Kita melihat potensi besar 
Muara Enim dalam pertanian 
padi. Namun kelompok tani 
(poktan) yang ada kesannya 
masih belum terintegrasi baik. 
Sehingga berbagai program 

Anugerah Humas Indonesia, Dodi Reza Alex Noerdin

SMB IV Nilai Dr AK gani Sosok Berjasa 
Harus Jadi teladan Bagi generasi Muda

Gani yang 112 tahun atau tang-
gal 16 September 1905

“ Setiap tahun kami mem-
peringati walaupun dengan 
sangat sederhana, terima ka-
sih kepada bapak ibu yang 
telah hadir, “ katanya.

Dalam kesempatan itu 

juga di gelar pembacaan 
pusi karangan Dr AK Gani 
yang di bacakan oleh penyayi 
cilik , Billion  dengan judul 
puisi Janggut dan SMB IV 
yang sempat membacakan 
puisi karangan Dr Ak Gani 
berjudul Hukum Alam.(#osk)

Suasana yasinan di Museum Pahlawan Nasional Dr Ak Gani, 
di Jalan MP Mangkunegara,  Kamis (16/9) Nampak SMB IV saat 
memberikan kata sambutannya.(BP/IST)(BP/IST)

Unsri Dorong Kelompok tani 
Manajemen Irigasi Partisipatif di Muara enim

Staf ahli Pusat Data Informasi Daerah Rawa dan 
Pesisir (Pusdatarawa) Sumsel Dr. Momon Sodik 
Imanudin, S.P., M.Sc. (BP/IST)

Produktivitas Lahan Rawa 
Pasang Surut di Sumsel 

Belum Optimal

pemerintah pusat berbasis pok-
tan yang mestinya mengalir 
ke mereka tidak dapat diakses 
dengan baik. Sebab, jika pe-
tani tidak berkelompok, maka 
mereka akan kehilangan ba-
nyak kesempatan berpartisi-
patif dalam program-program 
pemerintah tersebut”, ujar Dr. 
Nurillah Elsya Putri, pakar 
pembentukan kelompok tani 
partisipatif Sumsel dari Unsri 
yang juga narasumber utama 
dalam kegiatan ini. 

Menurutnya pembentukan 
kelompok tani partisipatif ini 
harus memiliki usaha tani yag 
dilaksanakan dengan baik oleh 
masing-masing anggota pok-
tan. Dengan demikian seluruh 
usaha tani ini harus dipandang 
sebagai satu kesatuan usaha 
yang dikembangkan dalam 
skala ekonomis usaha yang 
terus mampu menjaga ku-
antitas, kualitas dan konti-
nuitas produk taninya. 

“Ini yang kami tekankan 
pada pembentukan poktan 
partisipatif ini”, tambah Dr. 
Leli sapaan akrabnya hari ini 
di Muara Enim. “

Dia melihat Kabupaten 
Muara Enim telah memiliki 
berbagai teknis saluran dan 
jaringan irigasi. Seperti sa-
luran irigasi rawa sungai 
Endikat Bengkok, Ataran Ulak 
Limau, Ataran Batu Pipih, 
Ataran Air Meo, Ataran Sawah 
Lebar, Lepak Jaya dan Bang-
kalan Gajah. Saluran irigasi 
darat di Lesung Batu Tanjung 
Agung dan Muara Danau 
Semende Darat. 

Serta jaringan irigasi sung-
ai pasang surut Arisan Musi 
di Muara Belida dan lain se-
bagainya. Bahkan dengan 
dana CRS PT Bukit Asam 
juga dibangun PTLS Irigasi. 

“Tentu ini akan menambah 
produksi beras di Muara Enim. 
Karena panen bisa 2 tahun/
sekali (IP 200). Bahkan IP 300, 
IP400 dan IP500”, kata Pakar 
Perberasan Unsri Dr. Agustina 
Bidarti sebagai narasumber 
pendamping. 

“Sayangnya,dia melihat 
pembangunan ini masih pada 
tataran fisik. Belum banyak 
yang menyentuh pembangunan 
manusia, para petaninya. (#osk) 

Salah satu materi game kelompok dalam bimtek dan fasiltasi pembentukan poktan manajemen 
irigasi partisipatif oleh Tim Pelatih di BPP Sri Tanjung, Muara Enim. Sabtu (18/9)(BP/IST)

Anugerah Humas Indonesia menobatkan Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA sebagai Bupati Terpopuler di 
Media Digital 2021.(BP/Ist)
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SEbANyAk 190  orang ma-
hasiswa Magister Ilmu Pemerin-
tahan Pascasarjana Universitas 
Tamansiswa (Unitas) Palembang 
mengikuti prosesi yudisium 
Magister ke-15 bertempat di 
hotel Harper Kota Palembang, 
Sabtu (18/9). Dengan tema 
Lulusan yang Cerdas, Inovatif, 
Kreatif dan Mandiri di Masa 
Pandemi Covid-19. 

Kini, mahasiswa berhak 
menyandang gelar Magister 
Science (M.Si) Acara ini di-
hadiri Rektor Universitas Taman 
Siswa (Unitas) Palembang, Ki 
DR Azwar Agus, SH., M.Hum, 
keluarga besar Perguruan 
Tinggi Taman Siswa Palembang 
dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut 
juga diumukan 11 orang ma-
hasiswa yang meraih predikat 

cumlaude (dengan pujian).
Rektor Universitas Taman 

Siswa (Unitas) Palembang, Ki 
Dr. Azwar Agus, SH., M.Hum 
berpesan kepada para alumni 
yang mengikuti pelantikan 
untuk senantiasa menjaga hu-
bungan dengan almamater.

“Kami, Unitas, merasa bang-
ga karena Taman Siswa (Tamsis) 
yang didirikan oleh Ki Hadjar 
Dewantoro, yang juga Menteri 
Pendidikan pertama negeri dan 
tokoh pahlawan nasional ini, terus 
berkembang dan telah menelurkan 
banyak ilmuan dan cendekiawan. 
Untuk itu, meski kalian sudah 
menyelesaikan Program Magister 
dan dilantik hari ini, hubungan 
dengan almamater jangan sampai 
terputus,” katanya.

Jumlah alumni yang besar 
ini menurutnya adalah aset baik 

bagi Unitas maupun bagi para 
alumni yang harus terus dijaga 
jalinan komunikasinya se-
hingga bisa terus bersinergi 
untuk berkontribusi lebih pada 
negeri ini, sebagaimana dicon-
tohkan Ki Hadjar Dewantoro.

Ki Dr. Azwar Agus,SH., 
M.Hum berharap para alumni 
bisa turut mensosialisasikan 
keberadaan Tamsis di tengah-
tengah masyarakat agar mereka 
berminat melanjutkan pendidi-
kannya di Perguruan Taman 
Siswa Palembang.

“Kita berharap kedepan 
jumlah mahasiswa Unitas terus 
bertambah dan berkembang. 
Peran alumni sangat dibutuh-
kan, sebagaimana slogan rumah 
makan Padang “Bila enak ce-
ritakan kepada orang lain, 
bila tidak enak sampaikan 

“Apabila harta kekayaan 
tersebut memang meningkat 
dalam 2 tahun terakhir ini, 
seharusnya di terapkan 
dengan meningkatkan Penda-
patan Asli Daerah (PAD) 
Kota Palembang. Karena, 
PAD Kota Palembang, akhir 
– akhir ini selalu mengalami 
divisit,” ungkapnya.

Bahkan Fadrianto 
mengancam kembali datang 
untuk menggelar aksi lagi 
dengan massa yang lebih 
besar ke gedung DPRD Pa-
lembang dan menuntut agar 
Harnojoyo diberhentikan 
sebagai Walikota Palembang.

“Karena menurut kami, 
diduga tidak patut di perta-
hankan Wali Kota seperti 
ini. Lantaran hanya mampu 
meningkatkan harta kekay-
aannya yang tertuang di 
beberapa media online. Se-
dangkan PAD Kota Pa-
lembang selalu divisit,” 
tegasnya.

Fadrianto mengungkap-
kan bahwa pihaknya mem-
berikan cindera mata beru-
pa kaca, agar Wali Kota 
Palembang bisa berkaca 
terkait penderitaan dan ke-
miskinan masyarakat Kota 
Palembang.

“Kami berharap, Wali 
kota Palembang bisa mem-
berikan penjelasan dan kla-

rifikasi apakah benar harta 
kekayaannya meningkat. 
Kalau memang benar, tolong 
ditingkatkan lagi PAD Ko-
ta Palembang. Kalo tidak 
mampu sebaiknya mundur 
dengan hormat jika tidak 
mau di mundurkan oleh 
rakyatnya,”pungkasnya.

Sementara itu, Staf Ah-
li Wali Kota Bidang Keu-
angan, PAD, Hukum dan 
Ham, Altur Febriansyah 
mengatakan, akan memper-
timbangkan masukan, ter-
kait peminjaman dana PEN.

“Wali Kota Palembang 
memutuskan suatu program 
apalagi menyangkut keu-
angan. Tentunya, dengan 
berbagai pertimbangan dan 
biasanya dirapatkan internal 
terlebih dahulu,” tutur Altur.

Altur mengungkapkan, 
langkah selanjutnya pihaknya 
masih menunggu kajian – 
kajian dan pertimbangan 
yang ada di Pemkot Pa-
lembang sendiri.

“Kami berharap, dapat 
menjelaskan secara trans-
paransi terhadap dukungan 
dana PEN tersebut. Kalau 
ini bermanfaat oleh orang 
banyak kenapa tidak dan ini 
juga di awasi oleh lembaga 
lain, kita kira tidak ada sa-
lahnya berjalan,” pungkas-
nya. (#Ric)

PALEMbANg, bP-  Su-
matera Selatan (Sumsel) 
khususnya daerah Kota 
Palembang menjadi dae-
rah rawan banjir apabila 
diguyur hujan.

Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Sumatera 
Selatan Iriansyah memin-

ta pemerintah daerah (pem-
da) membenahi sistem 
drainase serta tanggul-
tanggul sungai untuk men-
ekan risiko banjir saat curah 
hujan meningkat.

“Bencana banjir hampir 
terjadi di semua daerah, 
pengoptimalan (fungsi) drai-
nase di wilayah resapan 

harus dilakukan, termasuk 
tanggul-tanggul penahan 
luapan air sungai juga harus 
dipastikan kokoh,” katanya 
di Palembang, Selasa (14/9).

Ia menekankan penting-
nya pemerintah daerah mela-
kukan pengecekan untuk 
memastikan infrastruktur 
pendukung upaya pencega-

Puluhan Massa Demo Minta 
Wali kota Palembang Mundur

PALEMbANg, bP-  Pu-
luhan massa yang berasal 
dari Dewan Pimpinan Wi-
layah (DPW) Lembaga Swa-
daya Masyarakat (LSM) Ja-
ringan Anti Korupsi (Jakor) 
Sumsel menggelar demo di 
halaman kantor Walikota Pa-

lembang, Kamis (16/9).
Dalam aksi tersebut, tam-

pak massa aksi membentan-
gkan spanduk berwarna putih 
sepanjang 20 meter bertulis-
kan “Jakor Meminta Wali 
Kota Palembang Mundur, 
Terima Kasih.!!, dengan tu-

lisan berwarna merah.
Koordinator Aksi (Korak), 

Fadrianto mengatakan, pi-
haknya menolak rencana Pe-
merintah Kota (Pemkot) Pa-
lembang terkait peminjaman 
dana Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) sebesar Rp 

177 miliar. Karena, diduga 
itu akan menjadi beban Pem-
kot Palembang untuk dibay-
ar sebagai hutang.

“Kami meminta kiat dan 
strategi bagaimana mening-
katkan harta kekayaan, se-
perti halnya terkait kekayaan 

Wali Kota Palembang yang 
meningkat,”katanya saat be-
rorasi di Pemkot Palembang.

Fadrianto juga meminta 
klarifikasi dari pihak Pemkot 
Palembang, terkait cara me-
ningkatkan harta kekayaan 
tersebut.

Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumsel saat menggelar demo 
di depan halaman Kantor Wali Kota Palembang . (BP/IST)

Unitas Palembang Wisuda 
Mahasiswa Pascasarjana

kepada kami,” katanya.
Ketua Badan Penyelen-

ggara Perguruan Tinggi 
Taman Siswa Palembang Ki 
Yuli Rohbiyanto, M.Pd ber-
pesan kepada para Alumni 
agar ilmu yang didapat da-
pat meningkatkan kompe-
tensi para alumni dalam 
menjalankan tugas sebagai 
pelayan publik.

“Semoga ilmu yang dida-

pat dari Unitas bisa menjadi 
bekal kompetensi saudara 
sekalian untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan saudara 
kepada publik dimanapun 
saudara ditugaskan,” harap 
Ki Yuli Robhiyanto, M.Pd.

Ketua IKA Alumni Pro-
gram Magister Unitas Pa-
lembang Hernoe Roesprijadi 
SIP., MH,. M.Si., mengaku 
bangganya bisa menjadi ba-

gian dari Perguruan Taman 
Siswa Palembang. Ia tak lupa 
mengucapkan selamat ke-
pada peserta pelantikan hari 
ini dan selamat bergabung 
dalam keluarga alumni.

“Selamat untuk semua 
yang dilantik hari ini, se-
moga ilmu yang didapatkan 
dari Unitas dapat membawa 
kemanfaatan bagi kemasla-
hatan masyarakat, dan se-

lamat bergabung ke dalam 
keluarga besar IKA Alumni 
Unitas Palembang,” katanya.

Selain dihadiri para pe-
serta dan keluarga mereka, 
acara pelantikan alumni 
Program Magister Ilmu Pe-
merintahan Unitas hari ini 
juga dihadiri keluarga besar 
Perguruan Tinggi Taman 
Siswa Palembang dan un-
dangan lainnya.

PALEMbANg, bP-  Me-
ski Pandemi Covid-19 
telah membuat stabilitas 
ekonomi Indonesia anjlok, 
namun hal itu tidak men-
ghambat Pemerintah 
Kota (Pemkot) Palembang 
untuk merenovasi Kantor 
Wali Kota (Wako) di Jalan 
Merdeka.

Berdasarkan data Laya-
nan Pengadaan Secara On-
line (LPSE), pekerjaan kon-
struksi bakal menghabiskan 
dana Rp5,7 miliar. Kendati 
masa pandemi Covid-19 
membuat sejumlah sektor 
dalam kondisi sulit.

Namun, ternyata Pem-

kot mampu mengalokasikan 
pagu anggaran untuk re-
novasi dua ruang kerja di 
Bagian Umum Setda Pa-
lembang dengan nilai yang 
cukup tinggi. Renovasi 
Kantor Wako Palembang 
mendapat pagu sebesar 
Rp3.280.550.000. 

Sedangkan pengerjaan 
proyek dimenangkan PT 
Aprillia Maju Bersama 
dengan harga negosiasi 
mencapai Rp3.250.940.000. 
Sementara untuk rehabili-
tasi ruang Wakil Wali 
Kota (Wawako) Palembang 
m e n d a p a t  p a g u 
Rp2.471.560.000 yang di-

menangkan CV Lunas 
Konstruksi, dengan harga 
terkoreksi mencapai 
Rp2.446.506.521.

Sejauh ini, pengerjaan 
konstruksi di Kantor Wako 
Palembang masih terus 
dilakukan mulai dari petu-
gas yang melakukan peng-
ecatan dasar, hingga pem-
buatan profil di tiang-tiang.

Menurut Wako Pa-
lembang, Hanojoyo, peng-
erjaan kontruksi di ling-
kungan Pemkot Palembang 
merupakan program yang 
telah dilihat berdasarkan 
tingkat kebutuhan dan 
kepentingan aktivitas 

para pegawai.
“Semuanya sudah dilihat 

dari urgensinya,” kata dia, 
Jumat (17/9/21).

Harnojoyo menyebut, 
Pemkot Palembang sudah 
mempertimbangkan se-
cara matang kegiatan yang 
harus dikerjakan atau tidak, 
termasuk pemotongan 
Tambahan Penghasilan 
Pegawai (TPP) sebesar 
Rp50 persen.

Ia menambahkan begitu 
juga penundaan pembangu-
nan Kantor Camat Kemuning 
dan Jakabaring karena ang-
garan yang terbatas. Jadi 
menurut dia, renovasi di 

Kantor Wako bukan tentang 
menghabiskan anggaran.

“Jadi tidak ada namanya 
yang pemborosan,” timpal-
nya. Soal rincian dana ter-
kait konstruksi pengerjaan 
dua ruang kerja di Kantor 
Wako Palembang, Pemkot 
sendiri belum memberikan 
perhitungan detail. 

Kabag Umum Setda Pa-
lembang, Yusfa Apriani 
mengaku belum bisa me-
rinci bentuk renovasi yang 
dilakukan. “Nanti saja ya, 
kalau sudah selesai (kon-
struksi), karena ini (peng-
erjaan proyek) sudah jadi 
prioritas,” tandasnya. (#Ric)

Sebanyak 
190  orang 
mahasiswa 
program 
Studi Ilmu 
Pemerintahan 
Pascasarjana 
Unitas 
Palembang 
mengikuti 
prosesi 
yudisium ke-15 
di hotel Harper 
Kota Palembang, 
Sabtu (18/9). 
(BP/IST)

Pandemi Covid-19, kantor Wali kota 
Palembang Direnovasi berbiaya Rp5,7 Miliar

Tekan Risiko Banjir, BPBD Sumsel 
Minta Pemda Benahi Drainase

BPPD Palembang Akan 
Jemput Bola yang Terkena 

Wajib Pajak

han banjir berfungsi baik.
“Sebab bencana alam 

tidak bisa diprediksi, sewak-
tu-waktu bisa terjadi, tapi 
kita bisa mengurangi resiko 
ancaman itu,” kata Iriansyah.

Ia menambahkan Kota 
Palembang termasuk daerah 
yang rawan menghadapi 
banjir. Sehingga, BPBD 
menyarankan pemerintah 
kota menata daerah resapan 
air serta memastikan sistem 
drainase berfungsi baik un-
tuk menekan risiko banjir.

“Sudah kami rekomen-

dasikan kepada OPD ter-
kait di Kota Palembang,” 
kata Iriansyah.

Adapun daerah lain yang 
menghadapi potensi ben-
cana hidrometeorologi an-
tara lain seperti Ogan Ko-
mering Ulu Selatan, Musi 
Rawas, Ogan Komering Ulu 
Timur, Penukal Abab Le-
matang Ilir, Lahat, Pagaralam, 
dan Empat Lawang.  Daerah-
daerah tersebut juga disa-
rankan memperbaiki sistem 
drainase untuk meminimal-
kan risiko banjir. (#Ric)

PALEMbANg, bP-  Badan 
Pengelolaan Pajak Daerah 
(BPPD) Kota Palembang akan 
mendatangi mereka yang ter-
kena Wajib Pajak (WP) secara 
langsung atau jemput bola.

Kepala BPPD Kota Pa-
lembang, Sulaiman Amin men-
gungkapkan upaya tersebut dila-
kukan BPPD guna mengoptimal-
kan penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) yang 
akan segera memasuki masa 
akhir pembayaran 
pada 30 September 
mendatang.

“Ini kita keliling, 
dengan dibantu pihak 
kecamatan, menda-
tangi WP PBB agar 
mau membayar pajak. 
Kalau hanya berdiam 
mana mau bayar WP. 
Jadi kita jemput bola,” 
katanya, Jumat (17/9).

Ia menjelaskan, 
jika PBB ini mestinya sudah 
dibayarkan oleh WP, karena 
untuk Surat Pemberitahuan Pa-
jak Terutang (SPPT) nya sudah 
lebih dulu dibagikan, bahkan 
dipercepat untuk tahun ini.

“Sejak Maret lalu kita bagi-
kan. September akhir merupakan 
batas akhir pembayaran untuk 
tahun 2021 ini. Lewat dari pe-
riode tersebut, maka akan kena 
sanksi sebesar 2 persen setiap 

bulannya,” ujar Sulaiman.
Sulaiman mengatakan be-

lum bisa menyebutkan berapa 
realisasi PBB yang sudah di-
himpun BPPD. “Prosesnya 
masih berlangsung. Nanti saja 
tunggu selesai semua, baru kita 
sampaikan. Sekarang kita masih 
fokus penagihan,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan 
data terakhir yang didapat untuk 
capaian PAD pemkot Palembang 
dari pajak masih di 30 persen. 

Sementara untuk 
penerimaan pajak 
bumi dan bangunan 
(PBB) sebesar 
Rp74,4 miliar dari 
target Rp325 miliar 
atau 22, 92 persen.

Sementara itu, 
Wali Kota Pa-
lembang, Harnojoyo 
mengatakan, jika 
PAD tahun ini se-
cara realisasi mestinya 

lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Kalau melihat kondisi se-

karang, lebih baiklah dari tahun 
2020 kemarin,” ujarnya. Meksi 
begitu, Harnojoyo mengatakan 
karena kondisi PAD belum be-
gitu maksimal. Dan APBD juga 
mengalami defisit, maka Pem-
kot Palembang juga merevisi 
PAD. “Iya kita revisi, dan 
masih pembahasan di Dewan,” 
pungkasnya. (#Ric)

KEPALA BPPD 
KoTA PALEMBAng

Sulaiman Amin
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PAlEmbAng,bP-Penyi-
dik Subdit IV Ditreskrimum 
Polda Sumsel terus men-
dalami kasus pedofilia yang 
memakan korban puluhan 
anak di bawah umur yang 
merupakan santri Ponpes 
di wilayah Pemulutan Ogan 
Ilir (OI) oleh guru sekali-
gus pengasuh Ponpes , 
Junaidi (22).

Direktur Kriminal Umum 
(Ditreskrimum) Kombes Pol 
Hisar Siallagan mengatakan, 
Setelah posko pengaduan 
dibuka ternyata dimanfaat-

kan orang tua korban untuk 
membuat laporan.

“Kemarin ada 14 anak 
didampingi orang tuanya 
melaporkan bahwa anak 
mereka juga jadi korban 
asusila oleh pelaku, katanya, 
Kamis (16/9).

Dari hasil inventarisir, 
kata Hisar total ada 26 anak 
yang menjadi korban asu-
sila oleh pelaku. Sebagian 
dari pelaku ada yang dica-
buli dan ada yang disodomi 
langsung oleh pelaku dari 
26 anak sebelas diantaranya 

disodomi langsung oleh 
pelaku. Bahkan ada satu 
korban yang disodomi pela-
ku sebanyak 10 kali.

 “Untuk memeriksa 
kejiwaan pelaku, penyidik 
akan meminta Biro SDM 
Polda Sumsel untuk men-
datangkan tenaga psikolog 
dan melibatkan psikolog 
dari dinas sosial serta UP-
TD Perlindungan Anak 
untuk trauma healing para 
korban,” katanya.

Selain itu semua pihak 
yang dinilai oleh penyidik 

dibutuhkan untuk memper-
jelas perkara ini akan di-
mintai keterangannya.

“Para korban ini jika 
memungkinkan sambil me-
lihat kondisi kejiwannya 
akan dilakukan visum se-
cara fisik,” katanya.

Meski ada 26 korban, 
berangkat dari satu lapo-
ran polisi saja sudah cukup 
untuk mewakili para kor-
ban lainnya dari laporan 
inilah penyidik akan 
mengembangkan kasus 
asusila ini. (#osk)

Korban Pedofilia 
Junaidi bertambah

PRAbUmUlIH,bP- Ketua 
DPW PPP Provinsi Suma-
tera Selatan (Sumsel) Agus 
Sutikno bersama Pengurus 
Harian (PH) DPW PPP Sum-
sel dan jajaran bersilaturahmi 
ke Majelis, PH dan Ketua 
PAC Se Kota Prabumulih  
kantor DPC PPP di Kota Pra-
bumulih, Sabtu (18/9). Ber-
samaan dengan itu juga dila-
kukan penyerahan SK Plt 
Ketua DPC  Prabumulih 

Menurut Ketua DPW 
Sumsel Agus Sutikno,  sila-
turahmi kali ini juga dalam 
rangka pengecekan persiapan 
pelaksanaan Muscab awal 
Oktober nanti.

Agus Sutikno yg biasa 
disapa “Mbah Wo”  juga 
menekankan bahwa kalau 
kita bertanya bagaimana kon-
disi dan posisi PPP tahun 2024 
nanti maka jawabanya adalah 
sangat tergantung pada apa 
yang kita lakukan hari ini dan 
hari-hari kedepan. 

“Muscab merupakan 

langkah kerja-kerja elekto-
ral dalam mempersiapkan 
kepengurusan dan SDM yang 
mumpuni dalam menghada-
pi tantangan kedepan, oleh 
karena itu saya meminta Plt 
dan jajaran PPP Cabang 
Kota Prabumulih benar-
benar serius mempersiapkan 
muscab tersebut tentu se-
suai dengan aturan yang 
telah ditetapkan,” kata man-
tan Wakil Ketua  Komisi III 
DPRD Sumsel ini.

Kepada kader-kader ter-
baik di Prabumulih menurut 
Agus dipersilahkan untuk 
mengambil bagian dalam 
suksesi kepemimpinan ini 
secara elegan dan ksatria 
serta menjunjung tinggi ke-
bersamaan dan kekompakan 
sebagaimana pesan dari Ke-
tua Umum DPP bahwa Mus-
cab merupakan momen jalan 
pulang menuju Kabah dengan 
implementasi  semangat me-
rawat persatuan dengan 
pembangunan. (#Osk)

PAlEmbAng, bP- Kun-
jungan Kerja Komisi V DPRD 
Sumatera Selatan (Sumsel) ke 
Kementrian Kesehatan Ridi 
Jakarta  diterima langsung oleh 
Plt Dirjen P2P( Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit) 
dr. Maxi Rein Rondunuwu, 
DHSM, MARS dan jajaran, 
Rabu (15/9).

Kunjungan tersebut ter-
kait dengan Kuota vaksin 
Covid-19 di Sumsel yg ter-
batas dimana jumlah sasaran 
vaksin untuk Sumsel  hanya 
6.303.096 juta orang, sedang-
kan kebutuhan vaksin (2 do-
sis/orang) totalnya 12.606.192 
juta dosis.

“Maka kedatangan Ko-
misi V DPRD Sumsel me-
minta tambahan jumlah ku-
ota untuk Sumsel di pusat,” 
kata Wakil Ketua Komisi V 

DPRD Sumsel Mgs Syaiful 
Padli, Rabu (15/9).

Sebagai gambaran jumlah 
Fasilitas Kesehatan (Faskes) 
vaksinasi Covid-19 di Sumsel 
sebanyak 457 layanan (Puske-
smas, Rumah Sakit,Klinik) 
dengan kemampuan vaksinasi 
harian 150 orang.

 “Artinya perhari kebutuhan 
vaksin 457 x 150 orang seba-
nyak 68.550 orang perhari,” 
kata Sekretaris Fraksi PKS 
DPRD Sumsel ini.

Sedangkan , total dosis 
vaksin diterima di Sumsel sam-
pai hari ini 2.926.000  juta 
dosis dari target 6,3 juta orang 
atau (12,6 juta dosis).

“Jadi Sumsel masih kurang 
9,7 jt Dosis vaksin.Sedangkan 
kuota Yang diterima Sumsel 
saat ini 365 ribu dosis perbulan 
dan yang sudah terdistribusi 

sebanyak  2.800.870  juta  do-
sis dengan rincian yang dist-
ribusi vaksinasi tahap 1 seba-
nyak 1.476.266 dosis (23,42%) 
orang yang divaksin dan tahap 
vaksinasi kedua baru 13,22%,” 
kata politisi PKS ini.

Jadi menurutnya, dosis 
vaksin Covid-19 sampai akhir 
tahun untuk Sumsel kekurang-
an 9,7 dosis,  maka perbulan 
menurutnya Sumsel butuh 
kuota vaksin Covid-19 seba-
nyak 3,2 juta dosis vaksin.

Dan permohonan untuk 
menambah kuota vaksin 
Covid-19 untuk Sumsel, 
Alhamdulillah di kabulkan 
Plt Dirjen P2P Kemenkes 
RI hanya Dinkes Provinsi 
harus aktif mengupdate 
data distribusi vaksin Se- 
Sumsel serta memperba-
nyak sentra percepatan vak-

PAlEmbAng,bP-Ke-
kayaan berbagai komoditas 
hortikultural Kabupaten 
Muara Enim, baik yang di-
hasikan dari daerah pegun-
ungan di Semende dan da-
taran rendahnya, menjadi 
salah satu pasokan sayur 
mayur penting di Sumatera 
Selatan (Sumsel).

Kabupaten Muara Enim 
penghasil terbesar untuk 
cabe, bawang merah dan 
kentang.

Namun sebagai pemasok 
besar hampir tiada rantai 
nilai yng ditambahkan dalam 
produk hasil pertaniannya.

Kendala utama adalah 
minimnya pengetahuan 
para pelaku rantai pasok 
hortikutural di Muara Enim 
tentang pentingnya value 
chain atau rantai nilai dalam 
komditas tersebut.

Universitas Sriwijaya 
(Unsri), melalui Program 
Studi Agribisnis yang langs-
ung diketuai oleh Dr. Ma-
ryadi, M.Si dan Dr. Yulius, 
M.M. membantu Pemkab 
Muara Enim mengatasi per-
soalan tersebut.

Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikultal Ka-
bupaten Muara Enim mem-
fasilitasi pihak Unsri  dalam 
memberi induksi pengeta-
huan value chain hortikul-
tural di Semende sejak 16 
sampai 18 September 2021.

Pembicara utama dan 
pakar value chain hortikul-
tal Universitas Sriwijaya, 
Dr. Agustina Bidarti, S.P., 
M.Si. menjelaskan rencana 
aksi value chain hortikul-
tural ini penting bagi aktor 
rantai pasok di Muara Enim 
agar ada nilai tambah dalam 
produk pertanian yang di-
hasilkan.

Tahap awal tindakan 
dengan melakukan pelathan 
pemetaan value chain.

“Tindakan ini penting 
agar ada penyatuan peng-
etahuan para pelaku utama 

rantai nilai, terutama di 
tingkat produsen, petani 
maupun usahatani tentang 
produksi, pemrosesan pas-
capanen dan pemikiran ran-
tai nilai”, ujar Dr. Agustina 
Bidarti,” Jumat (17/9).

Kepala Dinas Tanaman 
Pangan dan Hortikultural 
Muara Enim, Ir. Ulil Amri 
atas nama Bupati Muara 
Enim menyatakan terima 
kasih besar atas materi dan 
bimbingan yang diberikan 
tim pelatihan Unsri pada 
petani dan pelaku rantai 
pasok hortikultural di Mu-
ara Enim.

“Saya melihat fokus 
utama pada aktivitas yang 
diberikan oleh para dosen 
Unsri terhadap sejumlah 50 
orang para petani dan pela-
ku rantai pasok di Muara 
Enim sangat luar biasa,” 

katanya.
Menurutnya, para dosen 

Unsri berusaha agar para 
petani selaku produsen dan 
aktor rantai pasok selaku 
penyalur tanaman hortikul-
tural, seperti cabe, bawang 
merah dan kentang dapat 
membedakan diri dari para 
pesaing dalam melayani 
peluang pasar yang ada.

“Jadi petani dan pelaku 
rantai pasok hortikultural ini 
dapat menambah nilai lebih 
tinggi pada tanaman horti-
kultural yang dihasilkan. 
Selama ini mungkin pihak 
Pemkab Muara Enim melalui 
Dinas Tanaman Pangan dan 
Hortikultural belum terpikir-
kan untuk menambah nilai 
tambah tamanam sayur may-
ur yang diproduksi petani dan 
dipasarkan aktor rantai pasok 
lainnya,” katanya.

“Melalui kesempatan ini 
pihaknya  berusaha men-
anamkan pentingnya value 
chain ini terhadap sayur 
mayur hortikultural yang 
dihasilkan petani Muara 
Enim”, tambah narasumber 
lain Dr. Nurillah Elsya 
Putri.

Menurut Dr. Agustina 
Bidarti, “inti aktivitas ke-
giatan induksi yang didanai 
oleh IFAD (International 
Fund for Agricultural De-
velopment) adalah memper-
kuat value chain petani dan 
aktor lain produksi sayur 
mayur di Muara Enim.

Dalam memperkuat va-
lue chain ini perlu ada 
kerja bersama para pelaku 
mulai petani selaku produ-
sen maupun penyalur seba-
gai pembisnis sayur mayur 
di Muara Enim”.

Melalui kegiatan pela-
tihan ini, mereka harus di-
tingkat keterampilan bisnis 
serta informasi tepat dan 
kualitas baik tentang semua 
fase di rantai nilai value 
chain hortikultural tersebut.

“Jadi kami memcoba 
memperkuat pemahaman 
dan pengetahuan para pela-
ku rantai pasok ini menge-
nai pasar, akses pasar dan va-
lue chain komoditas sayur 
mayur Muara Enim yang 
bernilai tinggi. Sekaligus 
petani dan para pelaku ran-
tai pasok hortikultural di 
Muara Enim mulai dari 
hulu sampai hilir dapat 
membangun komitmen ber-
kelanjutan tentang bekerja 
bersama dalam mem-
bangun value chain di Mu-
ara Enim”, katanya Dr.
Agustina Bidarti. (#osk)

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultal Kabupaten Muara Enim memfasilitasi pihak Universitas Sriwijaya 
dalam memberi induksi pengetahuan value chain hortikultural di Semende sejak 16 sampai 18 September 2021.(BP/IST)

Komoditas Holtikultural Muara Enim 
Dapat Perhatian Unsri

Permintaan Tambahan Vaksin dan 
Honor Vaksinator Dikabulkan Pusat

sin di Sumsel,” katanya.
“Kabar gembira juga 

buat vaksinator(petugas 
vaksin) yang jumlahnya Se- 
Sumsel 3.300 orang terdiri 

dari ( ASN, non ASN, TNI 
dan Polri). berdasarkan PMK 
kemenkes RI nomor HK. 
01.07/Menkes/4723/2021 
tentang juknis pengangga-

ran vaksinasi  maka dalam 
vaksinator berhak di berikan 
honor dan dianggarkan di 
Provinsi untuk Rumah Sakit 
Provinsi dan Kabupaten,/

Kota untuk  Puskesmas dan 
Rumah sakit di daerah yang 
diambil dari alokasi DAU 
dan DAK tahun 2021, ka-
tanya.(#osk)

Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) ke Kementrian Kesehatan Ridi Jakarta  diterima langsung 
oleh Plt Dirjen P2P( Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) dr. Maxi Rein Rondunuwu, DHSM, MARS dan jajaran, 
Rabu (15/9).(BP/IST)

DPW PPP Sumsel Silaturahmi 
ke DPC Prabumulih

DIREKTUR KRIMInAl UMUM

Kombes Pol Hisar Siallagan

PAlEmbAng,bP - Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel) menggelar 
Rapat Paripurna XXXVI (36) 
DPRD Sumsel dengan agenda 
penandatanganan Nota Kese-
pakatan bersama antara pim-
pinan DPRD Provinsi Sumsel 
Gubernur Sumsel terhadap 
perubahan KUA dan PPAS dan 
perubahan APBD tahun ang-
garan 2021, Selasa (21/9).

Rapat paripurna yang 
dipimpin langsung Ketua 
DPRD Sumsel Anita Noering-
hati didampingi Wakil Ketua 
Kartika Sandra Desi dan 
Muchendi Mahzarekki ter-
sebut dihadiri Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sumsel, 
Herman Deru dan Mawardi 
Yahya, perwakilan OPD, ang-
gota DPRD Sumsel dan tamu 
undangan lainnya. 

Dalam penjelasannya, 
Gubernur Herman Deru men-
jelaskan berdasarkan nota 
kesepakatan perubahan KUA-
PPAS yang telah ditandatan-
gani, maka Raperda tentang 
perubahan APBD Provinsi 
Sumsel tahun anggaran 2021 
ditetapkan sebesar Rp 
11.512.587.341.871,50 men-
galami kenaikan sebesar Rp 
681.081.328.178,51 atau 6,29 
%, jika dibandingkan sebelum 
perubahan APBD sebesar Rp 

10.831.506.013.693,00.
Adapun untuk pendapatan 

daerah dalam rancangan Peru-
bahan APBD Sumsel tahun 2021 
sebesar Rp 10.800.944.019.387,00 
mengalami peningkatan sebesar 
Rp 595.922.597.737,97 atau 5,84 
% jika dibandingkan dengan 
pendapatan daerah sebelum 
perubahan APBD tahun ang-
garan 2021 sebesar Rp 
10.205.021.421.649,00.

Kemudian, untuk Be-
lanja Daerah sebesar Rp 
11.410.177.341.871,50 men-
galami peningkatan sebesar 
Rp 681.081.328.178,51 atau 
6,35 % jika dibandingkan 
dengan belanja daerah sebe-
lum perubahan APBD tahun 
anggaran 2021 sebesar Rp 
10.729.096.013.693,00. 

Selanjutnya, untuk Pembi-
ayaan Daerah, terbagi dua ya-
kni penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. Untuk 
penerimaan pembiayaan sebesar 
Rp 711.643.322.484,53 menga-
lami peningkatan sebesar Rp 
85.158.730.440,53 atau 13,59 
% jika dibandingkan dengan 
penerimaan pembiayan sebelum 
perubahan APBD tahun ang-
garan 2021 sebesar Rp 
626.484.592.044,00. Semen-
tara untuk Pengeluaran Pembi-
ayaan tidak mengalami peruba-
han  sebesar  Rp 
102.410.000.000,00. (#bP/Osk)

Penandatanganan nota Kesepakatan bersama antara 
pimpinan DPRD dan Gubernur Sumsel terhadap perubahan 
KUA dan PPAS dan perubahan APBD tahun anggaran 2021, 
Selasa (21/9).(BP/IST)

DPRD- Pemprov Sumsel 
Tandatangani APBD Perubahan
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Jadi Event Percontohan 
Paska Pandemik

SEKAYU-BP, Sirkuit Inter-
nasional Skyland Sekayu Ka-
bupaten Musi Banyuasin 
(Muba) berhasil mencatat 
sejarah dan menjadi saksi yang 
telah andil berhasil meny-
ukseskan event balap motor 
bergengsi Kejuaraan Nasional 
(Kejurnas) Motoprix Region 
A Putaran 3 Sumsel Piala Pre-
siden 2021 yang digelar 18-19 
September 2021.

Event besutan Pemerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin 
dibawah kepemimpinan Bu-
pati Dr Dodi Reza Alex Noer-
din Lic Econ MBA dan Wakil 
Bupati Beni Hernedi SIP 
melalui Dinas Pemuda Olah-
raga dan Pariwisata tersebut 
menjadi event percontohan  
perdana di Indonesia yang 
berhasil digelar pasca pandemi 
COVID-19. 

“Alhamdulillah event Ke-
jurnas Motoprix 2021 Piala 
Presiden RI di Sirkuit Interna-
sional Skyland Kabupaten 
Muba berhasil digelar, dan event 
ini akan menjadi barometer 
event nasional yang sukses 
digelar di tengah pandemi 

Muba Sukses Gelar Event Kejurnas 
Motoprix Piala Presiden 2021

COVID-19,” ungkap Bupati 
Dr Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA yang dalam 
kesempatan tersebut diwakili 
Wakil Bupati Beni Hernedi 
SIP saat secara resmi mem-
buka Kejuaraan Nasional (Ke-

jurnas) Motoprix Piala Presiden 
2021 di Sirkuit Internasional 
Skyland, Minggu (19/9/2021). 

Beni menyebutkan, meny-
ukseskan event Kejurnas Motoprix 
Piala Presiden bukan perkara 
mudah, terlebih saat ini meski 

pandemi COVID-19 terus me-
landai namun pada pelaksanaan 
protokol kesehatan harus benar-
benar terlaksana dengan baik. 

“Berkat kerja keras seluruh 
panitia yakni Dispopar Muba 
bersama INI Sumsel tentu event 

ini berjalan dengan baik dan 
sukses, ini menjadi tantangan 
tersendiri bagi Kabupaten Mu-
ba yang dipercaya bertindak 
sebagai tuan rumah,” ujar Ketua 
PMI Muba tersebut. 

Dikatakan, meski digelar tanpa 

SEKAYU-BP, Tidak hanya 
sukses menjadi tuan rumah 
perhelatan ajang bergengsi 
Motoprix Region A Putaran 
3 Sumsel Piala Presiden 2021, 
namun Kabupaten Muba di-
bawah kepemimpinan Bu-
pati Dr Dodi Reza Alex No-
erdin Lic Econ MBA juga 
berhasil menempatkan pem-
balap binaan PPLP-D Muba 
menjuarai Motoprix Piala 

Presiden 2021 yang digelar 
18-19 September 2021 di 
Sirkuit Internasional Skyland. 

Andri Yosa, Pembalap 
binaan PPLPD Muba terse-
but juga berhasil mendu-
duki di posisi tercepat dengan 
catatan 1:22.439 dan ber-
hasil melibas pembalap 
dari Region Sumatera lain-
nya di Sirkuit Mini Catalu-
nya tersebut di Klas 4 Tak 

150 cc Tu Mix Open. 
“Alhamdulillah saya bisa 

mengharumkan nama Muba di 
ajang Motoprix Region A Puta-
ran 3 Sumsel Piala Presiden 
2021,” ungkap Andri Yosa. 

Ia mengucapkan Terima 
kasih kepada Bupati Muba 
Dr Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA yang telah 
memfasilitasi pembalap di 
Indonesia dengan menyel-

enggarakan ajang Motoprix 
Region A Putaran 3 Sumsel 
Piala Presiden 2021.

“Terima kasih pak Bu-
pati, pembalap Region A 
Putaran 3 Sumsel dapat 
difasilitasi dengan baik, 
meski ditengah pandemi 
namun event Motoprix 
sangat berjalan sukses dan 
mengedepankan prokes 
COVID-19,” ujarnya. 

Sementara itu, Bupati 
Muba Dr Dodi Reza Alex 
Noerdin Lic Econ MBA 
yang dalam kesempatan 
penyerahan hadiah juara 
motoprix Piala Presiden 
RI diwakili Sekretaris 
Daerah Drs Apriyadi MSi 
mengucapkan selamat ke-
pada peraih juara Motoprix 
Region A Putaran 3 Sum-
sel Piala Presiden 2021.

“Selamat kepada para ju-
ara, pembinaan akan terus 
kita berikan dan terus beru-
saha memfasilitasi pembalap 
motor di Musi Banyuasin 
khususnya,” ujar Apriyadi. 

Sebanyak 192 pembalap 
Region Sumatera dari tiga 
Klas mengaspal dengan 
leluasa di sirkuit yang di-
juluki sirkuit Minimal Ca-
talunya tersebut.(#Ril)

penonton namun melalui Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Muba dapat memfasilitasi antusias 
penonton yang bisa menyaksikan 
event bergengsi tersebut secara live 
streaming di youtube. 

“Lewat siaran streaming di 
youtube tersebut, tidak hanya 
penonton dari Muba saja, namun 
ribuan pecinta event balap mo-
tor dari seluruh Indonesia dapat 
menikmati event Motoprix Pi-
ala Presiden 2021 di Sirkuit 
Internasional Sekayu dapat 
menyaksikannya dengan antu-
sias,” tuturnya. 

Beni berharap, pasca event 
Motoprix Piala Presiden RI 2021 
itu dapat kembali menggelora-
kan event olahraga di Muba. 
“Sebagaimana kita ketahui, 
dengan semangat pak Bupati 
Dodi Reza Muba dapat kem-
bali bangkit pasca pandemi 
menjadi destinasi wisata olah-
raga di Indonesia,” harapnya. 

Ketua Ikatan Motor Indo-
nesia (IMI) Sumsel, Augie Bu-
nyamin mengapresiasi fasilitas 
dan kesiapan Muba dalam me-
nyukseskan event bergengsi 
Motoprix Region A Putaran 3 
Sumsel Piala Presiden 2021. 

“Muba memang sangat 
luar biasa, tak hanya sekedar 
memiliki sarana prasarana 

Pebalap PPLPD Muba Raih Juara 
Motoprix Piala Presiden RI

Andri Yosa Catat Waktu Tercepat di Sirkuit Internasional Skyland

Atlet balap motor IMI Kota Palembang yang akan turun di Porprov 2021 saat menggelar 
latihan di Sirkuit Jakabaring.(BP/Ist)

Anggap Semua Pesaing di Porprov OKU Raya Berat

Lenardo juga mengungkapkan 
hal yang sama. Dia ingin 
mempersembahkan medali 
emas untuk Kota Palembang.

“Targetnya pada Porprov 
di OKU Raya meraih medali 
emas,” kata Lenardo.

Lenardo mengatakan, 
persiapan latihan tiga kali 
seminggu, yakni Kamis, Sa-
btu dan Minggu di Sirkuit 
Jakabaring. Namun jadwal 
bisa berubah menyesuaikan 
jadwal kegiatan para atlet.

“Kalau kami akan turun 

di kelas 150 cc. Untuk motor 
yang dipakai nanti belum fix, 
rencana sih Honda Sonic atau 
Yamaha MX King,” jelasnya.

Sementara dua pebalap 
lainnya, di kelas Novice usia 
di bawah 20 tahun Agiar dan 
Ragel berharap bisa mem-
berikan penampilan dan 
prestasi terbaik di ajang 
Porprov 2021.

“Saat ini persiapan latihan 
rutin. Kami siap kerja keras 
untuk meraih prestasi terbaik 
di Porprov nanti,” ucap Agi-

ar dan Ragel.
Ketua IMI Korwil Kota 

Palembang Endang Fikri me-
negaskan, masih optimis 
bisa meraih medali dua emas, 
meski persaingan di ajang 
Porprov sangat ketat.

“Ya, dua emas kami target-
kan dari Agus dan Lenardo, baik 
di kelas perorangan maupun 
beregu. Untuk target ke depan, 
kita ingin melahirkan atlet yang 
bisa tampil bukan hanya di Por-
prov, tapi kancah nasional,” 
kata Endang. (#nop/ril)

PALEMBANG-BP, Tim 
balap motor Ikatan Motor 
Indonesia (IMI) Kota Pa-
lembang  mulai memetakan 
kekuatan calon lawan pada 
Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov) XIII Tahun 2021 
di OKU Raya. Meski mema-
sang target dua emas, me-
reka tetap mewaspadai ke-
kuatan daerah lain.

“Kekuatan hampir me-
rata dan semua lawan kami 
waspadai. Tapi kalau ditanya 
daerah mana yang paling 
berat ada dua, Muaraenim 
dan Lubuklinggau,” kata Agus, 
yang akan turun di kelas Ex-
pert (Usia 20 tahun ke atas).

Saat dibincangi di sela-
sela menggelar latihan di Sir-
kuit Jakabaring Sport City (JSC), 
Agus tetap memasang target 
meraih medali emas.

“Saya akan turun di kelas 
Expert usia 20 tahun ke atas, 
untuk perorangan dan beregu 
dengan target meraih emas. 
Tahun 2010 saat Palembang 
menjadi tuan rumah Porprov, 
saya meraih medali emas,” 
kata Agus yang bekerja di 
Kantor Kecamatan Alang-
alang Lebar (AAL).

Rekan Agus di kelas Ex-
pert usia 20 tahun ke atas, 

PALEMBANG,BP - Mu-
ba Babel United siap tam-
pil all out hadapi kom-
petisi sepak bola profesio-
nal Liga 2 musim 2021. 
Klub berjuluk Laskar Rang-
gonang, tak gentar dan 
juga ogah anggap remeh 
kekuatan calon lawan di 
grup A yang dihuni klub-
klub besar dari daratan 
Sumatera.

Sebut saja Sriwijaya FC, 
PSMS Medan, AA Tiga 
Naga, Semen Padang FC, 
dan PSPS Riau. “Kita tetap 
all out setiap pertandingan. 
Karena pada babak awal 
penyisihan grup putaran 
pertama hanya lima laga 
kami akan maksimal setiap 
pertandingan untuk menda-
patkan peluang,” kata Ach-
mad Haris Manajer Tim 
Muba Babel United.

Lebih lanjut Haris, sa-
paan akrab Achmad Haris, 
yang juga Staf Khusus 
Bupati Musi Banyuasin 
Bidang Pemuda dan Olah-
raga ini menambahkan MBU 

, singkatan Muba Babel 
United, bakal mengandal-
kan sejumlah pemain mu-
da dan berpengalaman 
dalam menghadapi Liga 2.

Sebut saja Hafit Ibrahim 
posisi gelandang, Engelbert 
Sani, Hasan Husain dan 
Tanjung Sugiarto. Untuk 
pemain muda ada Didik 
Setiawan, dan Jufrianto.

“Ada beberapa pemain 
senior yang cukup berpen-
galaman. Kita berharap 
semua pemain bisa 
tampil maksimal da-
lam setiap laga,” 
kata dia. 

Bagaimana 
dengan spon-
s o r s h i p ? 
M a n t a n 
A s i s t e n 
Manajer 
Sriwijaya 
FC ini me-
l a n j u t k a n 
MBU masih tetap 
akan mengandalkan 
sejumlah sponsor 
lama. Seperti Bank 

Sumsel Babel dan Muba 
Coforate Forum. “Sebe-
lumnya sponsor masih 
menunggu kepastian dari 
k i c k off Liga 2,” tukas 

d i a . 
(#nop)

Bupati Musi Banyuasin yang diwakili oleh wakil Bupati Benny Hernedi foto bersama para juara dan panitia penyelenggara 
event Kejurnas Motoprix 2021 Piala Presiden RI di Sirkuit Internasional Skyland. (BP/Ist)

Peserta event Kejurnas Motoprix 2021 Piala Presiden RI 
melakukan start di Sirkuit Internasional Skyland. (BP/Ist)

MBU Siap Tampil 
All Out Hadapi Liga 2

 
 

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

     

     

       

     

     

 
 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

   

     

 

 
 

 

  

  

  

DAFTAR JUARA MOTOPRIX PIALA PRESIDEN RI 
No.

 

KELAS

 

JUARA

 

NOMOR NAMA CATATAN 
WAKTU

TEAM

1.

 

Klas BBK 4TAK 150CC 
T.U Novice (10 LAP)

 

1

 

129

 

Andri Yosa 13:51.430 Sumsel, (Team PPLP-D Muba)

2

 

96

 

Bintang OP 14:04.728 Kepulauan Riau, (Team H Lanosin Bintang Centula NHK)

3

 

201

 

Abung Tom S 14:29.399 Sumsel, (Team Bukit Asam TBK)

2.

 

Klas Sport 2 TAK 140 cc 
STD Open

 
 

1

 

111

 

Agus Kurniawan 8:35.436 Palembang, team CV Ridlo Sapta Cipta D4 Darul

2

 

40

 

Rony Aja 8:36.617 Palembang, team Memes Racing CV.Yudi Hasanah

3

 

114

 

Larangga 8:37.357 Sapi Balap Studio 81 HJM

3 Klas BBK 4 TAK 150 CC 
Tu Mix (MP3) Muba

1 77 Aldino Erda 9:05.195 Sekayu, Aprah Racing Team

2 22 Romi Mei 9:08.638 Sekayu, Sekayu Racing Team

3 36B Bram Erda 9.08.780 Muba Korwil IMI Muba

4. Klas BBK 4 TAK 125 CC 
Tu Mix (MP6) Muba

1 77 Dino Erda 9:15.917 Muba Korwil IMI Muba Studio 81 HJM

2 36B Bram Erda 9:16.113 Muba Korwil IMI Muba

3 22 Romi MEI 9:18.888 Sekayu MJM Racing Team

5. Klas Expert 1 124 Agung Septan AL 14:57.820, Sumsel, team Indra Apdi Racing Team

2 57 Hafid Jus Marwi 15:13.816 Sumsel, team H Lanosin Bintang Centula NHK

3 114 Larangga 15:24.762 Bengkulu , Ocean BM Tech RCB ASIRI Koizumi CLD

6. Klas Novice 1 129 Andri Yosa 13:57.747 Muba , PPLP-D Dispopar Muba

2 96 Bintang OP 1:22.926 Muba, H Lanosin Bintang Centula NHK

3 201 Abung Tom S 14.14.395 Muara Enim

7. Klas BBK 2 TAK 125 CC 
underbone Open

1 92 Kalingga 8:15.939 Palembang, team CV Ridlo Sapta Cipta D4 Darul

2 124 Agung Septan AL 8:15.947 Kerinci, Indra Apdi Racing Team

3 207 Ega Sipon 8:20.732 Jambi ,CV Ridlo Sapta Cipta D4 Darul

 

berupa Sirkuit Berstandar Inter-
nasional, namun tantangan me-
nyukseskan event ditengah 
pandemi pun berhasil dituntas-
kan dengan baik dan menjadi 
tuan rumah yang benar-benar 
sukses dan meriah,” ucapnya. 

Augie berkeyakinan, Muba 
akan menjadi barometer dan 
pilot project dengan telah ber-
hasil menyukseskan event ber-
skala nasional dengan mempe-
rebutkan Piala Presiden RI. 

“Tentu apa yang sudah dilaku-
kan Kabupaten Muba ini dapat 
menjadi rujukan daerah lain di In-
donesia untuk dapat menyukseskan 
event besar saat pandemi dengan 
tidak mengenyampingkan Prokes 
COVID-19,” ungkapnya. 

Apresiasi terhadap suksesnya 
event Motoprix Piala Presiden 
RI 2021 di Sirkuit Internasional 
Skyland juga datang dari pem-
balap dari luar Provinsi Sumsel, 
salah satunya Pembalap dari 
Provinsi Lampung, Priyo Aba-
di dari Metro Lampung yang 
turun di klas 2 Tak 125 cc Un-
derbone Open mengapresiasi 
kesiapan Muba dalam melaks-
anakan event level nasional 
ditengah pandemi. 

“Semoga daerah-daerah lain 
di Indonesia dapat juga meng-
gelar event dengan sukses se-
perti Kabupaten Muba. Event 
berjalan sukses dan meriah 
tentu dengan prokes COVID-19 
yang ketat,” tuturnya. 

Senada dikatakan Ega Si-
pon, pembalap yang turun di 
klas 2 tak 155 cc Superpro ini 
menyebutkan, Muba tidak 
hanya punya fasilitas dan 
sarana prasarana olahraga yang 
hebat namun kesiapan lainnya 
untuk menyukseskan event 
besar semua dimiliki Kabupa-
ten Muba. 

“Event Motoprix Piala Pre-
siden di Muba ini menunjukan 
kalau kita dibekali dengan kesia-
pan dan SDM yang mumpuni 
tentu meski situasi COVID-19 
menjadi penghalang akan bisa 
dilewati dengan baik bahkan ber-
jalan sukses,” pungkasnya. 

Kepala Dispopar Muba, 
Muhammad Fariz SSTP MM 
mengatakan, berjalannya event 
Motoprix Region A Putaran III 
Sumsel Piala Presiden 2021 
dengan sukses tentu tidak terle-
pas dari support yang maksimal 
dari Bupati Dr Dodi Reza Alex 
Noerdin Lic Econ MBA be-
serta segenap Forkopimda dan 
seluruh masyarakat Muba. 

“Semoga Muba dibawah 
kepemimpinan Bupati Dr 
Dodi Reza dan Wakil Bupati 
Beni Hernedi ke depan dapat 
terus menyukseskan event-event 
bergengsi baik level nasional 
maupun internasional,” harap-
nya. (#ril)



SAMBUNGAN
www.beritapagi.co.idRABU, 22 SEPTEMBER 2021 7Akurat - Terpercaya - Bermanfaat

K O R A N U M U M

Kalimat pembuka berinto-
nasi datar dari pemilik suara 
bariton itu  menggedor hadi-
rin. Momentum tersebut 
menjadi sebuah proklamasi 
metode short cut yang diguna-
kan Alex Noerdin melajukan 
Muba yang dulunya daerah 
paling tertinggal menjadi 
terdepan di Sumatera Selatan. 
Muba yang dikarunia sumber 
alam melimpah, sejak pene-
rapan UU Otonomi Daerah 
2000 mendadak tegak bagai-
kan harimau bangkit dari 
tidur. Pidato ilmiah Alex di 
Gedung Negara Bakti kampus 
STPDN Jatinangor Jabar itu 
segera menyebar ke seluruh 
Indonesia lewat para calon 
wisudawan asal seluruh pro-
pinsi negeri ini. Dan Muba 
terus memperluas layanan 
gratis yang menyentuh sendi 
kehidupan masyarakat. “Ting-
kat ekonomi warga Muba 
memang tak beda dengan 
warga di kabupaten/kota lain-
nya. Namun warga Muba 
lebih beruntung sebab beban 
hidup dan kebutuhan dasar 
mereka sudah diambil-alih 
pemerintah kabupaten,” tan-
das Alex. 

Diketahui sekolah gratis 
yang semula hanya dari Se-
kolah Dasar (SD) sampai 
Sekolah Menengah Atas 
(SMA) Negeri. Kemudian 
meningkat dari Taman Kanak-
Kanak (TK), SD sampai SMA/
MA serta SMK, sekolah kea-
gamaan, negeri maupun 
swasta. Di Muba saat itu 
telah berdiri Akademi Pera-
wat dan Politeknik yang 
juga gratis. Kemampuan 
berpikir cerdas dan metode 
potong kompas Alex Noer-
din berjalan seturut ide-ide 
nonkonvensional  yang su-
sul- menyusul. Berpikir out 
of the box ala dia ini me-
macu para kepala satuan 
perangkat daerah (kini or-
ganisasi perangkat daerah) 
berlomba dalam prestasi. 

“Assalamualaikum Kak. 
Iya benar ini Egi Islamiyani. 
Aku lagi samo kembaran aku, 
Ega Islamiyana. Ingatlah Kak. 
Dan selalu bangga Kak. 
Foto aku digandeng Pak Alex 
Noerdin jadi cover majalah. 
Waktu itu masih kelas 1 SD 
hehe. Sampai sekarang tetap 
bangga dengan Pak Alex,” 
demikian suara riang dari 
telepon selular, Senin siang, 
20 September 2021 di Sekayu, 
Musi Banyuasin. 

Egi Islamiyani, gadis ke-
lahiran 1999 yang kini sedang 
mengerjakan skripsi di UIN 
Palembang ini adalah kembar 
identik dengan Ega Islami-
yana,  lulusan D3 Poltekes 
Kemenkes Palembang. Ke-
duanya anak dari Lutfi asal 
Desa Rantau Panjang, Lawang 
Wetan, Muba. Egi bergan-
dengan tangan dengan Alex 

Noerdin, saat launching se-
kolah gratis di Kecamatan 
Babat Toman, kecamatan 
induk yang pecah dua dan 
melahirkan Kecamatan La-
wang Wetan. Hingga kini 
majalah bergambar sampul 
dirinya digandeng Bupati 
Muba kala itu, H Alex Noer-
din masih tersimpan rapih di 
dalam almari pajangan milik 
keluarga.

“Seiring waktu makin 
kuat ingatan aku atas Pak Alex.  
Alhamdulillah, kami seolah 
mendapat kemudahan sejak 
pertemuan itu. SD enam tahun 
lancar, gratis semua. Lalu 
SMP dan SMA juga gratis 
dan lancar hingga masuk ku-
liah di kampus negeri. Jika 
kini dituduh bersalah, dan itu 
juga belum terbukti, tetap tak 
bisa menutup semua kebaikan 
Bapak Pembangunan Muba, 
Pak Alex. Semangat dan 
visinya menulari kami. Te-
tap sehat terus. Semangat 
seperti jejak yang kami ra-
sakan. Doa kami dari kelu-
arga besar. Kami tetap 
bangga,” tutur Egi. 

Di kecamatan paling ujung 
di perbatasan Jambi, sebuah 
pengajian para pemimpin 
pondok pesantren di Bayung 
Lencir digelar, Kamis, 16 
September malam hari. Kem-
bul doa bareng ini sebagai 
wujud rasa cinta warga Mu-
ba kepada mantan bupati 
mereka dua periode untuk 
mendoakan kesehatan dan 
keselamatan. 

“Sejak di Muba jadi bu-
pati selama itu pula pesantren 
dibantu. Siswa kami disub-
sidi, santri kami diberi ruang 
untuk jadi dokter. Ada program 
santri jadi dokter. Siapa per-
nah berpikir santri lalu pen-
didikan dokter, gratis pula? 
Hingga Pak Alex Noerdin 
menjabat Gubernur Sumsel, 
nyaris semua ponpes menda-
patkan bantuan operasional. 
Kalau tidak salah ada 300-
an pesantren,” kisah Abah 
Dimyati. yang malam itu 
tetap khusuk berdoa meski 
fisiknya terlihat ringkih di-
dera  sakit tua. 

Kenangan atas laku po-
pulis Alex Noerdin juga hing-
gap di banyak hati warga 
Muba. Mulai pedagang, pe-
gawai negeri, profesional, 
wartawan, hingga keluarga 
pasukan kuning penyapu ja-
lan.  Kepala Desa Rantau 
Panjang, Lawang Wetan,  
Mansyur, salah satunya. 
Dari dirinyalah jejak si kem-
bar Egi dan Ega yang jadi 
‘maskot’  sekolah gratis dan 
tampil di banyak media ini 
dimulai. Mansyur rela me-
ninggalkan aktivitas kerjanya 
demi menelusuri salah satu 
jejak penerapan sekolah gra-
tis di Muba. 

“Dak pacak omong. Be-

liau panutan. Pemikirannya 
hebat, merubah Muba yang 
dulunya dihindari para pega-
wai karena terhitung tidak 
maju disulap jadi kabupaten 
terdepan. Dulu kami minder 
namun sejak Pak Alex punya 
program berlian,  kami man-
tap berjalan dengan kepala 
tegak,” bebernya. 

“Siap. Jadi yo shootingnyo. 
Oke, kami back up wardrop 
dan make up artisnya.” 

Fajeri bersungut-sungut. 
Ia serik, iri, dan kesal. 

“Iya Mas, saat itu aku 
masih semester 3 kuliah. Eh 
diajak syuting video iklan 
sekolah gratis. Aku terimo 
tawaran tu. Nah pas baco skrip 
disebut bahwa di Muba sejak 
2002 sekolah gratis dari TK 
sampai kuliah. Ai cacam. Aku 
bayar 65 ribu sesemester. 
Sialnyo pas adik kelas aku 
satu tingkat melok gratis pu-
lok. Nah waktu itu Pak Alex 
sudah Gubernur Sumsel,” 
cerita Fajeri, wartawan media 
cetak di Sumsel, Selasa, 21 
September 2021 kepada Be-
ritaPagi. 

“Men aku tu kalu entah 
kuliah ape dak men suek Pol-
tek Sekayu. Masuknya me-
mang susah. Testnye makai 
standar TOEFL pulek. Nah 
tapi pas kuliah di asrama gra-
tis, makan dikasih tige kali 
sarai, galeknye gratis po-
koknye. Top nia,” kisah Ed-
win, seorang disainer grafis 
jebolan Politeknik Muba. 

Sebagai pemimpin yang 
berwawasan internasional dan 
berpihak kepada masyarakat 
miskin, Alex Noerdin bukan 
sosok yang mudah dihapus 
dari ingatan. Ia kembali mem-
buat terobosan baru. Namanya 
layanan prima berbasis stan-
dar pelayanan publik  sesuai  
standar mutu ISO (The In-
ternational Organization for 
Standardization).  Pen-
canangan ISO9001:2000 yang 
dirancang untuk mencapai 
kepuasan prima bagi publik 
ini  start sejak 12 April 2004.  
ISO 9001:2000 di Muba saat 
itu menjadi  yang pertama  di 
Indonesia. Instansi lain yang 
juga memberlakukannya  ada-
lah Departemen Pemukiman 
dan Prasarana Wilayah.

Jejak kebaikan itu masih 
hangat dan hidup pada ba-
nyak insan di Muba. Alex 
melakoni tugas utama pemim-
pin pemerintah daerah yang 
melayani masyarakat,  langs-
ung maupun tidak.

Kehendak masyarakat 
juga tak muluk kecuali pe-
layanan yang tepat,cepat, 
terukur dan bikin puas. 

Pengakuan sertifikat ISO 
9001:2000 dari TÜVCERT 
bukti kepercayaan warga  
atas layanan mutu kepada 
masyarakat yang disebut 
pelayanan prima. 

“Aku ni, walaupun  SMP 
dan SMA tidak di Muba, aku 
salah satu siswa yang berke-
sempatan masuk perguruan 
tinggi melalui PMP (Penelu-
suran Minat dan Prestasi) 
dari sekolah  di palembang. 
Tahun 2004 diterima sebagai 
Mahasiswa Program Studi 
Kesehatan Masyarakat di 
Universitas Sriwijaya. Ado 
yang bikin haru kebangetan. 
Saat penerimaan mahasiswa 
baru di auditorium Indralaya, 
aku bangga, karena  datang 
tamu istimewa seorang bu-
pati pelopor kesehatan dan 
pendidikan gratis, tapi aku 
jugo kecik ati sebab idak ng-
rasoi. Eh tibalah saatnya Sang 
Pelopor memberikan sambu-
tan, dengan ucapan kira-kira 
begini, yang dari Musi Ba-
nyuasin silahkan berdiri. 
Sontak aku tegak. Aku ni  
satu di antara mahasiswa yang 
berasal dari Muba. Lalu ka-
tanya lagi, yang berasal dari 
Muba biaya kuliahnyo gratis”. 
Oii  senang nak matilah,  ka-
rena wong tuo aku  petani 
dari Balui perbatasan Musi 
Rawas. Aku kiro sampai situ 
bae. Saat itu bukan hanya 
beasiswa yang diberikan ke-
pada mahasiswa asal Muba 
tetapi juga mess  berstandar 
hotel, mokaseh nian   Pak 
Alex Noerdin,” kenang An-
dodi yang kini bekerja di 
Humas RSUD Sekayu. 

Kepemimpinan Alex No-
erdin terbukti  mampu mendo-
rong pembangunan  bergerak 
maju. Bukan soal kemampu-
annya saja, namun lebih be-
sar karena kemauannya me-
mikirkan masyarakat. Peng-
abdiannya terus berlanjut 
dari Muba, Sumsel hingga di 
pusat pemerintah Jakarta. 
Gaya kepemimpinannya yang 
bauran antara teknologi dan 
tradisi  mengokohkan harapan 
warganya. Ia diingat dan po-
luler. Seorang pedagang di 
Sekayu bernama Dian Ang-
graini menuliskan luapan 
hatinya di akun fesbuk mi-
liknya.

“Dak tau ngape, bukan 
lebay bukan alay die kak pe-
duli nia. Netes ayo matekku 
men tingat di jasa-jasa beliau 
tuk Muba dan saya pribadi. 
Aku tu dulu waktu SMP, 
umakku gawenye nyapu jalan. 
Pada saat itu aku galak nulung 
umakku tanpa rasa malu tapi 
kadang malu kapan betemu 
dengan kawan. Aga nunduk 
kepala tapi cuman tepis be 
raso malu tu. Dang mungut 
nyapu depan BKD, ... Siiit 
mobil rengkeh nia stop. Apan 
telek beliau turun dai mobil, 
salaman, ngenjuk amplop 
domong e pulek... Rajin2 
nulung wang tue. Dai situlah 
jiwaku merontah-rontah nak 
ngangkat drajat wang tue...” 
(#Arif Agung)
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sampai adanya putusan hakim 
yang menyatakan kesalahan-
nya dan memiliki kekuatan 
hukum tetap.

Menurut Ketua Badan Ad-
vokasi Hukum dan HAM DPP 
Golkar, Supriansa semua pihak 
mestinya mengedepankan asas 
praduga tidak bersalah terhadap 
Alex Noerdin hingga berke-

kuatan hukum yang tetap.
“Mari kita tetap menge-

dapankan asas praduga tak 
bersalah sampai lahirnya 
keputusan yang berkekuatan 
hukum tetap. Kita doakan 
semoga beliau tegar men-
ghadapi cobaan yang berat 
ini,” kata Supriansa kepada 
sejumlah wartawan di Ja-

karta, Jumat (17/9) lalu.
Menurutnya DPP Partai 

Golkar akan terus memantau 
perkembangan kasus serta 
mempersiapkan pendam-
pingan hukum jika diperlukan.

Sementara itu Sekretaris 
Fraksi Golkar DPR RI, Adies 
Kadir menjelaskan sampai 
saat ini posisi H Alex Noer-

din masih sebagai anggota 
DPR RI sampai nantinya ada 
keputusan yang berkekuatan 
hukum tetap (incrach).

“Kalau dalam undang-
undang kan jelas sampai 
berkekuatan hukum tetap 
atau yang bersangkutan 
mengundurkan diri,” tam-
bahnya lagi.(#Tim)

Menurut Kepala Disdik 
Kota Palembang ini, dirinya 
masih fokus melaksanakan 
tugas sebagai Aparatur Sipil 
Negara di jajaran Pemkot 
Palembang.

Polling sendiri baru akan 
berakhir pada 26 September 

pukul 18.00 WIB mendatang. 
Setelah nama Zulinto dan 
Syaiful Fadli baru kemudian 
disusul Basyaruddin Akhmad, 
RA Anita Noertinghati, Nas-
run Umar, Ratu Dewa, Fitri-
anti Agustinda dan RM Tau-
fik Husni (lihat grafik).

Bagi pembaca setia Be-
rita Pagi dipersilakan untuk 
tetap mengirim polling sam-
pai batas waktu yang diten-
tukan. Nanti edisinya akan 
datang akan diumumkan 
hasil polling kandidat Wali-
kota pilihan pembaca. (muk)

atau operasional konsep, ka-
rena semua orang tau Pak Alex 
itu penuh legacy dan jasa 
luar biasa yang dirasakan 
masyarakat Sumsel,” ujar 
Bagindo Togar kepada Be-
rita Pagi, Selasa (21/9).

Menurut Bagindo lagi, 
masyarakat Sumsel mengakui 
adanya perubahan nyata baik-
pramaupun paska kepemim-
pinan Alex Noerdin selama 
menjadi Gubernur dalam 
kurun waktu 2008-2018.

“Jadi wajar pula bila ma-

syarakat Sumsel masih sangat 
mencintai beliau, apalagi pro-
gram beliau selama ini bisa 
dirasakan dan dijamah masy-
arakat,” tambah Bagindo lagi.

Untuk itu, tantangan 
bagi Golkar Sumsel yang 
dinakhodai Dodi Reza Alex 
dalam membangun team work. 
Diharapkan Bagindo, sebagai 
Ketua Golkar sosok Dodi 
Reza Alex tengah menghada-
pi ujian untuk menjadikan 
ini sebagai momentum ke-
bangkitan kebersamaan.

Sementara itu, Ketua Gol-
kar Sumsel Dodi Reza Alex 
memastikan soliditas partai 
yang dipimpinnya semakin 
kuat. Bupati Musi Banyuasin 
ini juga memohon doa agar 
H Alex Noerdin sehat dan 
dapat mengikuti proses hukum 
dengan baik.

“Alhamdulillah beliau 
sehat wal afiat, dan terus 
kita doakan beliau,” ujar 
Dodi di sela rapat Golkar 
Sumsel, Minggu (19/9) 
lalu. (muk)

untuk menggunakan akal-
budinya. Jika akal identik 
dengan kecerdasan, yakni ke-
mampuan untuk menetapkan 
pilihan-pilihan rasional dan 
usaha untuk mencapainya, 
budi yang luhur menuntun 
pemimpin-pemimpin itu untuk 
memastikan bahwa pilihan-
pilihan rasional tersebut harus 
memberi manfaat bagi masy-
arakat banyak. Alhasil, negara-
negara yang mereka pimpin 
bukan saja mengalami kema-
juan tapi kemajuan tersebut 
benar-benar dinikmati oleh 

sebagian besar rakyatnya. 
Kita mencatat, akal-budi 

pemimpin-pemimpin negara 
Barat telah mampu mengakhi-
ri Perang Dingin sejak akhir 
tahun 1980an dan kemudian 
menyulapnya menjadi en-
ergi besar yang menciptakan 
globalisasi kapitalisme se-
perti sekarang ini. Dengan 
akal-budi yang cerdas pula, 
para pemimpin negara-nega-
ra Eropa Barat telah mendaur 
ulang nasionalisme dan asas 
kedaulatan warisan Jean Bo-
din di abad ke-17 menjadi 

satu Uni Eropa yang mer-
aksasa secara ekonomi. Be-
gitu juga dengan para pemim-
pin Jepang paskaPerang 
Dunia II yang, dengan akal-
budi yang  baik pula, telah 
mampu membawa Jepang 
keluar dari puing-puing ke-
hancuran perang menjadi 
kekuatan ekonomi dan indu-
stri utama  dunia sejak tahun 
1960an. Para pemimpin 
dengan akal-budi yang ting-
gi dan mulia adalah prasyarat 
untuk memajukan suatu 
bangsa. (***)

Program Aspirasi.......................... Sambungan dari halaman 1

anggota DPR RI H Alex 
Noerdin terletak di dua lo-
kasi berbeda. Lokasi per-
tama berada di Desa Muara 
Medak Kecamatan Bayung-
lincir Muba dan lokasi se-
lanjut di desa Simpang He-
ran Kecamatan Air Sugihan 
OKI.

“Benar kedua wilayah 
tersebut sudah rampung in-
stalasi teknologi pengolahan 
air siap minum ini. Bahkan 
masyarakat setempat yang 

nanti akan bertanggungjawab 
mengelola sehari-hari sudah 
diberikan pelatihan pihak 
BPPT,” ujar Kemas Khoirul 
Mukhlis, Tenaga Ahli DPR 
RI, Selasa (21/9) sore.

Untuk itu pihaknya se-
gera berkoordinasi dengan 
BPPT terkait peresmian 
penggunaan fasilitas yang 
sangat bermanfaat bagi 
masyarakat ini. Ditamba-
hkan, untuk yang di Musi 
Banyuasin, Bupati Dodi 

Reza Alex sudah bersedia 
meresmikan bersama BPPT. 
Sementara OKI akan se-
gera dikoordinasikan 
dengan pemerintah daerah 
setempat.

Ditambahkan, selain 
teknologi arsinum program 
aspirasi lain yang tengah 
berjalan saat ini pemasangan 
Penerangan Jalan Umum 
Tenaga Surya yang tersebat 
di 800 titik se-Sumsel. Di-
targetkan dalam satu bulan 

mendatang sudah bisa me-
nyala.

“Untuk lampu jalan te-
naga surya beberapa bahan 
material juga sudah ada di 
gudang Palembang, se-
hingga beberapa ke depan 
dapat dimulai pembangunan 
dan pemasangannya. Kami 
koordinasi dengan pihak 
KSO, ditargetkan sebulan 
mendatang sudah terang 
benderang,” ujar Mukhlis 
lagi.(#zur)

secara resmi ditahan selama 
20 hari kedepan.

Informasi penahanan 
tersebut kemudian langsung 
menyebar di sosial media 
dan menjadi perbincangan 
yang sangat ramai di ka-
langan netizen. Kebanyak 
dari netizen tersebut justru 
merasa prihatin dan ada 
juga yang tidak percaya 
dengan informasi tersebut, 
mengingat sosok Alex No-
erdin merupakan tokoh pe-
jabat yang sangat berpeng-
aruh dan memiliki segudang 
prestasi dalam memipin 
daerah, diantaranya program 
sekolah dan berobat gratis. 

“Pak Alex Noerdin Org 
Baik,yg Paling diRasakan 
Masyarakat  Semasa 
Menjabat,Bupati Muba & 
Gubernur Sumsel,beliau mem-
buat aturan Berobat & Seko-
lah Grtis,bnyak Rakyat 
Miskin Terbantu,jgn Pernah 
Melupakan Jasa nya,Semoga 
Pak Alex Noerdin Selalu Dlam 
Lindunganya,semoga Kasus 
ini cpt Slsi,segera Keluar dri 
mslh ini Aamiin,”komentar 
@syukzb di salah satu pos-
tingan akun publik di Sumsel.

Sementara itu akun @
olikmanalu10 mengaku bahwa 
sangat merasakan kemajuan 
pembangunan saat kepemim-
pinan Alex Noerdin.

“Terlepas beliau salah atau 
bnr yang jelas saya sudah 
merasakan sendiri kemajuan 
pesat sumsel di bawah kepe-
mimpinan beliau…terutama 
semasa beliau masih men-
jadi bupati MUBA…MUBA 
berubah 180’ dibawah kepe-
mimpinan beliau…berani 
mengambil event2 besar yang 
berdampak untuk ekonomi 

masyarakat menengah keba-
wah….semangat nek anang…
semoga selalu diberi keseha-
tan dan kekuatan menghada-
pi cobaan dunia,”ungkapnya. 

Lalu ada juga akun @
arianto_official_ yang turut 
mendoakan agar selalu sehat 
serta dapat menjalani semua 
dengan baik diserta dengan 
untaian kata-kata yang sang-
at menyentuh.

“Semoga Bapak tetap 
sehat dan bisa menjalani se-
muanya dengan baik.

Bagaimana bisa benci?
Banyak yang mengira saya 

mendukung tindakan korupsi 
beliau, padahal tidak sama 
sekali. Saya hanya objektif 
dalam menilai. Berusaha untuk 
tidak merusak susu yang per-
nah beliau berikan hanya ka-
rena nila setitik.

Apabila dikemudian hari 
diakhir proses hukum ter-
nyata beliau terbukti bersalah, 
silahkan berikan hukuman 
sesuai dengan tingkat kesa-
lahannya. Tapi bagi saya 
beliau tetap “Orang Baik”.

Bagaimana saya bisa 
benci beliau karena dulu 
bisa bersekolah gratis.

Apa hebatnya sekolah 
gratis?

Jelas hebat karena dengan 
begitu almarhum bapak saya 
yg punya 3 anak usia seko-
lah tidak perlu berhutang 
ke koperasi atau bank hanya 
untuk membayar uang se-
kolah anak-anaknya.

Ingat pada jamannya se-
kolah gratis bukan hanya SPP 
tapi meliputi uang gedung, 
iuran Pramuka, iuran OSIS dll.

Dan perlu diketahui SE-
KOLAH GRATIS pada jaman-
nya tidak perlu “kartu pintar”. 

Siapapun yang bersekolah di 
Muba akan mendapatkan fa-
silitas sekolah gratis.

Bagaimana bisa saya 
benci?

Sedangkan dulu saat Ba-
pak Rahimullah terkena 
stroke dan harus di rawat dan 
biaya perawatan ada yg tidak 
tercover ASKES bisa di cover 
oleh program “BEROBAT 
GRATIS”.

Saat ibu Rahimullah harus 
di rawat karena komplikasi 
DM bisa di rawat di RS Dae-
rah lebih dari 2 Minggu 
tanpa biaya sepeserpun.

Bagaimana bisa saya 
benci?

Ketika Bapak dan Ibu 
Rahimullah berpulang, pro-
gram “ASURANSI KEMA-
TIAN” bisa membantu kami 
dalam proses pemakaman.

Ketika saya bisa menik-
mati tayangan tv tanpa harus 
membeli parabola atau tv 
berlangganan. Kami berada 
di kabupaten yang tak ter-
jangkau siaran tv selain TVRI.

Dan lihatlah kita hari ini, 
kalau mau nonton TV ya si-
lahkan pasang tv berlangga-
nan atau parabola.

“Sudah menjadi kewajiban 
seorang pemimpin mengguna-
kan kekuasaannya untuk men-
sejahterakan rakyat” dan be-
liau melaksanakan dan men-
jalankan tanggung jawab itu!

Beliaulah yang pertama 
mencetuskan semua program 
itu di Indonesia. Sekali lagi “Tak 
Ada Gading Yang Tak Retak”

Meski saat ini retak di 
gadingmu terlihat nyata dan 
disaksikan seluruh masyara-
kat Indonesia tetapi engkau 
akan tetap dikenang 
baik,”tulisnya. (#nop) 

Pandai Analisa............................... Sambungan dari halaman 1

Siapa sangka, pemain film 
fenomenal bertajuk Laskar 
Pelangi ini merupakan alum-
ni University of Sidnye. Tak 
tanggung, dia mengambil 
jurusan Neuroscince. Se-
perti namanya, jurusan ter-
sebut mempelajari perilaku 
manusia berdasarkan aktivi-

tas otak. Selain itu karena 
kecintaannya dengan ani-
masi Jepang, Sherina sampai 
rela pergi ke Kudan Japa-
nese Languange School demi 
belajar bahasa Jepang. 

Kabar terbaru, artis ke-
lahiran 11 Juni 1990 ini 
mengaku berat badannya 

bertambah usai sembuh 
dari virus corona atau Co-
vid-19. Dirinya  bahkan 
mengunggah potret terbaru-
nya yang terlihat lebih gemuk 
dari biasanya di Instagram 
pada Minggu (5/9).

 “When I survived covid 
I gained some weight. And 

earned an EXTRA LIFE. 
At this point, who cares 
less/extra fat. Give your 
body a hug, love it uncon-
ditionally, and thank it for 
saving your butt,” tulis 
Sherina Munaf dalam akun 
instagram miliknya @she-
rinasinna.(zur)
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K O R A N U M U M

RABU, 22 SEPTEMBER 2021

AURRA Kharisma salah satu pemenang 
ajang kontes kecantikan Miss Grand In-
ternational 2020 yang berlangsung di 
Bangkok, Thailand berhasil meraih gelar 
Runner-up 3 dari dari 63 Negara di Dunia. 

Aurra sendiri merasa surprise bisa tam-
pil menawan dan mempersembahkan gelar 
bergengsi ini. Betapa tidak, Aurra masa 
kecil dikenal sebagai sosok yang tomboi.

“Saya dulu tomboy banget. I was playing 
football, terus main sama cowok karena saya 
minder kalau main sama cewek, saya gelap 
sendiri,” ujar Aura Kharisma saat diwawan-
carai Melani Ricardo beberapa waktu lalu.

Bahkan karena sifat tomboy ini 
Aurra kecil banyak memiliki teman 
laki-laki, terkadang dia pun bisa 
memanjat pohon. Selain itu 
Aura Kharisma cukup insecure 
dengan tubuhnya yang tinggi 
dan kulitnya yang eksotis 
pada saat dirinya kecil.

Dorongan sang ibu yang 

mengarahkannya untuk 
terjun ke dunia mode-
ling. Dara manis ke-
lahiran Majalengka 27 
November 1999 ini 
memiliki nama lengkap 
Kharisma Aura Islami lahir 
di Majalengka, Jawa Barat.

Aurra mengawali karier-
nya sebagai model sejak  be-
rusia 14 tahun, saat ia duduk di 
bangku kelas 2 SMP di Maja-
lengka, alasannya karena saat itu 
tinggi tubuhnya sudah mencukupi 
untuk menjadi seorang model

Ia merupakan putri dari pasangan Edwin 
Kurniawan dan Julia Damayanti. Aurra 
sudah pernah berkali-kali mengikuti ber-
bagai kontes di bidang modeling dengan 
tergabung dengan salah satu agensi model, 
yaitu Posture Management, selama tergabung 
di agensi tersebut, ia sudah sering kali me-
raih berbagai prestasi. (net/hus)

Sempat Minder 
Karena Warna Kulit

MAsih ingat dengan seleb cantik ini? 
Ya, Vitalia Syesha yang pernah divonis 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1 tahun 
8 bulan penjara dan denda Rp. 50 juta 
pada 25 Juni 2020. Vonis tersebut ter-
kait kasus penyalahgunaan narkoba yang 
dilakukan Vitalia Sesha. Seperti diketahui, 
Polres Metro Jakarta Barat menangkap 
Vitalia Sesha pada Februari 2020.

Dalam penangkapan tersebut, polisi 
juga menangkap kekasih Vitalia Sesha 
dan mengamankan barang bukti 10 butir 
pil ekstasi, paket plastik klip kecil sabu 
dengan berat 0,63 gram, 34 butir pil psi-

kotropika jenis happy five, dan satu set 
alat untuk mengonsumsi sabu.

Terkini, Vitalia memposting video 
dirinya yang sepertinya berada di tem-
pat tidur dengan iringan lagu “Nothing’s 
Gonna Change My Love For You” yang 
dipopulerkan George Benson.
“Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you
Nothing’s gonna change my love for you”

“Dream of Me…” tulis Vitalia dalam 
akun instagram miliknya @vitaliashe-

syareal, Senin (20/9) dini hari.
Sontak saja postingan Vitalia 

dikomentari beberapa nitizen, @
robby_06i menulis, “Mekar me-
wangi bunga melati. Ditanam 
orang ditepi sawah Selamat ma-
lam sahabat hati Moga di ulit 
mimpi indah.”

Vitalia sendiri tercatat memi-
liki 505 ribu follower, selain mem-
posting aktifitas keseharian dia 
juga terlihat sering menerima 
endorsmen produk kecantikan. 
(net/hus)

Dream 
of Me…”

BELUM lama ini nama Natasha Wi-
lona masuk ke dalam daftar 100 wa-
nita tercantik di dunia versi TC Cand-
ler. Selain Natasha juga masuk nama 
pedangdut Ayu Ting-Ting.

Rupanya, setelah masuk dalam de-
retan tersebut, Natasha Wilona mengaku 
terkejut dan bingung. Dirinya  heran 
bisa dianggap sebagai salah satu dari 
sekian banyak wanita tercantik di dunia. 
Hal ini disampaikannya  saat berbincang 
dalam program kanal youtube Ashanty, 
Ngobrol Asix beberapa hari lalu.

Dalam sebuah video di kanal YouTube–
nya, ia sempat mengikuti kontes model 
dalam rangka memperingati Hari Kartini 
saat bersekolah di sebuah TK di Kota Ja-
karta, sebelum dikenal sebagai seorang 

aktris. Tak lama kemudian, ia dan keluar-
ganya pindah ke Pekauman, Banjarmasin. 
Selama dua tahun menetap di sana, me-
reka mengontrak dengan biaya dua juta 
rupiah di sebuah gubuk berlantai dan 
juga berdinding kayu yang sudah bolong 
Ia memulai karier aktingnya melalui 
film Summer Breeze pada tahun 2008. 
Di film tersebut, ia memerankan versi 
kanak-kanak dari tokoh Reina yang 
dilakoni Chelsea Olivia.

Tujuh tahun kemudian, ia kembali tampil 
di dunia perfilman dengan berperan sebagai 
Vivi dalam film Relationshit, berlawanan dengan 
Andovi da Lopez.[5] Di tahun berikutnya, ia 
berpasangan dengan Stefan William untuk 
memerankan tokoh Farah dalam film horor 
yang berjudul Rumah Pasung. (net/hus)
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