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MELALUI Yayasan Dian yang 
didirikannya, aktris cantik 
Dian Sastrowardoyo bertekad 
untuk memiliki konstribusi 
dalam memajukan dunia pen-

didikan. Bahkan dirinya rela 
merogoh kocek sendiri demi 

menyekolahkan anak-anak dari 
keluarga tak mampu.

Yayasan yang didirikan 

Dian Sastrowardoyo

Final, Ahmad Zulinto Jawara Polling
Polling Kandidat Walikota Palembang

PALEMBANG, BP- 
Dari 2.806 pembaca setia 
Berita Pagi, sebanyak 615 
pembaca atau 21,9% 
memberikan dukungan 
kepada Ahmad Zulinto 
yang sekarang Ketua 
PGRI Sumsel sebagai kandidat 
Walikota Palembang mendatang 
versi Berita Pagi. Selisih tipis di 
bawahnya, Masagus Syaiful 
Fadli memperoleh dukungan 
609 pembaca atau 21,7 %. Baru 

kemudian pada pering-
kat 3 ditempati Ba-
syaruddin Akhmad 
dengan peroleh du-
kungan 427 pembaca 
atau 15,2%. Polling 
sendiri berakhir Ming-

gu (26/9) pukul 18.00 WIB.
Yang mengejutkan, Sek-

da Palembang Ratu Dewa 
edisi lalu masih 
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Empat Tahun Dipimpin Dodi-Beni, Muba Ragam Inovasi

Sekolahkan 
Anak Tak Mampu

SEKAYU,BP- Kabupaten 
Musi Banyuasin dengan  
luasan wilayah ±14.265,96 
km² sejak empat tahun dip-
impin Bupati Dr Dodi Reza 
Alex Noerdin Lic Econ MBA 
dan Wakil Bupati Beni Her-
nedi SIP tidak hanya men-
jadi Kabupaten terdepan di 
Sumsel namun juga di Indo-
nesia. 

Capaian ini tentu tidak 
bisa dipisahkan dengan pro-
gram-program kepala daerah 
sebelumnya. Sebagaimana 
diketahui, kejayaan Bumi 
Serasan Sekate ini mulai 
muncul sejak era Bupati Ir H 
Alex Noerdin SH yang ber-
hasil mengimplementasikan 
program Sekolah Gratis dan 
Berobat Gratis pertama di 
Indonesia. Dua program ini 
lantas diadopsi sebagai dan  

program percontohan nasio-
nal. 

“Kini Muba menginjak 
usia 65 tahun, dan kami op-
timis Muba Maju Berjaya 
tercapai sebelum waktu yang 
ditargetkan yakni 2022. In-
syaAllah dengan dukungan 
semua warga Muba  bisa 
terealisasi dengan sempurna,” 
ungkap Bupati Dr Dodi Reza 
Alex Noerdin Lic Econ MBA. 

Kepala Daerah Inovatif 
Indonesia ini mengaku, me-
ski hampir dua tahun ini 
seluruh dunia tak terkecuali 
Kabupaten Muba terkena 
imbas pandemi COVID-19, 
namun tidak menjadi peng-
halang serius demi mewu-
judkan Muba Maju Berjaya. 

“Ini terbukti dengan ker-
ja keras OPD dengan support 
masyarakat Muba, Pemkab 

Makin Dikenal Nusantara Hingga Mancanegara

Muba tetap menuntaskan 
percepatan pembangunan 
infrastruktur serta bisa me-
nangani atau mengatasi 
pandemi COVID-19 dengan 
maksimal hingga  meng-
gelontorkan banyak ban-
tuan untuk menyisir seluruh 
lapisan masyarakat Muba 

yang Alhamdulillah hasilnya 
bisa terakomodir semua,” 
tuturnya. 

Pembina dan Penggerak 
Olahraga Terbaik Indonesia 
ini  menuturkan, meski per-
cepatan pembangunan in-
frastruktur makin masif 
tetapi dirinya tidak menge-

nyampingkan program pe-
ningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Pada Hari Jadi 
Kabupaten Muba ke-65 atau 
tahun ke-4 pelaksanaan tu-
gas sebagai Bupati-Wabup 
periode 2017 – 2022, 

PALEMBANG-BP, Kon-
disi cuaca kota Palembang 
pada Selasa (28/9/21) pagi, 
terlihat diselimuti kabut te-
bal dengan asap yang cukup 
pekat. Bahkan, jarak pandang 
beberapa ruas jalan raya 
juga sangat terbatas yang 
mengakibatkan sejumlah 
pengendara kendaraan ber-
motor harus ekstra hati-
hati. Selain itu, kawasan 
jembatan ampera yang men-
jadi ikon kota Palembang 
juga tidak terlihat dari jarak 
hingga 300 meter.

Kondisi cuaca tersebut, 
langsung ramai menjadi 

perbincangan ma-
syarakat di-

Kabut Embun 
atau Asap?

Kondisi kawasan 
jembata Ampera yang 

di selimuti kabut 
tebal pada selasa 

(28/9) pagi. Kondisi 
ini membuat menara 

jembatan ampera 
tidak terlihat jelas  

Insert : Kabut 
tebal juga terjadi 
dibeberapa titik 

wilayah kota 
palembang salah 

satunya di daerah 
pasar lemabang. 

(Bp/Nop)

PALEMBANG, BP- Du-
gaan pelecehan yang dia-
lami mahasiswi Universitas 
Sriwijaya Palembang men-
jadi sorotan anggota Ko-
misi V DPRD Sumsel, 
Ersangkut SPsi. Menurutnya, 
jika dugaan ini benar maka 
oknum pelaku yang meru-
pakan dosen pembimbing 
skripsi korban harus se-
gera diproses hukum. Di-
minta pula pihak Unsri 
untuk memberhentikan yang 

bersangkutan, karena tinda-
kan ini tak bermoral dan 
merendahkan martabat du-
nia pendidikan.

“Tak ada toleransi, jika 
terbukti bersalah maka ok-
num dosen harus dipidana. 
Seorang tenaga pendidik 
harusnya mengayomi para 
mahasiswa-mahasiswi bu-
kan malah memanfaatkan 
kesempatan dalam kesem-
pitan,” ujar Ersangkut ke-
pada Berita Pagi, Selasa 

(28/9) sore.
Ditambahkan, korban 

harus melaporkan pelece-
han yang dialaminya ter-
sebut ke pihak kepolisian 
sehingga bisa segera di-
usut tuntas. Ersangkut 
juga mengharapkan Rek-
torat Unsri menyikapi 
dengan mekanisme inter-
nal, dan diharapkan trans-
paran ke publik.

“Tak cukup membuat 
laporan melalui media so-
sial, melainkan juga ke 
aparat hukum kita biar se-
gera ditindaklanjuti,” tam-
bahnya lagi.

Curhat di Medsos
Viralnya pemberitaan 

dugaan pelecehan maha-
siswi Unsri ini bermula 
cuitan akun Twitter @uns-
rifess dan Instagram @

palembang.eksis, Senin 
(27/9). Korban menceritakan 
pengalaman pahit yang dia-
laminya secara detil. Men-
urutnya, kejadiannya berawal 
saat dirinya menemui dosen 
pembimbing untuk memin-
ta tanda tangan seusai 
mengikuti sidang skripsi, 
Sabtu (25/9) lalu.

“Aku bingung dan akhir-
nya terdiam, 

Dugaan Pelecehan Mahasiswi 
Dewan Minta Diproses Hukum
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sejumlah media sosial. 
Banyak masyarakat mem-
perdebatkan atau memper-
tanyakan kondisi cuaca 
tersebut merupakan kabut 
embun atau asap 

Suasana sidang paripurna hari jadi Kabupaten Muba ke-65 tahun yang dihadiri langsung 
oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru (BP/Ist) 
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PALEMBANG, BP- Politisi 
PKS Mgs Syaiful Fadli merasa 
bersyukur dirinya memperoleh 
banyak dukungan dalam polling 
Walikota Palembang mendatang 
versi pembaca Berita Pagi. Ha-
sil akhir polling yang berakhir 
Minggu (26/9) pukul 18.00 WIB 
menempatkan Syaiful Fadli be-
rada di posisi 2 di bawah pero-
lehan Ahmad Zulinto dengan 
selisih sekitar 0,2% saja.

“Saya ini masuk dalam 
polling saja sudah bersyukur, 
apalagi memperoleh banyak 
dukungan seperti sekarang,” 
ujarnya saat dihubungi Be-
rita Pagi, Selasa (28/9).

Alumni Universitas Sri-
wijaya ini menganggap ba-
nyaknya dukungan yang dia 

terima sebagai motivasi untuk 
berbuat yang terbaik bagi 
masyarakat. Maka itu dalam 
kapasitas dirinya sebagai wa-
kil rakyat  akan terus menyerap 
dan memperjuangkan aspi-
rasi masyarakat.

Terpisah, pengamat poli-
tik Bagindo Togar Butar-
Butar menilai hanya kandidat 
yang  memiliki basis voters 
banyak bisa unggul. Polling 
ini membuktikan, Ahmad 
Zulinto dan Mgs Syaiful 
Fadli keduanya sama-sama 
memiliki basis jelas.

“Tentunya seperti Zulinto 
yang memiliki komunitas 
guru melalui PGRI yang dia 
pimpin, sementara Syaiful 
Fadli dengan PKS dan kalangan 
mahasiswa KAMMI,” ujar 
Bagindo Togar lagi.

Menurutnya, penting 
bagi para kandidat untuk 
merawat basis sosial masing-
masing. Karena tak cukup 
hanya menggunakan media 
pengenalan pribadi dan med-
sos saja.

“Di samping itu, ke depan 
dibutuhkan sosok yang tak 
hanya bermodalkan syahwat 
belaka namun mesti kaya ide, 
komitmen dengan janji poli-
tik dan sanggup bekerja keras,” 
tambahnya. (muk)

Bersyukur 
Banyak 

Dukungan
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Prakiraan Cuaca

Quote

SIAPAPUN yang berke-
inginan bertarung pada pe-
milhan umum 2024 nanti, 
apakah sebagai Presiden, 
Kepala Daerah, maupun 
anggota legislatif selayaknya 
sudah dikenal masyarakat. 
Masyarakat tentu saja tidak 
akan memilih kucing dalam 
karung.  Dengan kata lain, 
masyarakat atau publik tidak 
akan memilih pemimpin atau 
wakil rakyat yang diragukan 
kualitasnya dan yang tidak 
jelas visi dan misi nya.  Ma-
syarakat di era demokrasi 
sekarang ini sudah semakin 
cerdas dan semakin rasional 
dalam menentukan pilihan-
nya.  

Shakespear, seorang 
pujangga Inggris yang 
sangat terkenal, pernah 
mengatakan dalam salah 
satu karyanya “ apalah 
arti sebuah nama ( what is 
a name?)”.  Tapi dalam 
kaitannya dengan dunia 
bisnis merek (brand) sang-
at penting dan menjadi 
bagian yang tak terpisahkan 
berkaitan dengan keberha-
silan memasarkan suatu 
produk, begitu juga dengan 
dunia politik, nama besar 
yang melekat pada diri se-
seorang atau politsi  akan 
berpengaruh luar biasa 
bagi calon pemilih.

Terlebih lagi dengan 
tingkat persaingan yang se-
makin ketat pada perpoliti-
kan di Indonesia saat ini, 
mau tidak mau atau suka 
tidak suka mengharuskan 
setiap individu atau politisi 
yang akan bertarung harus 
mampu membangun perso-
nal brand sehingga memi-
liki value ( nilai lebih ) di 
mata publik. 

Yang menjadi persoalan 
dan pertanyaan besar adalah 
seberapa penting personal 
brand bagi seseorang po-
litisi dan seberapa besar 
berpengaruhnya terhadap 
kemenangan? Bagaimana 
politisi membangun perso-
nal brand untuk meningkat-
kan popularitas? Apa yang 
harus dilakukan politisi 
dalam membangun personal 
brand tersebut sehingga 
nantinya dapat merebut 
hati publik.

Jika kita melihat ke-

masa lalu ada beberapa 
pemimpin dan politisi di 
Indonesia yang memiliki 
personal brand begitu 
kuat. Ketika zaman orde 
lama  seperti Soekarno, 
Hatta, Agus Salim, Sutan 
Syahrir, dan beberapa pe-
mimpin lainnya  merupakan 
pemimpin dan politisi 
dengan personal brand yang 
kuat yang begitu di kenal 
pada zamannya. Begitu 
juga dengan pemimpin dan 
politisi di zaman orde baru 
seperti Soeharto yang be-
gitu kharismatis sebelum 
kejatuhannya. Yang dikenal 
dengan “ The smiling Ge-
neral” menjadi salah satu 
ciri khas yang melekat 
pada dirinya. Di era refor-
masi seperti Abdurrahman 
Wahid yang lebih kita ke-
nala dengan Gus Dur, Amin 
Rais, Akbar Tanjung, me-
reka memiliki daya magnit 
tersendiri sehingga mampu 
membangun personal brand 
yang kuat.    

Sebagai politisi kawakan, 
masing-masing mereka me-
miliki gaya kepemimpinan 
yang berbeda yang menjadi 
ciri khas tersendiri.  Perso-
nal brand yang mereka mi-
liki menjadi ekuitas merek 
(brand equity)  bagi masing-
masing individu.  

Contoh lainnya yaitu 
mantan Presiden Megawati 
dan Soesilo Bambang Yud-
hoyono juga memiliki per-
sonal brand tersendiri se-
bagai pemimpin.  Bagai-
mana SBY mampu memukau 
dan mempengaruhi benak 
pemilih ketika Pemilihan 
Umum tahun 2004 menjadi 
contoh kongkrit betapa 
kuat nya personal brand 
mempengaruhi keputusan 
pemilih ( consumer’s deci-
sion making).  

Selain itu, terpilihnya 
Jokowi dua kali sebagai 
Presiden tak terlepas dari 
kuat nya personal brand 
yang melekat pada diri Jo-
kowi. Begitu juga dengan 
Kepala Daerah seperti Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, 
Ridwan Kamil, Nama nama 
mereka sudah begitu mele-
kat dan menancap di benak 
publik.  Artinya, keberhasil 
politisi tertentu mempenga-

ruhi publik tidak terlepas 
dari nama besar atau merek 
(personal brand) yang mele-
kat pada diri mereka.  

Jika diibaratkan dengan 
sebuah produk, mereka 
merupakan branded pro-
duct, dengan kata lain, 
personal brand yang telah 
dibangun oleh politisi po-
litisi tersebut ketika sebe-
lum menjadi pemimpin 
maupun selama memimpin 
begitu berpengaruh terhadap 
pengambilan keputusan 
pemilih (consumer’s deci-
sion making), meskipun 
kemenangan tersebut juga 
dipengaruhi oleh banyak 
faktor lainnya. 

Untuk memasarkan pro-
duk politik seperti visi, 
misi serta program politik, 
tidak terlepas dari seberapa 
terkenal pribadi atau sosok 
politisi tersebut di masyara-
kat.  Kalu individu atau 
politisinya saja tidak dikenal 
dan tidak layak jual, bagai-
mana mungkin ia mampu 
menawarkan produk politk 
atau programnya kepada 
publik.

Dalam dunia bisnis, me-
ningkatnya persaingan mem-
buat perusahaan tidak cukup 
hanya mengandalkan ke-
mampuan menjual produk 
saja, melainkan harus juga 
melihat konsep brand.  
Dengan semakin terstandar-
nya karakteristik produk, 
untuk memenangkan per-
saingan diperlukan sesuatu 
yang lebih dan dapat mem-
bedakan satu produk dengan 
lainnya.  

Dalam iklim persaingan 
yang semakin terbuka ke-

unggulan suatu produk akan 
cepat menjadi standar pro-
duk dalam industri.  Begitu 
juga dengan dunia politik, 
platform maupun program 
kerja yang ditawarkan kan-
didat dalam merebut hati 
publik umumnya hampir 
sama antara satu kandidat 
dengan kandidat lainnya.  
Isu-isu politik yang ditawar-
kan kepada calon pemilih 
tidak terlalu berbeda, mis-
alnya isu kesejahteraan, 
pengentasan kemiskinan, 
penyediaan lapangan kerja, 
perbaikan inspratuktur jalan, 
pendidikan murah dan ber-
kualitas serta kesehatan.

Karena produk politik 
yang ditawarkan calon kan-
didat relatif sama dan men-
jadi standar.  Oleh karena 
itu, personal brand men-
jadi penting yang dapat 
memberikan value (nilai 
lebih) pada publik.  Brand 
yang di bangun oleh indi-
vidu atau politisi yang akan 
mencalonkan diri baik se-
bagai anggota parlemen 
maupun kepala daerah dapat 
dilihat dari berbagai sudut 
pandang,  misalnya diaso-
siasikan dengan nama, ter-
minologi, simbol atau kom-
binasi dari beberapa elemen 
tersebut yang digunakan 
sebagai identitas setiap in-
dividu atau politisi.  

Brand adalah simbo-
lisasi dan imajinasi yang 
diciptakan dan ditanamkan 
dalam benak publik.  
Dengan demikian, personal 
brand yang dibangun kan-
didat dapat menciptakan 
sesuatu yang berbeda dan 
nilai lebih (value) diban-
dingkan dengan pesaing.

Lalu bagaimana se-
baiknya politisi membangun 
brand? Terdapat beberapa 
prinsip personal branding 
yang perlu diperhatikan 
kandidat.  

Pertama, kandidat ha-
rus mampu membangun 
kompetensi sebagai pe-
masar dan penjual yang 
dilakukan dengan sikap, 
pengetahuan dan keteram-
pilan melalui pendidikan, 
pelatihan dan pengalaman.  
Kompetensi  ini  tentu 
saja tidakbisa di bangun 
dalam waktu singkat.  

Sering kita dengar dan 
baca di media meanstream 
atau media sosial bahwa 
banyak anggota dewan yang 
terpilih atau kepala daerah 
tidak mampu berbuat ba-
nyak karena tidak memi-
liki kompetensi sehingga 
mereka tidak mampu 
membangun personal brand 
dimata konstituennya. 

Kedua, politisi perlu 
melakukan pembentukan 
citra diri dimulai dengan 
merumuskan brand positio-
ning. Tentu saja politisi 
akan lebih baik membangun 
citra diri yang khas yang 
berbeda dengan yang lain 
dan memiliki keunikan 
(uniqueness).  

Tebar pesona yang dila-
kukan beberapa politisi saat 
ini sering kurang menyen-
tuh dan tidak tepat sasaran, 
sehingga personal brand 
yang seharusnya mereka 
bangun kurtang memberi-
kan dampak posit if .  
Membangun personal brand 
juga tidak terlepas dari 
persoalan pembentukan 
persepsi di benak konsumen.  

Ketiga, politisi harus 
mampu mengkomunikasikan 
diri dengan pesan-pesan yang 
menyentuh.  Karena target 
audience yang akan di-
jangkau cukup luas,.  Peng-
gunaan berbagai media 
komunikasi disesuaikan 
dengan target pasar yang 
akan dibidik.  

Artinya politisi harus 
mampu merancang pesan 
komunikasi yang tepat sa-
saran sesuai dengan kelom-
pok pemilih yang akan di-
bidik, agar tidak terjadi 
distorsi yang akhirnya akan 
merugikan politisi tersebut.  

Keempat adalah realitas, 
artinya dalam membangun 
personal brand, politisi 
tidak hanya sekedar men-
jual mimpi dan janji surga.  
Politisi tidak sekedar omong 
doang.  

Membangun personal 
brand tidak bisa seperti 
membalik telapak tangan, 
ia perlu proses, artinya me-
merlukan waktu yang cukup 
panjang.  Dengan demikian, 
seseorang atau politisi yang 
akan memenangkan hati 
pubik, tidak bisa instan. (***)

Membangun 
Personal Brand

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

“ Kalau impianmu 
tak bisa membuatmu 

takut, mungkin 
karena impianmu 
tak cukup besar.”

Muhammad Ali
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“The dream begins, most 
of the time, with a teacher 
who believes in you, who tugs 
and pushes and leads you on 
to the next plateau. Sometimes 
poking you with a sharp stick 
called truth.”

Ungkapan di atas, ditulis 
Daniel Irvin Rather Jr.yang 
merupakan seorang jurnalis 
berusia 89 tahun. Artinya, 
“Mimpi itu dimulai, seringnya 
dengan seorang guru yang 
percaya padamu, yang me-
narik dan mendorong dan 
menuntunmu ke dataran 
tinggi berikutnya. Kadang-
kadang menusukmu dengan 
tongkat tajam kebenaran.”

Jika benar apa yang di-
beritakan terkait pelecehan 
yang dilakukan oknum dosen 
sebuah Perguruan Tinggi 
Negeri di Palembang terhadap 
mahasiswinya sendiri, tentu 
sangat menyedihkan. Sejak 
kecil, atau bahkan mulai 
dari Taman Kanak-Kanak 
kita selalu diajarkan sede-
mikian hormatnya terhadap 
sosok baik itu guru, dosen 
atau sebutan lainnya.

Bahkan dari banyak video 
yang beredar, sering kita sak-
sikan bagaimana perilaku 
santri yang sangat menghor-
mati ustadznya sampai harus 
menundukan kepala saat sang 
pendidik melintas. Ya, semua 
sangat menghormati. Dan 
terkadang untuk bertatapan 
mata saja tak sanggup.

Apakah istilah pagar ma-
kan tanaman layak untuk sang 
dosen? Ini pastinya jika yang 

diduga benar.
Dalam alam sosial yang 

sudah berubah seperti seka-
rang, di mana teknologi sudah 
menguasai kehidupan, po-
sisi guru atau sebutan lainnya 
diakui masih sangat dibutu-
hkan. Teknologi bisa saja 
menggantikan tenaga manu-
sia dalam manufaktur, tapi 
tidak dengan posisi tenaga 
pendidik. Walau mungkin 
seperti sekarang, pertemuan 
tatap muka tidak seperti 
dulu yang tanpa pertemuan 
virtual.

Seorang mahasiswi datang 
ke dosen pembimbing skrip-
si, pastinya dalam kondisi 
psikologis adanya ketergan-
tungan dan kekhawatiran 
apakah semua proses akhir 
perkuliahan tersebut dapat 
berjalan lancar atau tidak.

Jadi tak bisa dibayangkan, 
saat kondisi butuh bimbing-
an namun yang diberikan oleh 
sang dosen lebih dari bim-
bingan antara guru dan murid, 
antara mahasiswa dan dosen. 
Yang muncul bisa saja hasrat 
antara lawan jenis, tentu has-
rat yang tak terkendali.

Apapun itu, silakan pihak 
berwajib dan rektorat untuk 
melakukan tugas masing-
masing. Masyarakat awam 
pastinya berharap kisah ini 
dapat terungkap setransparans 
mungkin, dan tak terulang di 
masa mendatang. Pagar ha-
rusnya menjaga tanaman, 
bukan malah memusnahkan 
masa depan tanaman. Se-
moga saja! (red)

Antara 
Menjaga dan 

Memusnahkan
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Pacu Jiwa 
entrepreneur siswa

Janji Berdayakan 
Juara mtQH 

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

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

 Baca Pacu Jiwa... Hal 13

QUOte

Pendidik harus siap 
dengan segala 

kemungkinan dan 
selalu berinovasi 
mencari solusi di 

setiap permasalahan 
pendidikan.

Hasodo
Kepala Bidang smP Dinas 

Pendidikan Kota Palembang 

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

FOTO : KRIS/SUMEKS

Tahun Ini Bereskan 
Pembebasan Lahan

Kolam Retensi 
Simpang Bandara 
Dibangun 2022

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

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

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

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

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

eKO PrasetyO – Palembang 

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

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

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

Keduanya berhasil meningkatkan popularitasnya 
sebagai konsultan hukum atau lawyer melalui 

akun YouTube, Pengacara Channel. 
Bagaimanakah kisahnya? 

 Baca Janji... Hal 13

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

pembukaan Pengacara Chan-
nel Law Office.

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

 Baca Ganti... Hal 13

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

dengan aktivitas, kemarin nyaris tak ada 
aktivitas sama sekali. 

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

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

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

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

tent creator yang mengisi di 
channel tersebut. 

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

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

 Baca awalnya... Hal 13

  

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

FOTO: EKO/SUMEKS

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

FOTO : IST

 Baca Doakan... Hal 13
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Pembangunan
Kolam Retensi
Simpang Bandara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRA bersama Forkompimda mengecek kesiapan peralatan disinfektan 
di Mapolres Muba

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

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

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

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

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

T
ERJAWAB sudah harapan dan impian tenaga kerja dan 
SDM lokal di Musi Banyuasin (Muba). Semua ini terwujud 
pada Senin 27 September 2021 lewat kerja keras dan 
tangan dingin Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ 
MBA dan Wabup Beni Hernedi SIP,  Muba Vocational 

Centre (MVC) atau Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Migas 
pertama di Indonesia Bagian Barat secara resmi berdiri dan be-
roperasi di lahan seluas 11,2 hektar. Inisiasi ini merupakan tindak 
lanjut dari realisasi kerjasama antara SKK Migas dan Perusahaan 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam wilayah Kabupaten 
Musi Banyuasin yang rintisannya telah berjalan sejak  2020 lalu.

Pendirian MVC atau Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) di 
Muba ini menjadi program yang sangat berdampak langsung kepada 
SDM lokal di Muba. Program ini  efektif menekan angka pengangguran 
serta menjadi harapan baru SDM lokal di Bumi Serasan Sekate.     

“Kami mempunyai cita-cita agar tenaga lokal, pemuda-pemuda 
asal Muba bisa jadi tuan rumah di kampung sendiri, bisa jadi te-
naga kerja yang mumpuni dan handal di perusahaan-perusahaan 
besar yang ada di wilayah Kabupaten Muba,” ungkap Dodi Reza 
yang juga Kepala Daerah Inovatif Indonesia di sela launching 
Muba MVC dan Pembukaan Pelatihan Sertifikasi Bidang Industri 
Migas Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 di Eks Komplek 
Balai Latihan Kerja (BLK) Sekayu, Senin (27/9/2021).

Dikatakan Dodi Reza, selama ini di perusahaan-perusahaan 
besar migas, ada tenaga kerja lokal asal Muba,  tapi kalau dicer-
mati pastilah hanya di level tertentu. “Kenapa tidak bisa jadi manager 
atau welder yang tersertifikasi. Bukan mengecilkan profesi namun 
hanya profesi itu-itu saja yang selama ini terakomodir.  Misalkan te-
naga pengamanan, sopir dan lainnya. Nah, keberadaan MVC ini akan 
menjawab persoalan  yang selama ini dihadapi,” sebutnya.

Oleh karena itu, tegas dia, pada tahun 2020 dibuatkan Perda 
nomor 2 tahun 2020 tentang  Pemberdayaan dan Penempatan 
Tenaga Kerja. Di dalamnya ada tenaga lokal yang wajib dipenuhi 

Percontohan di Indonesia, 
MVC Muba Harapan Baru SDM Lokal

Pendirian MVC Menjadi Program Yang Sangat Berdampak 
Langsung Kepada SDM di Muba

apalagi perusahaan hulu migas yang sudah berpuluh 
tahun mengeruk bumi Musi Banyuasin, mereka wajib 
mempekerjakan tenaga lokal. 

Ditegaskan Dodi  dalam jangka pendek dan panjang 
tidak ada alasan lagi perusahaan-perusahaan raksasa 
hulu migas tidak mau menerima tenaga kerja lokal 
karena mereka sudah mengikuti pelatihan di MVC.

“Tapi industri hulu migas ini bukan sembarangan, 
banyak syarat dan pengaturan yang mengharuskan 
karyawannya punya skill dan tersertifikasi. Kita tidak 
bisa memaksa mau memasukkan tenaga kerja hanya 
berdasarkan asal dari lokal saja namun sertifikasinya 
tidak ada. Oleh karena itu kita buatkan jembatannya 
sehingga tidak ada lagi alasan,” imbuhnya. 

Alasan berikutnya, MVC didirikan untuk menghilang-
kan sekaligus mengupgrade image BLK yang selama 
ini pelatihannya itu-itu saja. “Biar SDM Muba ini bisa 
berjuang di daerah sendiri, visi kita Muba bisa export 
tenaga kerja yang punya skill dan bersertifikasi ke 
daerah-daerah lain karena telah dididik dengan baik di 
MVC, itulah visi jangka panjang,” ulasnya.

MVC yang merupakan bentuk kerjasama antara 
Pemkab Muba melalui Disnakertrans Cq BLK sudah 
menjadi BLUD sehingga lebih fleksibel mengatur keu-
angan dan kerjasama dengan pihak swasta. MVC meng-
gaet lembaga pendidikan yang punya kualifikasi nasio-
nal dan internasional dari Petrotekno. 

“MVC kerjasama dengan SKK Migas yang menjadi 
regulator perusahaan-perusahan migas di Muba dan 

republik ini. Nah konsep kerjasama inilah yang akan 
diterapkan sehingga MVC akan menjadi pusat pelatihan 
industri migas pertama di Indonesia bagian barat,” be-
ber Dodi Reza.

Untuk memastikan pelatihan berjalan baik, Dodi me-
nyebut tempat pelatihan nanti akan  diupgrade terus 
hingga betul-betul menyerupai dan semirip mungkin dengan 
lingkungan kerja aslinya. Aspek yang ditingkatkan mulai 
fasilitas sarana prasarana dan instrukturnya serta meng-
gunakan  bahasa Inggris sebagai pengantar di pelatihan. 
“Jadi mereka ini nanti terbiasa dengan lingkungan se-
perti di perusahaan migas raksasa itu,” bebernya. 

Dipastikan para tenaga didik akan terus dilatih dengan 
berbagai fasilitas yang menyerupai lapangan kerja se-
benarnya. Ketika nanti mereka masuk perusahaan be-
sar bisa menjadi manager atau bisa cepat naik kelas 
menjadi tenaga andal di perusahaan migas.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono 
Mahendrawan dalam sambutannya berharap di masa 
datang  MVC dapat menjadi pusat pelatihan yang akan 
melahirkan SDM berkualitas, berkompeten dan memi-
liki daya saing tinggi di dunia kerja.

Direktur Bisnis dan Development PT Petrotekno, 
Hendra Budiman Pribadi mengatakan, Pendirian MVC 
merupakan langkah kongkret untuk pengembangan 
SDM di Kabupaten Muba. PT Petrotekno adalah lem-
baga pelatihan yang sudah terakreditasi oleh ketiga 
lembaga akreditasi internasional yaitu,  Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP), Offshore Petroleum Industry 

Training Organization (OPITO),Engineering Construction 
Industry Training Board (ECITB).

Sebagai lembaga pelatihan, Petrotekno  telah berke-
cimpung di lembaga pelatihan kurang lebih 10 tahun. Ke-
hadirannya di MVC dipercaya mampu menghadirkan se-
buah pusat pelatihan di Kabupaten Muba yang kredibel 
bagi industri migas Indonesia.   Petrotekno pernah me-
nangani  program pengembangan SDM  perusahaan mi-
gas dunia, seperti Pertamina, Medco E&P, Petronas, Co-
noco Philips.  Kerjasama dengan MVC diyakini akan mem-
perkokoh pilar pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.  

Meski kini fokus di bidang migas, kedepan Petro-
tekno bersama MVC akan menghadirkan pelatihan lain 
berupa jasa konstruksi, perkebunan, penanganan kar-
hutlah serta bidang lainnya. 

“Kepercayaan yang dilimpahkan kepada kami ini 
akan membuahkan program pengembangan SDM yang 
hasilnya akan mampu melibatkan masyarakat Kabupa-
ten Muba lebih luas dalam berperan aktif dalam pening-
katan ekonomi baik di sektor Industri migas maupun 
lainnya,”ucapnya.

Turut hadir pada launching MVC, Bupati Musi Rawas 
Utara H Devi Suhartoni, Wakil Bupati Muba Beni Her-
nedi, Ketua DPRD Muba Sugondo SH beserta ang-
gota DPRD Muba H Ismail, Forkopimda Muba,  Kajari 
Muba Marcos MM Simare-mare SH MHum, Dandim 
0401 Muba dan Kapolres Muba,  Sekretaris Daerah 
Muba Drs Apriyadi MSi, para Kepala Perangkat Daerah, 
pimpinan perusahaan/perbankan, dan camat. (adv)

Bupati Muba H Dodi Reza Alex memberikan asemangat kepada para peserta yang mengikuti pelatihan di Muba Vocational Center. Diharapkan usai pelatihan, 
mereka siap menghadapi dunia kerja industri hulu migas.

Dodi saat meresmikan Muba 
Vocational Center

Bupati Muba H Dodi Reza Alex menandatangani prasasti 
peresmian Muba Vocational Center.

Para peserta tengah melaksanakan pelatihan di 
MVC, sarana dan prasarana bahkan instruktur 
dibuat semirip mungkin dengan lingkungan 
kerja di perusahaan hulu migas. Diharapkan 

begitu selesai pelatihan, mereka langsung bisa 
menyesuaikan diri dengan dunia kerja.

   

Lewat Vendor Day, 
Pelaku Usaha Lokal Muba Sukses Besar

BUPATI Muba Dr Dodi Reza 
Alex Noerdin Lic Econ MBA meng-
inginkan para pelaku usaha atau 
vendor lokal di Muba juga bisa 
terus maju dan mampu bersaing. 
Hal ini diupayakan Kepala Daerah 
Inovatif Indonesia tersebut salah 
satunya lewat kegiatan Vendor Day 
yakni sosialisasi dan edukasi CIBD 
dan CSMS penunjang industri 
hulu migas denga Tema “Pembe-
kalan Pelaku Usaha Lokal (Vendor 
Lokal) dalam Menunjang Industri 
Hulu Migas dalam Wilayah Kabu-
paten Musi Banyuasin Tahun 2021, 
Senin (27/9/2021). 

Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex 
Noerdin, mengatakan industri Migas 
membutuhkan barang, jasa yang 
sangat luar biasa, dari tahun ke tahun. 
“Suatu perusahaan catering saja 
bisa mensuplai ke perusahaan Mi-
gas raksasa, bahkan potensi-poten-
si lainnya juga bisa dimanfaatkan 
untuk pengembangan bisnis yang 
lain,” ujar Dodi Reza yang juga Ketua 
Umum KADIN Sumsel itu. 

Nah, lanjutnya, di Muba peru-
sahaan-perusahan Migas juga 
butuh hal-hal demikian, seperti 
dari sisi catering, maintenence, 
dari sisi hal-hal outsourching. “Ke-
napa harus perusahaan dari luar 
yang mensuplai, kenapa vendor 
nya tidak dari Muba, Sumsel dae-
rah kita, karena kebutuhan peru-
sahan besar, apalagi punya efek 
domino ke masyarakat, suplayer 
catering misalnya, tentu akan di-
butuhkan bahan-bahan pokok ma-
kanan, maka bisa meningkatkan 
ekonomi masyarakat pertanian, 
peternakan dan lainnya,” urainya.

Dodi mencontohkan, Misalkan 
catering untuk Chonoco Philips, 
Repsol Saka Kemang, terus ber-
gulir menghidupkan ekonomi lokal. 
“Oleh karena itulah ide ini kita harus 
samakan dulu, tentu perusahan 
Migas perlu kualitas dan keberla-
njutan,” terangnya

Oleh sebab itu, lanjutnya, Vendors 
day hari ini dikumpulkan, diberikan 
pemahaman dan pelatihan serta 
pemgawasan yang sama, tentu 
dari SKK Migas ada juga narasum-
ber, jadi apa yang dilakukan se-
muanya terintegrasi. “Dari hulu 
sampai hilir bahwa Muba siap 
mensuport hulu Migas dari tenaga 
kerja dan perusahaan lokal, kalau 
tadi tenaga kerja disertifikasi seka-
rang vendornya dan outsourchinģ 
harus memenuhi syarat dan ber-
sertifikasi,” imbuhnya.

“Jadi vendors di Muba bisa ikut 
serta, ambil bagian, mengadakan 
proses barang dan jasa, memsuplay 
perusahaan-perusahaan hulu Mi-
gas dengan syarat-syarat yang 
sudah disetujui dan diterapkan 
bersama,” tambah Dodi Reza. 

Ia mengucapkan terimakasih 
kepada seluruh stakeholder yang 
ada di Muba, dari SKK Migas, KA-
DIN Muba, asosiasi retail, pengu-
saha yang ada di Muba. “Ayo kita 
sama-sama mulai sekarang, pengu-
saha Muba mulai dari bawah sampai 
atas semua dari Muba, dengan sya-
rat dan sertifikasi tertentu, bisa me-
menuhi kebutuhan perusahaan Mi-
gas di Muba,” ucapnya.

Kepala Perwakilan SKK Migas 
Sumbagsel, Anggono Mahendrawan 
menyampaikan dengan dilaksanakan 

edukasi dan sosialisasi kepada pelaku 
usaha lokal di wilayah Muba terkait CIVD 
dan CSMS penunjang industri hulu Migas 
diharapkan dapat memberikan hasil yakni, 
pengenalan dan pemahaman bagi pelaku 
usaha lokal di Kabupaten Muba terhadap 
mekanisme untum dapat menjadi mitra 
dalam kegiatan usaha hulu Migas.

Kemudian, para pelaku usaha lokal 
dapat berpartisipasi dalan penyediaan 
barang/jasa yang memenuhi syarat dan 
ketentuan di kegiatan hulu Migas. Salah 
satu pembinaan terhadap pelaku usaha 
lokal dengan menjadi mitra KKKS mun-
cul rasa memiliki sehingga turut serta 
membantu kelancaran operasional.

“Menghilangkan kesan yang selama 
ini ada, bahwa penyediaan barang/jasa di 
kegiatan huku Migas hanya untuk perusa-
haan besar padahal dapat dengan cara 

menjadi mitra pendukung dengan memas-
tikan dapat terdaftar di CIVD,” katanya.

“Kegiatan workshop penunjang hulu 
Migas yang dilaksanakan pada hari ini 
tentunya akan memberikan pemahaman 
yang baik kedepannya bagi kita semua 
terkait mekanisme dan proses penga-
daan barang dan jasa dengan dibukanya 
kesempatan bagi para pelaku usaha 
lokal untuk dapat berpartisipasi dalam 
penyediaan barang/jasa yang memnuhi 
syarat dan ketentuan di kegiatan hulu 
Migas,” tandasnya. 

Adapun narasumber pada kegiatan 
ini yaitu, Divisi pengadaan barang dan 
jasa SKK Migas, Divisi penunjang OPS 
dan KES Minyak dan Gas Bumi dari SKK 
Migas, Divisi pengelolaan rantai suplai 
dan analisa biaya SKK Migas serta 
Fungsi SCM dari KKKS. (adv)

Targetkan Semua Vendor 
Lokal di Muba Tersertifikasi

Dodi memberi sambutan saat membuka sosialisasi bagi vendor penunjang industri 
hulu migas, diharapkan melalui vendor day, para vendor lokal akan tersertifikasi dan 

bisa menjadi mitra bagi perusahaan migas yang beroperasi di Muba

MVC  ini sangat bagus untuk 
pengembangan  generasi muda 

Kabupaten Muba sekaligus 
mempersiapkan tenaga kerja di 

bidang migas. Kami sudah bebera-
pa kali membicarakan dengan pak 

Bupati Muba terkait pusat 
pelatihan ini. Rencana ke depan 
akan ada beberapa tenaga kerja 
lokal Muratara yang kami titipkan 
mengikuti pelatihan disini, karena 

memang MVC ini bagus sekali.

H Devi Suhartoni
Bupati Musi Rawas Utara

Titip SDM Lokal di MVC

Kegiatan vendors day ini bisa 
membuka peluang bagi para 
pengusaha untuk menjadi mitra para 
industri hulu Migas di Kabupaten 
Muba. Termakasih pak Bupati Dodi 
sudah menggelar Vendors Day ini, 
sudah lama kami pengusaha lokal 
mengharapkan bisa menjadi mitra 
Industri Migas, bisa menjadi 
penyuplai kebutuhan perusahaan, 
terutama bagi kami di bidang 
pengusaha jasa konstruksi.

Daniel
Vendor Lokal Peserta Vendor Day

Senang Ada Vendor Day

Saya sangat bersyukur 
dengan adanya pusat pelatihan 
MVC ini sehingga dirinya bisa 
berpeluang  bekerja di 
perusahaan migas.Jujur pak 
Bupati kami punya cita-cita 
bisa mendapatkan pekerjaan 
lebih baik, karena dengan 
mengikuti pelatihan di MVC 
kami bisa bersertifikasi. 
Harapan kami bisa direkrut  
perusahaan-perusahaan besar 
migas dan  mendapatkan gaji 
yang layak.

Purnomo
Peserta Pelatihan MVC Asal Babat Supat

Berharap Direkrut Perusahaan Besar

Kata Mereka
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Sengketa Pulau Kemaro 
Ini Tanggapan Kakanwil BPN Sumsel

SULTAN Palembang Darus-
salam, Sultan  Mahmud 
Badaruddin (SMB) IV Jayo 
Wikramo R.M.Fauwaz 
Diradja,S.H.M.Kn bersama 
Ibunda Ratu Agung Dewi 
Muslihat menerima kun-
jungan silaturrahmi dari 
Raja Turikale Maros, Su-
lawesi Selatan Brigjen Pol 
(Purn) D. AA Mapparessa 
MM M.Si bersama permai-
suri di Istana Adat Kesultanan 
Palembang Darussalam.
(Sabtu, 26/9).

Turut hadir Raden Zai-
nal Abidin Rahman Dato’ 
Pangeran Puspo Kesumo,   
R.M.Rasyid Tohir,S.H 
Dato’ Pangeran Nato Ra-
syid Tohir , Pangeran Jayo 
Syarif Lukman.

SMB IV menjelaskan 
Raja Turikale Maros, Su-
lawesi Selatan Brigjen Pol 
(Purn) D. AA Mappares-
sa MM M.Si mampir ke 
Palembang karena ada 

kegiatan di Palembang 
setelah perjalanan darat 
dari Sumatera.

“ Tujuannya ke Jakarta,  
hari ini rombongan mereka 
ke Lampung,”katanya.

Karena sedang ke Pa-
lembang maka Raja Turi-
kale Maros, Sulawesi Se-
latan Brigjen Pol (Purn) D. 
AA Mapparessa MM M.Si 
bersilaturahmi sekalian ke 
Kesultanan Palembang 
Darussalam.

“Dalam setiap forum 
khan selalu bersilaturahmi  
pada intinya kalau kemana-
mana kita saling mengun-
jungi,” katanya.

Diakhir acara menurut 
SMB IV yang juga berpro-
fesi sebagai notaris dan PPAT, 
Kesultanan Palembang Da-
russalam menyerahkan cin-
deramata berupa silsilah 
Kesultanan Palembang Da-
russalam dan buku yasin  
memperingati 4  tahun wa-

Raja Turikale Maros Sulsel 
Silaturahmi ke SMB IV

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs. Pelopor M 
Eng, Sc (BP/DUDY OSKANDAR)

Sultan Palembang Darussalam, Sultan  Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo 
R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn bersama Ibunda Ratu Agung Dewi Muslihat menerima 
kunjungan silaturrahmi dari Raja Turikale Maros, Sulawesi Selatan Brigjen Pol (Purn) 
D. AA Mapparessa MM M.Si bersama permaisuri di Istana Adat Kesultanan Palembang 
Darussalam.(Sabtu, 26/9).(BP/IST)

fatnya Sultan Mahmud Ba-
daruddin (SMB) III Raden 
Haji Muhammad (RHM) 
Sjafei Diradja Bin Raden 
Haji Abdul Hamid. 

“Raja Turikale Maros, 
Sulawesi Selatan Brigjen 
Pol (Purn) D. AA Map-
paressa MM M.Si masih 
teman ayah juga, masih 

polisi juga Raja Turikale 
Maros, Sulawesi Selatan 
Brigjen Pol (Purn) D. AA 
Mapparessa MM M.Si,” 
katanya.(#osk)

PALEMBANG, BP- Seng-
keta Pulau Kemaro antara 
Zuriat Kiai Merogan dan 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Palembang terus berlanjut. 
Pemkot Palembang beren-
cana akan menjadikan Pulau 
Kemaro sebagai prioritas 
pengembangan destinasi 
wisata namun disini lain 
sejarah Pulau Kemaro yang 
merupakan Benteng Perta-
hanan dari Kesultanan Pa-
lembang Darussalam di 
masa lalu tidak diangkat oleh 
pihak Pemkot Palembang.

Kepala Kantor Wilayah 
(Kakanwil) Badan Pertana-
han Nasional (BPN) Pro-
vinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel) Drs. Pelopor M 
Eng, Sc melihat konflik Pulau 
Kemaro untuk sekarang  
DPRD Provinsi , Pemerintah 
Kota sudah mulai melakukan 
pendekatan .

 “ Saya pikir pendeka-
tan win-win itu akan me-
nyelesikan persoalan di 
Pulau Kemaro, karena  
kelihatannya ini maksudnya 
sama tapi dibahasakan 
dengan bahasa yang ber-
beda,” katanya usai pe-
ringatan  Hari Ulang Tahun 
(HUT) Undang Undang 
Pokok Agraria (UUPA) ke-
61   yang dipusatkan di 
halaman Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional 
(BPN)  Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel) Ja-
lan   Pom IX Palembang, 
Jum’at (24/9)

Menurutnya tujuannya 
untuk memakmurkan  Pulau 
Kemaro itu  dengan akti-
vitas yang ada di sana.

“ Kebetulan mungkin 
Pemda  punya program-
program tertentu yang ini 
sehingga selama ini seakan-

akan ini ada proses peng-
ambilalihan  dan sebagainya 
, nah mudah-mudahan dengan 
pendekatan-pendekatan dan 
kebijakan yang sudah , saya 
lihat pembicaraan kemarin 
di DPRD Provinsi dan Pe-
merintah Kota  sudah menga-
rah kepada , ya  udah mari 
kita inclusif aja dalam pro-
ses ini,” katanya.

Dan proses kedepan 
menurutnya dalam kebija-
kan pihaknya untuk  kebi-
jakan agraria  nasional 
dalam reforma agraria ba-
gaimana setiap jengkal tanah 
, setiap objek tanah  se-
cara inclusif  dimanfaatkan 
untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

“ Apa yang kita lakukan 
untuk rakyat, kita membangun 
ini , kita membangun itu 
untuk  rakyat, “ katanya. 
(#osk)

PALEMBANG, BP - Ka-
bar baik bagi masyarakat 
Palembang yang ingin 
mengikuti pendaftaran vaksi-
nasi Covid-19 dosis 1 dan 
2. Sekarang lebih mudah 
melalui situs aplikasi vaksi-
nonline.com. Masyarakat 
bisa mengecek dan meny-
esuaikan jadwal dan memi-
lih tempat pelaksanaan 
vaksinasi dengan hanya 
duduk manis dirumah ber-
modalkan handphone saja 
tanpa susah-susah berke-
ringat antri hanya untuk 
mendaftar.

Perlu diketahui Vaksi-
nonline.com adalah web-
site (platform) yang memu-
dahkan masyarakat untuk 
mendaftar vaksin secara 
online. Bebas desak-desakan, 
bebas pilih waktu dan ke-
pastian mendapat kuota 
vaksinasi.

Layanan vaksinonline.
com adalah karya Univer-
sitas MDP Palembang. 
Platform ini dibuat untuk 
menjawab kesulitan masy-
arakat mencari info vaksi-
nasi di kota Palembang.

Universitas  MDP Pa-
lembang berinovasi men-
ciptakan sebuah platform  
yang digadang-gadang 
mampu membantu masy-
arakat dan pihak penyel-
enggara  vaksinasi yang 
ada di kota Palembang.

Rektor  Universitas MDP 
Palembang, Johanes Petrus 
mengatakan ini hanyalah 
sebuah platform supaya ke-
giatan vaksinasi ini bisa 
diketahui oleh masyarakat.

“Sebenarnya, kita melihat 
dari beberapa kesulitan ma-
syarakat yang  datang ber-
bondong-bondong ke tempat 
penyelenggaran vaksin tau-tau 

gak ada. Kan kasihan sudah 
gak ada menimbulkan kera-
maian pula,” ucapnya, Senin 
(30/8/21).

“Dengan adanya platform 
ini kan masyarakat bisa 
mengetahui ada penyelen-
garaan vaksinasi dimana 
misalnya, kuota berapa dan 
masih apa gak,” tandasnya.

Menurut Johanes mela-
lui platform vaksinasionline.
com ini, pihak penyeleng-
gara bisa masuk di aplikasi 
ini. Dalam platform ini juga 
waktu jam masyarakat yang 
ingin dapat vaksin juga telah 
diatur sehingga tidak menim-
bulkan kerumunan saat me-
reka datang.

“Jadi di aplikasi ini kita 
buat juga perjam 200,  kalau 
dia daftar 1-200 maka jad-
walnya akan datang mulai 
pukul 8 sampai pukul jam 
9 begitu juga  seterusnya jam 

Cara Mudah Daftar Vaksinasi di Palembang
9 sampai 10 dengan tujuan  
untuk mengatur agar tak 
kebanyakan dan menimbul-
kan kerumunan,” jelas Jo-
hanes ini.

Lanjutnya, belajar dari 
pengalaman selama ini pihak 
penyelenggara hanya mem-
buka pendaftaran lewat 
google form yang hanya 
sekedar mendata dan tak 
bisa melihat kuota vaksin 
yang disediakan.

“Jadi artinya lewat ap-
likasi ini kita transparan, 
masyarakat bisa tahu kalau 
disini habis oh bisa lihat yang 
lain masih atau tidak kuo-
tanya,”  jelasnya.

Masih menurut Johanes, 
ia berharap para penyelen-
gara vaksin dan juga puske-
smas sebenarnya bisa meng-
gunakan aplikasi ini agar 
memudahkan masyarakat 
untuk tahu informasi vaksi-
nasi di kota Palembang ini.

“Silakan bagi penyelen-
ggara gunakan ini kita hanya 
penyedia paltform saja, 
namun kita verifikasi dulu 
benar atau tidak ada vaksi-
nasi, berapa kuota dan lain 
sebagainya,” terangnya.

Aplikasi ini juga cocok 
diterapkan ke puskesmas 
karena mampu memberikan 
informasi kepada masyara-
kat mengenai vaksin dan 
jadwalnya.

“Jadi ibarat ini seperti 
gofood ya, ada platform 
dan ada restoran A,B,C 

jadi kita tinggal pilih mau 
dimana, kapan jadwalnya 
seperti itu,” urainya.

Johanes mengatakan 
siapa saja bisa gunakan ini 
baik pemerintah, penyelen-
gara dan lain sebagainya. 
“Silakan saja karena kita 
hanya penyedia platform 
saja tapi tetap kita verifi-
kasi dulu,” jelasnya.

Ia harap dengan adanya 
vaksinasionline.com ini dapat 
membantu penyelenggara dan 
juga masyarakat untuk menda-
patkan vaksinasi.

“Jadi setiap ada kegia-
tan vaksin inj dapat diketa-
hui di kota Palembang, 
silakan pakai. Kalau pakai 
google form ada kekurang-
an sedikit,” pungkas Johanes. 

Vaksinasi Covid-19 di 
Palembang diselengarakan 
di beberapa tempat seperti, 
Puskesmas, Rumah Sakit, 
Gedung Ex Giant Express 
Soekarno Hatta, Jl. Soekarno 
Hatta Palembang,dan tempat-
tempat lainnya di kota Pa-
lembang. Untuk jadwal vaksi-
nasi hari Rabu dan Kamis 
(29-30 September 2021) juga 
sudah tersedia, Anda bisa 
menyesuaikan dengan waktu 
untuk melaksanakan vaksin.

Ingat kuota terbatas. 
Jadi bagi masyarakat Pa-
lembang yang belum di 
vaksinasi Covid-19 dan 
ingin ikut silahkan mendaf-
tar di aplikasi vaksinonline.
com. (#rid)

PALEMBANG,BP-H Harno-
joyo meminta Badan Penga-
wasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Pro-
vinsi Sumsel untuk terus 
melakukan pengawalan se-
kaligus memberikan petunjuk 
secara keseluruhan terkait 
rencana pembangunan di 
Keramasan Palembang.

Hal tersebut disampaikan langs-
ung Walikota Harnojoyo usai mela-
kukan kunjungan ke kantor BPKP 
Provinsi Sumsel, Senin (27/9).

Harnojoyo mengatakan, 
tujuan kedatangannya ke kan-
tor BPKP untuk meminta ban-
tuan agar melakukan penga-
walan sekaligus memberikan 
petunjuk secara keseluruhan 
terkait dengan Addendum, atau 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
dengan pihak ketiga dalam 
rencana pembangunan insene-
rator di Keramasan.

“Addendum ini secepat-
nya bakal dilakukan, sehing-
ga perlu pengawalan dan 
petunjuk terkait dengan isi 
perjanjiannya,” katanya.

Menurut Harnojoyo, 
pembangunan insenerator ini 
merupakan proyek strategis 
nasional yang akan diwujud-
kan di Palembang. Tujuannya, 
untuk mengatasi persoalan 

sampah dan menjadikannya 
listrik. Karena itu, dengan 
adanya pengawalan dan pe-
tunjuk dari BPKP diharapkan 
tidak terjadi permasalahan 
hukum di kemudian hari.

“Jangan sampai maksud 
baik (pembangunan) ini justru 
bermasalah di kemudian ha-
rinya,” katanya.

Sebagai informasi, Pa-
lembang merupakan salah 
satu kota yang masuk dalam 
Perpres Nomor 35 tahun 2018 
tentang Percepatan Pembangu-
nan Instalasi Pengolah Sam-
pah menjadi Energi Listrik 
Berbasis Teknologi Ramah 
Lingkungan. PLTSa ini ditak-
sir bernilai Rp1,7 triliun 
dengan memanfaatkan insene-
rator dan mampu menghasil-
kan listrik mencapai 20 me-
gawatt (MW).

Untuk pembangunan PLT-
Sa di kota Palembang, Pemkot 
telah menyiapkan lahan seluas 
22 hektare di kawasan Kerama-
san atau tepatnya di lahan dekat 
Tempat Pembuangan Sampah 
Akhir (TPA). Nantinya proyek 
tersebut akan dibangun dan di-
kelola sebuah perusahaan Pen-
anaman Modal Asing (PMA) 
asal Tiongkok, PT Indo Green 
Power (PT IGP). (#Osk)

Harnojoyo Minta 
BPKP Sumsel Kawal 

Pembangunan di Keramasan  

PALEMBANG,BP-Kota 
Palembang meraih piala dan 
penghargaan Anugerah Pa-
rahita Ekapraya (APE) Tahun 
2020 Kategori Pratama dari 
Menteri Pemberdayaan Pe-
rempuan dan Perlindungan 
Anak Indonesia. 

Penghargaan dan piala itu 
diserahkan Kepala Dinas Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Pa-
lembang, Sadruddin Hadjar 
dan diterima Wali Kota Pa-
lembang H Harnojoyo, di rumah 
dinasnya, Senin (27/9). 

Harnojoyo mengatakan, 
Palembang meraih penghar-
gaan karena kota ini demo-
kratis dan memberikan ke-
sempatan bagi perempuan 
untuk berpartisipasi aktif 
dalam semua aspek. Terma-
suk aspek kepemimpinan. 

Wakil Wali Kota Pa-
lembang saat ini adalah pe-
rempuan. Selain itu, bebera-
pa Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) dikepalai oleh 
perempuan. “Kesetaraan gen-
der memang jadi salah satu 
perhatian kita. 

Demokrasi dalam memim-
pin suatu jabatan tidak me-
mandang harus laki-laki. 
Kaum perempuan juga me-
miliki ide, gagasan untuk 

kemajuan bersama,” ujar 
Harnojoyo. Menurut Harno-
joyo, penghargaan yang diraih 
bisa menjadi motivasi bagi 
kaum perempuan agar dapat 
terus berinovasi.

“Kita di Pemkot Pa-
lembang betul-betul menghar-
gai struktural kita yang diisi 
kaum perempuan.” Wali 
Kota Palembang dua periode, 
itu juga menyampaikan, ba-
hwa penghargaan yang diraih 
tersebut tak luput dari setiap 
perjuangan para perempuan.

“Jadi jangan ada merasa 
tidak disetarakan di kota Pa-
lembang ini. Dan kita sangat 
menghargai itu.”

Kepala Dinas Pember-
dayaan Perempuan, Perlin-
dungan Anak dan Pember-
dayaan Masyarakat, Sadrud-
din Hadjar menambahkan, 
bahwa anugerah tersebut 
diberikan langsung kepada 
Wali Kota Palembang, Harno-
joyo atas kepeduliannya ter-
hadap kesetaraan gender. 

“Bisa kita lihat, di Palembang 
banyak perempuan yang punya 
kesempatan bekerja sama dengan 
laki-laki. Wakil Wali kota kita 
perempuan. Di jajaran Pemkot 
banyak pejabat eselon IV, III 
dan II dari perempuan,” kata 
Sadruddin. (#osk)

Palembang Raih 
Anugerah Parahita Ekapraya

Foto ilustrasi vaksinasi
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Bupati Dodi Reza 
Pertahankan Berobat 
Gratis dan Target 100 

Persen UHC Dan 
Turunkan Tarif listrik”
SEKAYU – BP, Rangkaian 
Hari Ulang Tahun (HUT) 
Kabupaten Musi Banyuasin 
ke-65, Selasa (28/9/2021) 
berjalan khidmat dan meriah. 
Meski di tengah wabah CO-
VID-19, namun tetap jadi 
berkah bagi warga  Muba. 

Satu hari sebelum HUT 
Muba Bupati Dr H Dodi 
Reza Alex Noerdin Lic Econ 
MBA bersama Wabup Beni 
Hernedi SIP telah melun-
curkan Muba Vocational 
Centre (MVC) atau Pusat 
Pelatihan Kerja Daerah 
(PPKD) Migas,  hari ini 
bertepatan dengan hari jadi 
Kabupaten Muba Bupati Dr 
H Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA juga resmi 
menurunkan tarif listrik pe-
langgan PT MEP.

Penurunan tarif listrik 
dari Rp. 2.060 / KWH men-
jadi Rp. 1.895 / KWH tentu-
nya mendapatkan manfaat 
yang lebih, dimana anggaran 
rumah tangga untuk listrik 
dapat dialokasikan untuk bi-
aya  kesejahteraan keluarga.

Demikian juga bagi pe-
langgan golongan tarif bisnis, 
dikatakan Dodi penurunan 
dari tarif listrik dari RP. 2.167 
/ KWH menjadi RP. 1.985/ 
KWH akan berdampak juga 
kepada pelaku usaha UMKM 
dalam menjalankan usahanya. 
Demikian juga pelanggan 
golongan tarif  untuk keper-
luan kantor pemerintah, 
penurunan dari tarif listrik 
dari  RP. 2.085 / KWH men-
jadi RP. 1.877/ KWH

“Dalam rangka hari ulang 
tahun ini, kami melalui PT 
Muba Elektrik Power sudah 
melakukan revisi dari tarif 
yang ada sekarang sehingga 
hampir seluruhnya para pe-
langgan khususnya yang 

Bupati Muba Dodi Reza Alex didampingi Dirut MEP Augie Bunyamin meninjau langsung travo listrik MEP yang saat 
ini sedang gencar menjalankan program penurunan tarif listrik. (BP/Ist)

Penurunan Tarif Listrik MEP dan 
MVC Kado Istimewa Warga Muba

JURU bicara Fraksi PKS 
DPRD Sumsel Ahmad Toha 
mempertanyakan , adanya 
dugaan pemberian  hibah 
secara terus menerus  oleh 
Pemprov Sumsel baik ke-
pada instansi vertikal  maupun 
BUMD dan atau badan dan 
lembaga serta organisasi ke-
masyarakatan yang berbadan 
hukum dimana hal ini harus 
jadi perhatian kita bersama.

“ Sebab pemberian hibah 
ditujukan untuk pencapaian 
sasaran program dan kegiatan 
pemerintah daerah sesuai 
dengan kepentingan daerah 
dalam mendukung fungsi pe-
merintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan dengan mem-
perhatikan asas keadilan, ke-
patutan dan rasionalitas dan 
manfaat untuk masyarakat,” 
katanya dalam Rapat Pari-
purna XXXVII (37) DPRD 
Sumsel dengan agenda Peman-
dangan Umum Fraksi-Fraksi 
DPRD Provinsi Sumsel ter-
hadap Raperda Perubahan 
APBD Provinsi Sumsel TA 
2021 bertempat di Ruang 
Rapat Paripurna DPRD Sum-
sel, Sabtu (25/9) 

Kondisi ini menurutnya 
penting di cermati agar dapat 
meminimalisir dan menepis 

anggapan adanya  unsur kon-
flik kepentingan atas usulan 
program dan kegiatan  yang 
jumlah total anggarannya  
diperuntukkan untuk kegia-
tan setiap tahunnya.

“ Kami Fraksi PKS perlu 
kiranya mengetahui  apakah 
memberian hibah oleh Pem-
prov Sumsel  kepada instan-
si vertikal dan BUMD  atau 
badan dan lembaga  serta 
organisasi kemasyarakatan  
berbadan hukum tersebut 
telah mengacu kepada pera-
turan perundang-undangan 
yang berlaku,”katanya sem-
bari mempertanyakan apakah 
pemberian hibah kepada or-
ganisasi keagamaan seperti 
hibah masjid dan mushola 
apakah diperbolehkan agar 
tidak bertentangan dengan 
peraturan yang berlaku.

Dia menghimbau proses 
pemberian hibah dengan pro-
ses tahapan yang ditentukan 
dalam peraturan perundangan 
yang berlaku dan pemerintah 
daerah harus berhati-hati dalam 
pengelolaan keuangan daerah 
supaya tidak terjadi penyalah-
gunaan kewenangan yang 
mengakibatkan kerugian ne-
gara dan berujung kepada 
permasalahan hukum. (#osk) 

Pertanyakan Dugaan 
Hibah Terus Menerus 
ke Instansi Vertikal

DPRD Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel) menggelar  
Rapat Paripurna XXXVII (37) 
dengan agenda Pemandangan 
Umum Fraksi-Fraksi DPRD 
Provinsi Sumsel terhadap 
Raperda Perubahan APBD 
Provinsi Sumsel TA 2021 
bertempat di Ruang Rapat 
Paripurna DPRD Sumsel, 
Sabtu (25/9) 

Sebelumnya selasa 
(21/9/2021) Gubernur H Her-
man Deru telah menjelaskan 
dalam Raperda Perubahan 
APBD TA 2021 ditetapkan 
sebesar  Rp.11.512.587.341.871,50 
mengalami peningkatan se-
besar 6,29% dibanding se-
belum perubahan sebesar  
Rp.10.831.506.013.693,00.

 Rapat Paripurna XXXVII 
dipimpin oleh Wakil Ketua 
DPRD  Sumsel H.M. Giri Ra-
manda N Kiemas, SE, MM di 
dampingi Wakil Ketua DPRD 
Sumsel Muchendi Mahzareki 
dan Kartika Sandra Desi.

Juga hadir Wakil Guber-
nur Sumsel H Mawardi Yahya 
, sejumlah OPD dan kepala 
dinas serta para undangan.

Pada Rapat tersebut ma-
sing-masing juru bicara 
fraksi menyampaikan pan-
dangan, pendapat dan perta-
nyaan terkait Raperda peru-
bahan APBD Sumsel Tahun 
2021 yang diawali Fraksi 
Partai Golkar dengan Juru 
bicara Nadia Basyir dianta-
ranya menyoroti perihal in-
frastruktur terus dilanjutkan 

serta ditingkatkan dan me-
minta pemerintah fokus pada 
infrastruktur yang menjadi 
kewajiban provinsi.

Lalu  Fraksi PDIP dengan 
juru bicara Ike Mayasari di-
antaranya menyoal dana hibah 
yang ada di OPD agar berja-
lan sesuai dengan diterapkan 
yang berlaku.

 Fraksi Partai Demokrat 
dengan juru bicara, Gani 
Subit diantaranya menyo-
roti anggaran pendidikan 
agar di tingkatkan selain 
dari dana hibah dan BOS 
sehingga mendukung pe-
ningkatan kualitas pendidi-
kan di daerah. 

Lalu dilanjutkan Fraksi 
Gerindra dengan juru bicara 
Hj. Susilawati, Fraksi PKB 
Oktavianfiansyah, Fraksi 
Nasdem. Sri Sutandi, Fraksi 
PKS oleh Ahmad Toha, Frak-
si PAN Abusari , Fraksi Ha-
nura Perindo Syahrudin .

Secara umum masing 
Fraksi - Faksi menyoroti ter-
kait kinerja OPD, dana hibah, 
alokasi anggaran bidang pen-
didikan, infrastruktur dan hal 
hal lain yang terkait kepen-
tingan dan upaya pemulihan 
ekonomi masyarakat terdam-
pak Pandemi. 

Wakil Ketua DPRD  Sum-
sel H.M. Giri Ramanda N 
Kiemas, SE, MM mengata-
kan, rapat paripurna dila-
njutkan, Senin (27/9) dengan 
agenda jawaban Gubernur 
Sumsel. (#osk)

9 Fraksi DPRD Sumsel  
Soroti Infastruktur Hingga 

Pemulihan Ekonomi

terdampak dari ekonomi se-
lama masa pandemi CO-
VID-19 ini juga dibantu 
dengan cara menurunkan 
tarif TDL atau tarif listrik 
KWH untuk masyarakat.  Ini 
sangat membantu mereka, 
karena Alhamdulillah secara 
finansial ini tidak merugikan  
BUMD,  harus dipertahankan 
kehandalan pelayanannya 
tapi juga membantu masy-
arakat yang tadinya untuk 
bayar listrik mereka bisa sisi-
hkan untuk membeli beras 
m a u p u n  s e m b a k o 
lainnya,”ungkap Kepala Dae-
rah Inovatif Indonesia itu.

Ini salah satu bukti ny-
ata dari komitmen Bupati 
Dr Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA bersama 
Wakil Bupati Beni Hernedi 
SIP Kabupaten Muba dalam 
memberikan pelayanan ter-
baiknya untuk masyarakat 
Muba agar kian menjadi 
tangguh, Maju Berjaya dan 
terdepan se-Indonesia.

“Alhamdulillah pada 
Hari Ulang Tahun ke 65 
Muba ini, kami bersama 
Wakil Bupati dan teman- 
teman dari Forkopimda  
merasa bersyukur, karena 
walaupun kita sekarang da-

lam kondisi yang memang 
sedang berjuang dalam men-
ghadapi ekonomi maupun 
kesehatan, tapi Muba masih 
diberikan jalan. Muba tetap 
punya upaya untuk berik-
htiar sehingga kita semua 
bangkit   mensejahterakan 
masyarakat,” imbuhnya. 

“Kita juga pikirkan SDM 
harus diupgrade, SDM lokal 
harus diberdayakan, mereka 
harus bekerja di perusahaan-
perusahaan besar, perusa-
haan migas nasional maupun 
asing yang ada di Muba. 
Oleh karena itu, kemarin 
kita melaunching atau men-
dirikan Muba beroperasinya 
Muba Vocational Centre 
(MVC). Ini salah satu kado 
bagi para pemuda pemudi 
Muba yang nantinya me-
reka didik secara gratis 
dengan lingkungan mirip 
situasi kerja yang asli dan 
pada saat lulus bisa bekerja 
dan diterima perusahaan 
hulu migas yang berusaha 
di Muba. SDM di Muba 
bisa menjadi tuan rumah di 
negerinya sendiri.  Dengan 
sertifikasi yang dipunyai 
bisa bekerja di perusahaan-
perusahaan asing di luar 
negeri,” tambahnya.

Pada kesempatan ini juga 
Dodi dengan tegas menyata-
kan bahwa Pemkab Muba 
tetap mempertahankan pro-
gram UHC dan berobat gra-
tis untuk masyarakat Muba.

“Alhamdulillah tahun ini 
dan tahun depan menyam-
bung program sebelumnya  
dua tahun belakangan, kita 
tetap melanjutkan program 
berobat gratis melalui UHC 
atau universal health co-
verage dari BPJS. Tak ba-
nyak daerah yang sanggup  
mendapatkan predikat ter-
sebut. Butuh biaya besar 
yang harus  disisihkan agar 
masyarakat dapatkan layanan 
kesehatan gratis melalui 
BPJS,” urainya. 

Disampaikan Dodi  dae-
rah-daerah apalagi dengan 
kondisi keuangan terbatas 
susah untuk mengalokasikan 
berobat gratis maupun se-
kolah gratis bagi masyarakat. 

“Alhamdulillah di Musi 
Banyuasin kita tetap mem-
pertahankan  program be-
robat gratis targetkan 100% 
UHC melalui BPJS ini 
hingga tahun sepan.  Insy-
aAllah ,” ucapnya. 

“Saya berterima kasih 
kepada seluruh stakeholder 

terkait mulai dari DPRD dan 
teman-teman forkopimda 
dari kepolisian dari TNI 
dari Kejaksaan dari penga-
dilan negeri dari pengadilan 
agama dan seluruh tokoh 
masyarakat yang telah ber-
sama-sama membantu kami 
berdua saya Bupati dan Wa-
kil Bupati dan pemerintah 
Kabupaten melalui OPD dan 
Sekretaris daerah sebagai 
koordinator dari birokrasi 
telah melalui masa-masa yang 
sangat menantang sangat 
berat dalam 2 tahun terakhir 
ini, InsyaAllah dengan soli-
ditas dan sinergitas diantara 
kami forkopimda dan masy-
arakat maka Muba maju ber-
jaya akan menjadi kenyataan 
Muba Tangguh Muba Maju 
Berjaya,” tandasnya.

Senada, Wabup Beni 
Hernedi SIP juga mengata-
kan bahwa Kabupaten 
Muba begitu tangguh dalam 
menghadapi pandemi CO-
VID-19 ini. Karena Pemkab 
Muba sudah sangat maksi-
mal dalam memberikan 
stimulan agar jangan ada 
dampak yang begitu besar 
pada yang penerima dampak, 
bantuan bantuan sosial dari 
pemerintah pusat.(Ril)

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha (BP/IST)

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar  Rapat 
Paripurna XXXVII (37) dengan agenda Pemandangan Umum 
Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda 
Perubahan APBD Provinsi Sumsel TA 2021 bertempat di 
Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Sabtu (25/9) (BP/IST)

Ratusan Warga Dapat 
Vaksin Tahap Pertama

DPW PAN Sumsel menggelar vaksinasi guna menekan 
angka penyebaran Covid-19, Sabtu (25/9) (BP/IST)

SEKAYU,BP- Hj Thia Yufa-
da Dodi Reza dilantik oleh 
Wakil Ketua Badan Kontak 
Majelis Taklim (BKMT) Pro-
vinsi Sumatera Selatan Dra 
Siti Zailiah MAg, sebagai 
Ketua Pengurus Daerah Ba-
dan Kontak Majelis Taklim 
(BKMT) Kabupaten Muba.
Thia dilantik  pada Senin 
(27/09/2021) di Pendopoan-
Griya BumiSerasan Sekate.

Dalam sambutannya 
usai dilantik, Thia menga-
takan BKMT Kabupaten 
Muba sebagai salah satu 
organisasi yang dituntut  

selalu berupaya mening-
katkan karya serta kemam-
puan guna mengimbangi 
pesatnya perkembangan 
yang terjadi di dalam ke-
hidupan masyarakat.

Menurutnya BKMT ha-
rus lebih meningkatkan 
kemampuan  un tuk 
membangun komunikasi 
efektif dengan masyarakat 
maupun pemerintah daerah, 
sehingga semua program 
yang dijalankan organisasi 
ini dapat disinergikan dengan 
kebijakan pemerintah. Sin-
ergi ini diharapkan makin 

memperkompak semua ele-
men dalam membangun ke 
arah yang diinginkan. 

“Jika pada masa kepe-
mimpinan ketua yang lama 
organisasi ini mampu men-
gukir banyak prestasi, kami 
berharap di masa ini dapat 
lebih ditingkatkan hingga 
mencapai titik maksimal. 
Namun apalah artinya pe-
mimpin yang baik jika 
tanpa ditunjang  anggota 
yang baik pula. Karena sa-
lah satu kunci keberhasilan 
yang paling baik adalah 
kerjasama antara pemimpin 

Dilantik Jadi Ketua Pengda BKMT Muba

MESKIPUN sudah ba-
nyak lembaga dan institusi 
yang sudah melaksanakan 
vaksin, tapi masih banyak 
warga yang belum menda-
patkan vaksin. Sebab itu 
DPW PAN Sumatera Sela-
tan (Sumsel) menggelar 
vaksinasi guna menekan 
angka penyebaran Covid-19 
di kantor DPW PAN Sumsel, 
Sabtu (25/9).

Ketua Panitia RM Husin 
Arief mengungkapkan, da-

lam vaksinasi pertama ini, 
ada sekitar 350 warga dan 
kader yang mendapatkan 
vakisn pertama dari DPW 
PAN.”Untuk tahap kedua 
akan dilakukan pada bulan 
depan,”katanya disela-sela 
menyaksikan vaksinasi di 
kantor DPW PAN Sumsel.

Menurutnya vaksinasi 
yang dilakukan bentuk kepe-
dulian PAN secara langsung 
kepada warga, sehingga 
dengan vaksin ini dapat mem-

bantu pemerintah dalam 
melaksanakan vaksinasi. 
”Terutama bagi warga yang 
belum mendapatkan vaksin,” 
ujarnya.

Untuk mencegah penu-
laran vaksinasi dilakukan 
secara bergiliran dan men-
jaga jarak hal ini untuk me-
nerapkan prokes.

Sekretaris DPW PAN 
Sumsel Joncik Muhammad 
mengatakan laju penularan 
Covid-19 secara nasional 

mulai terkendali namun 
seluruh komponen diminta 
untuk tidak boleh lengah.

“Vaksin salah satu upaya 

kita menjaga imunitas diri, 
insyallah dengan vaksin ting-
kat kekebalan tubuh semakin 
baik,” kata Joncik. (#osk)

Hj Thia Yufada Dodi Reza saat dilantik Ketua Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim 
(BKMT) Kabupaten Muba.(BP/Ist)

dan anggotanya. Yakinlah 
jika kerja sama tersebut ter-
jalin dengan baik, maka 
kesuksesan akan dengan 
mudah kita raih,”urainya. 

Lanjutnya, sebagai tugas 
pertama  BKMT Muba 
hari ini telah mulai melantik 
Pengurus Cabang BKMT 
Kecamatan Sekayu.

Ir Misvery Taisir sebagai 
Ketua BKMT Kecamatan 
Sekayu. Kegiatan pelanti-
kan BKMT kecamatan ini 
akan terus dilakukan hingga 
ke seluruh kecamatan yang 
ada di Kabupaten Muba. 
Selanjutnya,  pengurus akan 
melanjutkan dengan pelaks-
anaan program - program 
lainnya. Kepada segenap 
pengurus yang baru saja 
dilantik, Thia mengajak be-
kerjasama dengan baik un-
tuk mengembangkan BKMT 
sekaligus beribadah dalam 
mensyiarkan Islam. 

“Saya berharap semoga 
di ibawah kepemimpinan saya, 
organisasi ini akan lebih ber-
kembang dan mampu men-
ghasilkan berbagai kinerja 

yang lebih baik. Selain itu, 
saya akan berusaha untuk 
dapat menjadi sosok pemim-
pin yang mampu mengayomi 
semua anggota dengan sebaik-
baiknya,”ucap Thia.  

Wakil Ketua Badan Kon-
tak Majelis Taklim (BKMT) 
Provinsi Sumatera Selatan 
Dra Siti Zailiah MAg men-
gatakan, BKMT salah satu 
bentuk upaya dakwah yang 
terfokus pada pemberday-
aan kaum perempuan, yang 
bertujuan peningkatan mu-
tu dan keterampilan muba-
ligh perempuan serta mem-
perluas cakrawala ilmu 
seluruh anggota majelis 
taklim adalah dengan peng-
elolaan yang terencana. 

Turut mendampingi dan 
dilantik dalam kegiatan ini, 
Wakil ketua I BKMT Ka-
bupaten Muba Susi Imelda 
Beni, Wakil ketua II BKMT 
Kabupaten Muba Asna Aini 
Apriyadi. Dari pengurus 
propinsi ikut hadir Wakil 
Sekretaris BKMT Pro-
vinsi Sumsel Hj Nurma-
lina. (Ril)
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PALEMBANG,BP - Mu-
ba Babel United sudah 
sepekan gelar pemusatan 
latihan di Palembang jelang 
hadapi Liga 2 2021. Laskar 
Ranggonang -julukan Mu-
ba Babel United- bisa di-
pastikan siap tampil di 
kompetisi sepak bola pro-
fesional kasta kedua dalam 
negeri ini.

Achmad Haris Manajer 
Muba Babel United menga-
takan, Atep Rizal dan kawan-
kawan siap tampil all out 
hadapi Liga 2 2021. “Alham-
dulillah persiapan kita sudah 
maksimal. Sudah sepekan 
kita melakukan latihan di 
Palembang untuk antisipasi 
dan adaptasi menghadapi 
Babak Penyisihan Liga 2 yang 
rencananya akan digelar di 

Palembang,” kata Haris ,sa-
paan Achmad Haris, usai 
makan siang bersama pemain, 
pelatih dan offi-
sial di Pedestrian 
House Cafe, Pa-
lembang, Ming-
gu (26/9/20210) 
siang.

Dalam Babak 
Penyisihan Liga 
2, MBU ,singka-
tan Muba Babel 
United, berada di grup 
A bersama Sriwijaya FC, 
PSMS Medan, PSPS Riau, 
Semen Padang FC dan AA 
Tiga Naga Riau. Babak 
Penyisihan Liga 2 Grup A 
bakal digelar di Stadion 
Gelora Sriwijaya, Jakaba-
ring Sport City (JSC), Pa-
lembang. Berdasarkan 

imformasi berkembang, 
khusus Grup A akan kick 
off, 6 Oktober nanti.

“Kalau regulasi 
Liga 2 2021 kita 
sudah mendapat-
kan. Namun untuk 
jadwal pelaks-
anaan Grup A kita 
belum terima. Ya, 
memang imfor-

masi yang ber-
kembang bakal mulai 

pertandingan 6 OKtober 
nanti,” kata Haris lagi.

Masih dikatakan pria 
yang juga Staf Khusus Bu-
pati Musi Banyuasin 
Bidan Pemuda 
dan Olahraga 
ini sejatinya 
Muba Babel 
United sudah 

mempersiapkan diri sudah 
maksimal. Para pemain su-
dah lakukan latihan sejak 
awal Maret lalu hingga awal 
Juli di Sekayu, Kabupaten 
Musi Banyuasin. 

Namun karena ketidak 
pastian jadwal Liga 2 maka 
pemain sempat diliburkan 
dan sejumlah pemain tidak 
lagi kerjasama dengan Muba 
Babel United. “Sekarang 
pemain kita ada 25 orang. 
Namun kita akan terus me-
nambah kemungkinan akan 
kita daftarkan sekitar 28 pe-
main ke PT Liga Indonesia 
Baru (PT LIB) selaku ope-
rator Liga 2. 

Kita tidak memiliki 
pemain bintang. Bagi 

kami semua pemain 
sama sesuai 

Realistis, MBU 
Sebut Semua Lawan 

di Grup A Berat

dengan kebutuhan di setiap 
posisi. Namun kita memil-
ki beberapa pemain yang 
familier eks Tim Nasional. 
Seperti Titus Bonai, Atep 
Rizal, Engelbert Sani, Zai-
nal Haq, dan Drey Buyung.  
Yang jelas semua pemain 
kita merupakan rekomen-
dasi dari coach Sasi Kirono 
dan sesuai dengan skeme 
permainannya,” kata mantan 
Asisten Manajer Sriwijaya 
FC ini.

Untuk target sendiri Mu-
ba Babel United, diakui Ha-

ris cukup realistis. Klub ke-
banggaan masyarakat Kabu-
paten MUsi Banyuasin ini 
fokus pada Babak Penyisihan 
Grup terlebih dahulu. “Kita 
realistis saja, karena persiapan 
juga mepet, maksimal lolos 
penyisihan grup. Karena Ba-
bak Penyisi-
han grup 
ada dua 
tahap 
d a n 
tar-
g e t 
ki-

ta lolos dulu,” terang dia.
Untuk kompetitor dari 

lima klub lain Haris me-
nyebut semua sama beratnya. 
Dia menganggap tidak ada 
tim hebat atau lemah dalam 
grup A. “Saya rasa di Grup 
A semua tim punya pelaung 

untuk lolos ke babak se-
lanjutnya. Termasuk 
Muba Babel United 
sendiri. Yang penting 
jangan anggap remeh, 
fokus dan harus kerja 
keras setiap pertanding-

an,” terang dia. (*)

PALEMBANG, BP - CEO 
Borussia Dortmund Hans-
Joachim Watzke melakukan 
sumpah serapah setelah Erling 
Haaland digosipkan hampir 
pasti akan hengkang dari 
Stadion Signal Iduna Park 
dalam edisi transfer tahun 
depan. Gosip kepergian 
Erling Haaland memang 
sudah mencuat sejak 
saga transfer musim 
panas ini. Bomber 
berusia 21 tahun 
itu bahkan nyaris 
diboyong Chelsea 
setelah Tim Biru 
London menyiapkan 
mahar fantastis.

Akan tetapi transfer Haa-
land urung terlaksana setelah 
The Blues dapat penolakan 
dari Die Borussian. Bukannya 
semakin surut, gosip keper-
gian Haaland kembali panas 
meski saga transfer tahun 
depan masih berlangsung 
beberapa bulan lagi.

Penyebabnya yakni klau-
sul pelepasannya sebesar 75 
juta pound sterling (setara 
Rp1,4 Triliun) akan mulai 

aktif. Artinya Die Borussian 
sudah tidak punya alasan 
lagi untuk menghambat ke-
pergian Halaand.

Sejumlah klub top eropa 
pun tengah ancang-ancang 
untuk memboyongnya. Di-

antaranya Real Madrid 
yang sudah ancang-
ancang untuk menebus 

klausul pelepasan 
Haaland.

Kabar miring 
kepergian Haaland 
rupanya membuat 

CEO Borussia Dort-
mund Hans-Joachim 

Watzke kebakaran jeng-
got. Ia pun mengeluarkan 
sumpah serapah terkait gosip 
kepergian bintangnya.

CEO Borussia Dortmund 
Hans-Joachim Watzke keba-
karan jenggot setelah Erling 
Haaland digosipkan hampir 
pasti akan hengkang dari 
Stadion Signal Iduna Park 
dalam edisi transfer tahun 
depan. Ia mengeluarkan sum-
pah serapah dan tak terima 
jika masa depan Haaland 
sudah diputuskan akan heng-

kang meski klausul 
pelepasannya akan mu-
lai aktif.

“Belum diputuskan 
apakah dia benar-benar 
akan pergi di musim panas. 
Kami hanya akan melihat-
nya,” kata Watzke kepada 
Sport1. “Saya mendengar 
seseorang berkata: “Mereka 
harus menjual Haaland ka-
rena mereka terdaftar di 
bursa saham.” 

Ini semua omong ko-
song. Keputusan apakah 
seseorang dijual di peru-
sahaan kami dibuat oleh 
manajemen dan hanya oleh 
manajemen. “ jelasnya. 
Wajar saja jika Borussia 
Dortmund tampak mati-
matian mempertahankan 
Haaland. Bomber Norwe-
gia itu merupakan tulang 
punggung Borussia Dort-
mund sejak musim lalu. Haa-
land sukses mengemas 41 
gol serta 12 assist dalam 41 
penampilannya di semua 
kompetisi yang ia lakoni ber-
sama Borussia Dortmund 
pada musim 2020/21. (#rid)

Digosipkan
Akan Hengkang

Erling Haaland

Timnas Putri Indonesia 
Lolos ke Piala Asia 2022
PALEMBANG, BP - Tim-
nas putri Indonesia memas-
tikan diri di putaran final Pi-
ala Asia Wanita 2022 usai 
menumbangkan Singapu-
ra pada leg kedua kualifi-
kasi Piala Asia Wanita 2022.

Timnas putri Indone-
sia menghadapi Singapura pa-
da laga kedua Kualifikasi 
Piala Asia Wanita 2022 di 
Stadion Pamir, Tajikistan, Se-
nin (27/9/21) waktu segempat.

Pada laga pertama timnas 
putri Indonesia memetik ke-
menangan tipis, 1-0, atas Sing-
apura, Jumat (24/9/21). 
Sementara untuk pertemuan 
kedua ini timnas putri Indo-
nesia sukses menang dengan 
skor serupa.

Hasil ini memastikan 
timnas putri melenggang ke 
babak putaran final Piala Asia 
Wanita 2022 di India.

BABAK PERTAMA 
Timnas putri Indonesia tam-
pil seperti pada leg pertama 
Jumat lalu.

Ade Mustikiana dan ko-
lega memegang kendali se-
rangan sejak menit pertama. 
Sementara timnas Singapu-
ra sesekali melancarkan se-
rangan balik.

Baiq Amiatun, pemain 
yang mencetak gol semata 
wayang Indonesia pada per-
temuan pertama, membuka 
peluang pada menit keempat. 
Sayang bola yang mengarah 
padanya lebih cepat ditangkap 
penjaga gawang Singapura.

Pada menit ke-16, pemain 
nomor 10 timnas putri Indo-
nesia, Rani Mulyasari, men-
coba menggempur lewat 
tembakan spekulasi. Namun 
tendangannya masih menga-
rah tepat ke kiper.

Singapura mengejutkan 
lewat serangan pada menit 
ke-20. Berawal dari skema 
bola mati, scrimmage terjadi 
di kotak penalti Indonesia. 
Beruntung Fani masih piawai 
mengamankan gawang timnya.

Gol bagi timnas putri In-
donesia pun akhirnya hadir 
pada menit ke-30. Dimulai 
dari sepak pojok Rani, bola 
liar di kotak penalti diman-
faatkan dengan baik oleh 
Octavianti yang tembakannya 
sempat menyentuh pe-

main Singapura. 1-0 Indone-
sia memimpin.

Pundi-pundi gol Octa-
vianti nyaris bertambah tiga 
menit berselang, akselerasi 
individu eks kapten Persib 
Bandung putri itu diakhiri 
tembakan yang melenceng 
tipis di samping ga-
wang Singapura.

Hingga laga babak per-
tama berakhir, timnas putri 
Indonesia unggul 1-0 untuk 
sementara.

BABAK KEDUA 
Memasuki interval kedua, tim-
nas putri Indonesia masih lebih 
dominan menguasai bola.

Serangan cepat dari sayap, 
plus permainan kombinasi 
dari tengah menggedor pintu 
pertahanan Singapura.

Peluang emas diraih tim-
nas putri Indonesia pada me-
nit ke-57. Zahra Muzdalifah 
yang lolos dari perangkat off-
side mengirim umpan silang 
akurat kepada Baiq Amiatun. 
Sayang sepakan pemain 
bernomor punggung 11 itu 
melambung di atas mistar 
gawang Singapura.

Hingga wasit meniup 
peluit panjang, skor 1-0 tak 
berubah. Timnas putri Indo-
nesia pun menjadi juara Grup 
C Kualifikasi Piala Asia Wa-
nita 2022. Hasil itu mem-
buat timnas putri Indone-
sia memastikan satu tiket ke 
putaran final di India tahun 
depan. (#rid)
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Sekadar informasi, El Dia-
blo –julukan Quartararo– di 
ambang menjadi kampiun Mo-
toGP 2021. Hingga musim 
menyisakan empat race lagi, 
Quartararo yang berada di pun-
cak klasemen, unggul 48 poin 
dari Francesco Bagnaia (Du-
cati Lenovo) di tempat kedua.

Namun, untuk menjadi 
juara, Quartararo tak boleh 
bermain aman. Ambil con-
toh di dua race terakhir 
MotoGP 2021. Di saat Fabio 
Quartararo hanya menda-
patkan 28 angka dalam dua 
race terkini, sang pesaing 
yakni Francesco Bagnaia 
mendapatkan 50 poin.

Akibatnya, Bagnaia per-
lahan-lahan mendekati Pero-
lehan poin Quartararo. Namun, 
ketika mencoba tampil ngo-
tot, Quartararo bak masuk 
kandang singa. Sebab, ia akan 
tampil di MotoGP Amerika 

Serikat yang notabene 
arena favorit Marc Marquez.

Dibilang begitu karena 
dalam tujuh race terkini 
MotoGP Amerika Serikat, 
Marc Marquez memenang-
kan enam balapan di anta-
ranya. Karena itu, untuk 
memburu kemenangan 
butuh usaha ekstra bagi 
Quartararo.

Sekarang tugas Quar-

tararo adalah berupaya 
finis lebih baik ketimbang 
Bagnaia dan Joan Mir yang 
kini menempati posisi dua 
dan tiga klasemen MotoGP 
2021. Jika berhasil finis 
lebih baik, peluang Quar-
tararo menjadi kampiun 
MotoGP 2021 praktis 
membesar. 

Bisa dibilang, race 
MotoGP Amerika Serikat 

hanya mencari penghuni 
dua ke bawah. Sebab, jika 
tak ada aral melintang, 
gelar juara hampir pasti 
disabet Marc Marquez.

Bagaimana dengan Va-
lentino Rossi? Untuk seka-
dar meraih poin saja Valen-
tino Rossi kesulitan. Dalam 
tiga race terkini di MotoGP 
2021, Valentino Rossi gagal 
meraup poin.  (net)

Misi Marc Marquez Rusak Peluang Juara Quartararo

Marc Marquez calon pemenang MotoGP Amerika Serikat 2021.

JADWAL MotoGP Amerika 
Serikat (AS) 2021 yang ber-
langsung akhir pekan ini 
sudah dirilis. Melihat sejarah 
di Circuit Of The Americas 
(COTA), Marc Marquez 
(Repsol Honda) berpeluang 
merusak peluang juara Fabio 
Quartararo (Monster Energy) 
di MotoGP 2021.

Jadwal MotoGP AS 2021
Jumat, 1 Oktober 2021
Konferensi Pers :  05.00-05.45 WIB
La�han Bebas 1 :  21.55-22.40 WIB

Sabtu, 2 Oktober 2021
La�han Bebas 2 :  02.10-02.55 WIB
La�han Bebas 3 :  21.55-22.40 WIB

Minggu, 3 Oktober 2021
La�han Bebas 4 :  01.30-02.00 WIB
Kualifikasi I :  02.10-02.25 WIB
Kualifikasi II :  02.35-02.50 WIB
Pemanasan :  21.40-22.00 WIB

Senin, 4 Oktober 2021 02.00 WIB

Sejumlah pemain MBU bersama jajaran managemen bersiap untuk mengarungi kompetisi 
liga 2 tahun 2021.(BP/Ist)
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K O R A N U M U M

PERNAHKAH Anda men-
dengar infus vitamin untuk 
badan lemas? Infus vitamin 
adalah pemberian vitamin dan 
mineral langsung ke dalam 
aliran darah melalui jarum 
yang langsung masuk ke 
pembuluh darah (infus). Pro-
ses pemberian infus vitamin 
ini memerlukan waktu seki-
tar 20 menit hingga satu jam.

Infus vitamin dipercaya 
dapat membantu tubuh untuk 
mendapatkan lebih banyak 
nutrisi dengan menghindari 
proses pencernaan. Formula 
kandungan vitamin dan mi-
neral pada infus ini tergantung 
pada kebutuhan pasien, mis-
alnya infus vitamin C, vitamin 
B, zat besi, dan lain-lain.

Benarkah infus vitamin 
memberikan manfaat?

Infus vitamin umumnya 
digunakan untuk menghidra-
si pasien dan menyediakan 
berbagai nutrisi penting yang 
dibutuhkan jika ada masalah 
dengan penyerapan usus atau 
kesulitan makan dan minum 

Infus vitamin juga memun-
gkinkan tubuh dapat menyerap 
nutrisi lebih cepat karena 
vitamin dimasukkan langsung 
ke aliran darah. Infus vitamin 
C atau vitamin lainnya dapat 
menjadi cara yang cepat dan 
efisien untuk memasukkan 
cairan dan obat ke dalam 
sirkulasi tubuh.

3. Memberikan efek lebih 
cepat

Karena jumlah nutrisi yang 
diserap lebih cepat dan ba-
nyak, efeknya juga dilaporkan 
lebih cepat. Infus vitamin 
untuk badan lemas juga men-
jadi salah satu cara untuk 
dapat menghidrasi tubuh 
dengan cepat. Pro dan kontra 
manfaat infus vitamin C dan 
nutrisi lainnya.

Infus vitamin C merupa-
kan jenis infus vitamin yang 
paling populer karena diang-
gap bermanfaat untuk me-
ningkatkan daya tahan tubuh 
dan mencerahkan kulit. Vi-
tamin C memang memiliki 
banyak manfaat bagi kese-
hatan, termasuk menjaga 

kondisi tubuh dan mening-
katkan kekebalan tubuh.Me-
skipun demikian, belum ada 
bukti yang mendukung ada-
nya manfaat infus vitamin C 
bagi orang yang kebutuhan 
vitamin C-nya telah terpenuhi 
dari asupan makanan.Selain 
itu, para ahli masih meragu-
kan adanya manfaat infus 
vitamin atau nutrisi lainnya 
bagi orang yang sehat karena 
belum ada bukti ilmiah yang 
memadai.Pada dasarnya, se-
seorang yang sehat dan pen-
cernaannya berfungsi baik 
dapat memenuhi kebutuhan 
vitamin dan mineral dari asu-
pan makanan sehari-hari atau 
mengonsumsi suplemen, yang 
jelas lebih mudah dan ter-
jangkau.Selain itu, kelebihan 
vitamin atau mineral ter-
tentu juga tidak dapat di-
manfaatkan oleh tubuh se-
hingga malah berakhir 
dengan dibuang lewat urine 
atau menyebabkan gang-
guan kesehatan yang mem-
bahayakan tubuh Anda.

Keputusan untuk mela-

kukan infus vitamin untuk 
badan lemas sepenuhnya 
merupakan hak Anda. Jika 
Anda ingin mendapatkan 
manfaat infus vitamin C atau 
nutrisi lainnya, ada beberapa 
hal yang harus Anda perha-
tikan:

Pilih dokter, terapis, dan 
klinik tepercaya yang telah 
memiliki izin dan reputasi baik.

Konsultasikan kondisi 
medis Anda secara terbuka, 
termasuk gangguan kesehatan 
dan pengobatan yang pernah 
dan sedang dijalani.

Pastikan Anda menjalani 
infus vitamin di tempat yang 
aman dan bersih.

Konsultasikan dengan 
dokter jika Anda memiliki 
kekurangan vitamin atau 
mineral tertentu yang dapat 
dibantu dengan infus vitamin.
Namun, jika Anda tergolong 
sehat dan kebutuhan nutrisi-
nya terpenuhi dengan baik, 
kemungkinan Anda tidak 
disarankan melakukan infus 
vitamin C atau nutrisi lain-
nya. (#net)

Memahami Efektivitas 
Infus Vitamin untuk Badan Lemas

karena operasi.Berikut adalah 
sejumlah manfaat infus vita-
min yang bisa didapatkan oleh 
penggunanya.

1. Menyerap lebih banyak 
nutrisi

Karena vitamin dan mine-
ral tidak melalui sistem pen-
cernaan terlebih dahulu, kon-
sentrasi yang diserap tubuh 
menjadi lebih tinggi. Vitamin 
C yang masuk melalui suple-
men biasanya diserap sekitar 

50 persen saja, sedangkan 
konsentrasi penyerapan infus 
vitamin C bisa mencapai se-
kitar 90 persen.

2. Menyerap nutrisi 
dengan lebih cepat

dia melepaskan pelukan 
dan mulai mencium kening 
dan pipiku. Aku menjauh 
tapi dia menarikku lagi,” 

curhatnya sebagaimana 
gambar tangkapan layar 
akun instagram @pa-
lembang.eksis.

“Dari cerita ini yg mau 
aku tanyakan adalah aku 
harus mengambil langkah 
apa? Diam melupakan se-

muanya atau mengadukan 
kejadian ini. Mengadu 
kemana? Aku tidak punya 
bukti sama sekali. Diru-

Final ...............................

Kabut Embun .....................

Makin Dikenal .....................................

Dugaan Pelecehan ...............................

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

di peringkat 6 dengan du-
kungan 6,5% sekarang 
mampu berada di posisi 4 
atau 8%. Sementara posisi 
5 ditempati RA Anita No-
eringhati Ketua DPRD Sum-
sel dengan peroleh 6,7% 
dukungan pembaca.

Walau perhelatan Pil-

wako Palembang masih re-
latif lama namun publik sudah 
banyak memprediksi sejum-
lah tokoh yang memiliki 
potensi maju sebagai nak-
hoda kota tertua di Indonesia 
ini. Mulai dari kalangan bi-
rokrat, legislatif, pengusaha 
dan lainnya mewarnai pem-

beritaan sejumlah media.
Bahkan media sosial sen-

diri terakhir ini selalu marak 
dengan aktifitas sejumlah tokoh 
tadi di tengah masyarakat. 
Beragam kegiatan sosial dan 
kepedulian yang dilakukan 
dan terekspose luas di tengah 
khalayak. (#muk)

dari kebakaran hutan. “Selamat 
pagi dulur2 ku..Coba tebak 
ini embun pagi yg menyejuk-
kan atau kabut asap?” tulis 
@palembangterkini.official 
di caption foto suasana jem-
batan Ampera dalam pos-
tingan akun instagramnya.

Postingan ini pun langsung 
ramai ditanggapi oleh sejum-
lah masyarakat kota Pa-
lembang. Salah satunya akun 
@nyayujuairia’s yang me-
nyatakan bahwa kabut terse-
but adalah embun pagi.

“Embuun, karena tadi aku 
keluar dan kacomato aku 
basah. 2x stop cuma buat 
ngelap kacomato...,”ujarnya 
di kolom komentar.

“Kalo di rumah embun 
tapi dak tahu kalo di 
ampera,”balas @yayans_al-
rasyid.

Sementara akun lainnya 
@david_jun_tan berkomen-
tar berbeda, menurutnya ka-
but tersebut merupakan asap 
dari kebakaran hutan. 

“Kabut asep min,nak 
gilo nn, corona la nak mulai 
redup laju kabut asep yg bs 
buat sesek,gek klu sakit laju 
di katoi covid,”ujarnya.

Menanggapi situasi ter-
sebut, Nandang Pangaribowo 
selaku anggota Seksi Data 
dan Informasi BMKG Sum-
sel ketika dikonfirmasi mel-

alui pesan WA menyampaikan, 
bahwa kondisi cuaca pada 
pagi hari ini tercatat pada 
pengamatan pihaknya, ber-
kabut / Fog dengan visibility 
kurang dari 6 Km.

“Kondisi cuaca berkabut 
tersebut, dapat dibuktikan 
pada nilai kelembaban uda-
ra 98% yang mendekati 
basah, sehingga partikel 
udara basah pada lapisan 
udara atas turun hingga per-
mukaan tanah,” jelasnya.

Selain itu tambahnya, 
namun berdasarkan kon-
disi normal nya kabut ter-
sebut akan hilang dengan 
sendirinya apabila tempe-
ratur udara permukaan me-
ningkat di siang hari.

“Demikian disampaikan 
informasinya dari Seksi 
Data dan Informasi BMKG 

Sumsel,”ujarnya singkat. 
Sementara itu, dilansir 

dari kompas.com, Kepala 
Bidang Kedaruratan Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Sumatera 
Selatan Ansori menduga 
kabut asap ini bukan dari 
kebakaran hutan dan lahan. 
“Tidak, ini kabut saja,” 
kata Ansori saat dikonfir-
masi melalui pesan singkat, 
Selasa. Menurut Ansori, 
pada Senin kemarin, me-
reka telah melakukan water 
boombing sebanyak dua 
kali di daerah Pampangan, 
Kabupaten Ogan Komering 
Ilir (OKI), karena ada lahan 
gambut yang terbakar.

Selain itu, hal yang sama 
juga dilakukan di daerah 
Rambang Kuang. 

“Untuk di OKI sudah pa-
dam, di Rambang Kuang ma-
sih berasap,” ujar Ansori. 
Dari hasil patroli BPBD, ter-
dapat empat Kabupaten yang 
masih memiliki titik api atau 
hotspot. Lokasi tersebut be-
rada di Kabupaten Ogan Ilir 
sebanyak 2 titik; OKI 1 titik; 
Musi Banyuasin (Muba) 1 
titik; dan Ogan Komering Ulu 
(OKU) 2 titik hotspot. “Sepan-
jang Januari-September, per-
kiraan sudah 800 hektar lahan 
yang terbakar. Tapi ini belum 
diverifikasi,” ujar Ansori. (man)

dirinya ingin mengingatkan 
kebijakan pemerintah daerah 
yang akan ditetapkan pada 
awal pelaksanaan pemerin-
tahan periode ini, hasil-hasil 
pelaksanaan pembangunan 
yang telah dicapai dan ma-
salah yang dihadapi hingga 
saat ini.

“Mari saudara - saudara, 
kita bergandengan tangan, 
bergotong- royong bekerja 
keras mengembangkan bera-
gam potensi yang berlimpah 
di daerah kita.  Sebagai wu-
jud syukur kita terhadap anu-
gerah Allah SWT saatnya 
kita mengkolaborasikan po-
tensi alam yang ada dengan 
keterampilan dan kreatifitas 
kita. Industri kreatif yang 
berbasis kekuatan dan po-
tensi lokal harus menjadi 
titik laju pertumbuhan daerah 
kita,”sebutnya.

Dodi juga menyampaikan 
program-program unggulan 
Pemkab Muba diantaranya, 
sejak 2017 berhasil menjadi 
pilot project di Indonesia 
sebagai kabupaten pertama 
yang melaksanakan replanting 
atau peremajaan perkebunan 
kelapa sawit petani rakyat. 
Replanting diresmikan se-
cara langsung oleh Presiden 
RI Joko Widodo.

“Alhamdulillah saat ini 
program ini sangat berhasil 
dan dinikmati betul oleh pe-
tani rakyat di Muba dengan 
hasil yang sangat maksimal, 
realisasi capaian per-
kembangan pelaksanaan Pe-
remajaan Sawit Rakyat (PSR)  
2017-2021 cp/cl seluas 
15.435,6703 hektar dengan  
jumlah pekebun 6.858.  
Tumbang chipping luas (ha) 
15.081,6763, sudah tanam 
luas ha 14.640,0562. harga 
kelapa sawit rp.2.525,7/
kg,”paparnya.

Begitu juga biofuel ber-
basis sawit,  sekarang  disebut 
Dodi sedang masa uji coba 
penggunaan di kendaraan 
(biogasoline) dan pesawat 
(bioavtur). Muba kini sedang  
mendorong pembangunan 
pabrik PKS-IVO kapasitas 
45 ton/jam sebagai bahan baku 
bensin kerjasama antar KUD-
BUMD-Swasta.

Program terobosan lain 
yang berhasil digarap Muba 
yakni implementasi inovasi 
pembangunan infrastruktur 
aspal karet yang kini sangat 
efektif turut andil mendong-
krak harga karet di kalangan 
petani Sumsel khususnya 
Muba. 

“Pembangunan infrastruk-
tur jalan, dimana panjang 

jalan di Kabupaten Muba yang 
di bangun dengan mengguna-
kan aspal karet, tahun 2018 
sepanjang 465 meter (aspal 
karet skat) lalu berkali lipat 
panjangnya pada  2019 -2020  
sepanjang 13, 39 km (aspal 
karet lateks). Di  tahun 2021 
kembali dibangun sepanjang 
15,55 km (aspal karet 
lateks),”ujarnya.

Saat ini, Lanjut Dodi, 
untuk lateks pekat yang di-
serap dari petani pekebun 
sebanyak lebih kurang 14 ton 
dengan harga rp 22.000,- /
liter. Muba tercatat sebagai 
terbanyak  jumlah UPPB di 
Indonesia yakni 115 UPPB 
teregister. Harga terakhir bu-
lan Agustus minggu ke 4 
rata-rata penjualan bahan olah 
karet (bokar) di pelelangan 
UPPB berkisar Rp.12.499,-.

Gebrakan luar biasa bidang 
SDM adalah  pendirian Mu-
ba Vocational Centre (MVC) 
atau Pusat Pelatihan Kerja 
Daerah (PPKD) Migas per-
tama di Indonesia yang se-
cara resmi berdiri dan bero-
perasional di lahan seluas 11,2 
hektar.  Program peningkatan 
SDM ini buah inisiasi Dodi 
yang merupakan realisasi 
tindak lanjut  kerjasama 
dengan SKK Migas serta 
Perusahaan Kontraktor Kon-
trak Kerja Sama (KKKS) di 
dalam wilayah Kabupaten 
Musi Banyuasin sejak 2020 
lalu.

Pendirian MVC atau Pu-
sat Pelatihan Kerja Daerah 
(PPKD) di Muba ini disebut 
menjadi program yang sang-
at berdampak langsung ke 
SDM lokal di Muba dan efek-
tif menekan angka pengang-
guran serta menjadi harapan 
baru SDM lokal di Bumi 
Serasan Sekate.     

“Kami mempunyai cita-
cita bagaimana tenaga lokal, 
pemuda-pemuda asal Muba 
bisa jadi tuan rumah di kampung 
sendiri, bisa jadi tenaga kerja 
yang mumpuni dan handal di 
perusahaan-perusahaan besar 
yang ada di wilayah Kabupa-
ten Muba,” ungkap Dodi 
Reza yang juga Ketua Umum 
Kadin Sumsel ini.

Prestasi  bidang kesehatan 
telah dicapai tahun 2021 mu-
lai penghargaan dari perhim-
punan spesialis bedah toraks, 
kardiak dan vaskular indo-
nesia atas kerjasama dalam 
pelayanan bedah jantung 
terpadu di wilayah Kabupa-
ten Muba.

Dam hal perijinan, 
DPMPTSP Muba meraih 
penghargaan sebagai Unit 

Penyelenggara Pelayanan 
Publik dengan Kategori Pe-
layanan Prima tahun 2020 
dari Kemenpan RB. Muba 
juga tercatat sebagai Kabu-
paten Tercepat di Indonesia 
menyerahkan  LHP dan me-
raih opini WTP ke-8. Pemkab 
Muba melalui Dispopar 
Muba meraih juara pertama  
kategori stand terbaik pada 
pameran Bandung Explore 
Wisata Indonesia tahun 2021.

“Muba juga mendapatkan 
Plakat Penghargaan dari Tim 
Development Basketball Lea-
gue South Sumatera Series, 
double winner Anugerah 
Pesona Indonesia 2020 mel-
alui  Event Supermoto dan 
Bekarang. Keduanya men-
jadi juara 1, pada acara API 
di Labuan Bajo. Kamis 20 
Mei 2021, Pemkab Muba 
mendapatkan penghargaan 
kategori Terpopuler di Media 
Cetak 2020 dari PR Indone-
sia pada 31 Maret 2021. Pem-
kab Muba merupakan kabu-
paten tercepat pembentukan 
TP2DD sekaligus diapresia-
si  Bank Indonesia apresiasi 
Muba Senin 5 April 2021,” 
ucap Kepala Daerah Inovatif 
Indonesia ini. 

Pemkab Muba, tambah 
Dodi, meraih Penghargaan 
KLA tingkat Nindya dari 
Kementerian PPPA RI, juga 
masuk Top Five Aplikasi 
Nasional lewat Sirene Muba 
yakni aplikasi  pelayanan 
kesehatan terbaik   Penghar-
gaan Anugerah Sahabat Pers, 
yang diberikan oleh Ketua 
SMSI Sumsel Jon Heri. 

“Kami juga mendapatkan 
Lencana Melati oleh Kwarnas 
Gerakan Pramuka yang di-
berikan langsung oleh Ketua 
Kwarnas Gerakan Pramuka 
Komjen Pol (purn) Budi Wa-
seso. 

Tercatat Muba juga menda-
pat penghargaan dari BPJS 
kesehatan atas capaian UHC 
yang   diberikan langsung 
oleh Kepala BPJS Kesehatan 
cabang Palembang. Daftar 
penghargaan ini masih ber-
tambah dengan raihan Pen-
ghargaan Pengawasan Kear-
sipan dari Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI) 
sebagai peringkat 10 besar 
tingkat nasional dengan pre-
dikat sangat memuaskan,” 
paparnya.

“Begitu juga Bunda Baca 
Muba Thia Yufada Dodi 
Reza raih penghargaan Nugra 
Jasa Dharma Pustaloka dari 
Perpustakaan Nasional RI. 
Adalagi penghargaan sebagai 
Kepala Daerah Terpopuler di 

media digital dari PR Indo-
nesia melalui Anugerah Hu-
mas Indonesia, bahkan Ok-
tober mendatang juga akan 
mendapatkan penghargaan 
Anugerah Parahita Ekapraya 
(APE) dari Kementerian 
PPPA RI”, urainya.

Gubernur Sumsel H Her-
man Deru yang  hadir langs-
ung pada Paripurna HUT 
Muba ke 65, menyampaikan 
apresiasi atas pencapaian 
Kabupaten Muba di masa 
kepemimpinan Dodi-Beni.

“Kita turut bahagia dengan 
keberhasilan dan pencapaian 
Kabupaten Muba, meski da-
lam keadaan sulit pasca pan-
demi COVID-19 tapi Kabu-
paten Muba tetap bisa sur-
vive, mudah-mudahan tahun 
depan anggaran pendapatan 
daerah maupun DBH dan 
lainnya bisa meningkat, se-
hingga pembangunan daerah 
dapat lebih meningkat 
lagi,”sebutnya.

Deru juga menyebutkan 
bahwa dirinya hadir langsung 
ke Kabupaten Muba bersama 
jajaran anggota DPRD Pro-
vinsi dan lainnya didasari 
rasa bangga, karena begitu 
banyak prestasi yang telah di 
raih Muba, baik fisik maupun 
non fisik, meski kondisi pan-
demi yang mengharuskan 
merecofussing anggaran, 
Pemprov Sumsel semaksimal 
mungkin tetap membantu.

“Saya juga menaruh 
bangga atas program Replan-
ting atau Peremajaan Sawit 
Rakyat, artinya Kabupaten 
Muba siap menyongsong 
energi terbarukan. Karena di 
tahun 2060 nanti kita harus 
siap untuk energi terbarukan, 
sudah ada kesepakatan tidak 
boleh lagi menggunakan en-
ergi fosil,”pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut 
Gubernur Sumsel secara sim-
bolis menyerahkan bantuan 
alat kesehatan kepada Bu-
pati Muba berupa oksigen 
konsentrator 18 unit, masker 
anak 64.700 pcs, APD level 
3 sebanyak 9.000 pcs, masker 
bedah 4.200 pcs, masker KN96 
3.600 pcs, masker N96 3.600 
pcs dan tabung oksigen se-
banyak 36 tabung.

Selain itu juga penyerahan 
piagam penghargaan atas 
implementasi pertama di Pro-
vinsi Sumsel Aplikasi Sistem 
Keuangan Desa (SISKEU-
DES) online pada 227 desa 
di Kabupaten Muba oleh 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) 
Provinsi Sumsel kepada Bu-
pati Muba. (#Ril)

Sekolahkan .................... SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

2009 lalu tersebut memiliki 
visi untuk berkontribusi 

dalam dunia pendidikan, 
pemberdayaan perempuan, 
dan pelestarian budaya.

“Gue masih pakai duit 
sendiri dari hasil kerja keras 
gue. Kadang juga deg-degan 
ini cukup enggak ya,” tutur  
Dian Sastro seperti dikutip 
dari akun YouTube Daniel 
Mananta Network, beberapa 
waktu lalu.

Memiliki nama lengkap 
Diandra Paramitha Sastrowar-
doyo, S.Fil., M.M., lahir 16 

Maret 1982. Dian Sastro 
adalah seorang model, aktivis, 
produser film, sutradara dan 
pemeran Indonesia. Ia me-
mulai kariernya dari dunia 
modeling dengan meraih 
juara pertama pada pemilihan 
Gadis Sampul tahun 1996.

Isteri dari Maulana Indra-
guna Sutowo menorehkan 
prestasi sebagai artis pemeran 
utama wanita terbaik dalam 
Festival Film Indonesia 2004 
melalui aktingnya dalam film 
Ada Apa Dengan Cinta. Ba-
hkan sebelumnya melalui 

perannya dalam film Pasir 
Berbisik, Dia juga meme-
nangkan katagori aktris terbaik 
dalam Festival Film Asia 
Deauville dan Festival Film 
Internasional di Singapura 
ke 15 tahun 2002.

Menurut pemeran karak-
ter RA Kartini dalam film 
Kartini ini, sekarang sudah 
ada 17 anak yang penerima 
Beasiswa Dian sejak 2015. 
Tujuh di antaranya sudah 
lulus dan bekerja di perkan-
toran, menjadi pengacara, dan 
dokter. (#net/hus)

angan itu hanya ada kami 
berdua,” tulisnya lagi.

Sementara itu, BEM 
KM Unsri membenarkan 
kalau mahasiswi tersebut 
sudah melaporkan dugaan 
pelecehan ke Kepala Pro-
gram Pendidikan. Menurut 
Syarifah Indar Dewi, Men-
teri Pemberdayaan Perem-

puan BEM KM Unsri 
pihaknya sudah melakukan 
komunikasi dengan yang 
bersangkutan. Namun me-
mang selaku korban, ma-
hasiswi tersebut belum 
bersedia jati dirinya di-
ungkapkan secara terbuka.

Terpisah,  Wakil  Rek-
tor  Unsri  Bidang Kema-

hasiswaan dan Alumni 
Iwan St ia  Budi  S.KM. 
M.Kes menjelaskan j ika 
pihaknya past i  akan me-
n e l u s u r i  s e j a u h m a n a 
k e b e n a r a n  p e r i s t i w a 
tersebut . 

“Kami perlu menelusuri 
peristiwa ini lebih lanjut,” 
ujarnya singkat. (#tim)

Nandang Pangaribowo
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