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E D I T O R I A L

Ego, Kepentingan

PERTAMA &

SATU-SATUNYA 

DI SUMSEL

Puluhan Pesantren & Rumah Ibadah 
Nikmati PJUTS dan Sumur Bor Aspirasi H Alex Noerdin

Korban Prostitusi
Mereka menanggalkan 

seragam sekolah dan memilih 
menjadi kupu-kupu malam.
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PALEMBANG, BP- Puluhan 
pesantren di Sumatera Selatan 
telah menikmati Penerangan 
Jalan Umum Tenaga Surya 
(PJUTS) aspirasi H Alex No-
erdin yang merupakan program 
kemitraan DPR RI – Dirjen 
EBTKE Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM). Pemasangan PJUTS 
menyertai pembangunan sumur 
bor  serta fasilitas umum lain-
nya di beberapa pesantren. 

“Alhamdulillah, Pesantren 
Aulia Cendikia sudah dua tahun 
ini memperoleh bantuan lampu 
tenaga surya. Sekarang kalau 

malam kawasan pesantren terang 
benderang ibarat siang hari, 
bahkan jika listrik padam lam-
pu di sini tetap menyala,” ujar 
KH Hendra Zainuddin Al Qo-
diri, pimpinan Pesantren Aulia 
Cendikia Palembang, Rabu 
(3/8). 

Ulama yang juga Ketua PC 
Nahdlatul Ulama Palembang 
ini menuturkan, pihaknya 
sangat berterima kasih atas 
bantuan H Alex Noerdin ter-
sebut. Keberadaan PJUTS di 
lingkungan pesantrennya sang-
at membantu kelancaran para 
santri untuk mengaji dan beri-

badah di malam hari. 
Terpisah, Ustadz Muhammad 

Aji Santoso Al Hafidz, pimpinan 
Pesantren Tahfidz Hamalatul 
Quran yang terletak di kawasan 
Jalan Harun Sohar, Palembang, 
menyatakan hal senada. Kebe-
radaan PJUTS sangat mem-
bantu pihaknya, apalagi sekarang 
tengah merampungkan pembangu-
nan pesantren. 

“Adanya PJUTS ini sangat 
membantu santri untuk belajar 
lebih maksimal serta mening-
katkan keamanan 
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Pelabuhan Carat 
Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan harus cari investor jika 

tidak mau pakai APBD.

DINAMIKA Hal 4

Hape Diambek
Motor Ilang

BUKANNYO untung, malah duo wong yang 
gawenyo maling ini jadi rugi besak. Keja-
dian sebenernyo dialami Murtasiah yang 
beralamat di Salatiga Jawo Tengah. 

Mak ini ceritonyo. Pecak biaso Murta-
siah tiap subuh pasti ke mesjid parak 
rumah dio. Kerno ngeraso selalu aman, dio 
dak pernah ngunci rumahnyo kalu ke 
mesjid. Sebab sudah puluhan taun dio mak 
itulah tiap ari.

PALEMBANG, BP—Ada 
keyakinan jika Seberang Ulu 
dimekarkan dari Kota Palembang 
menjadi kota atau kabupaten 
daerah otonomi baru (DOB), 
wilayah yang pernah menjadi 
Pusat Kerajaan Sriwjaya dan 
Kesultanan Palembang Darus-
salam ini bakal maju pesat. 

Keyakinan tersebut dipegang 
Datuk Dr H Ramli Sutanegara, 
SH, MSi karena fakta bangkit-
nya kawasan Seberang Ulu saat 
Kota Palembang menjadi Tuan 
Rumah Pekan Olahraga Na-
sional XVI September 2004.

Anggota DPRD Provinsi 
Sumatera Selatan 1987-1992 
dan 1997-1999 serta Ang-
gota MPR RI 1999-2004 yang 
kini lebih banyak menetap di 
Pangkalpinang Bangka ini, 
melihat event PON di Pa-

lembang membuat infrastruk-
tur SU menggeliat maju, di-
mulai dari kawasan Jakabaring 
dengan lokomotif stadion 
olahraga Jakabaring. 

Kemajuan makin pesat lagi 
sejak Kota Palembang, semasa 
Sumsel dipimpin 

Dekat Pria Untuk S2

PRILLY LATUCONSINABERSAMBUNG KE HAL. 7.....

PRILLY Latuconsina kem-
bali dikabarkan dekat dengan 
seorang pria. Kali ini, aktris 
sekaligus produser film ini 
diisukan sedang ‘jalan bareng’ 
dengan Iman Usman selaku 
co-founder Ruangguru.

Disinggung soal itu, Pril-
ly tak menampik. Ia juga tak 
sungkan mengungkapkan 
kedekatannya dengan Iman.

“Sama kok sama, 

PALEMBANG, BP - Gerakan penghijauan ta-
naman keras harus memperoleh dukungan ba-
nyak pihak. Karena hal ini dapat menghasilkan 
O2 yang dibutuhkan manusia sekitarnya. Di 
samping itu juga keberadaan tanaman keras 
mampu mengurangi terjadinya bencana.

“Dampak lainnya dengan penghijauan tana-
man ini pasti akan menghasilkan buah yang 
dapat dipanen nantinya. Kalau sudah demikian 
juga berdampak positif menambah income 
warga sekitar,” ujar  anggota DPR RI Dapil 
Jatim IX, Hj Ratna Juwita Sari SE MM  
kepada BeritaPagi, Ra- bu (3/8).

Maka itu, Ratna Ju- wita Sari 
dalam beberapa kesem- p a t a n 
sering memberikan bantu-
an bibit tanaman untuk berba-
gai kalangan. Politisi P K B 
yang baru kali pertama duduk 
sebagai legislator se-
nayan ini, dikenal 
karena komitmen 
dan kepeduliannya 
terhadap konstituen.

Anggota DPR RI 
Dapil Jatim IX

Dukung Gerakan 
Penghijauan 

Jangan Ragu Bentuk 
Presidium DOB

Hj Ratna 
Juwita Sari 
SE MM  

EGO adalah pandangan yang dimiliki seseorang 
tentang dirinya sendiri, yang sering dikaitkan 
dengan percaya diri, citra dan harga diri yang 
bertujuan untuk mencari persetujuan orang 
lain. Ego sebagai karakter terbentuk dari ba-
nyak aspek di antaranya keyakinan dan kete-
guhan prinsip, kepribadian, bakat, kemampuan, 
dan keterampilan serta lingkungan. Itu sebab-
nya ego seringkali dikaitkan dengan rasa per-
caya diri atau harga diri.

Manusia yang sudah dirasuk oleh ego, yang 
merupakan bagian dari karakternya, cenderung 
untuk mencari persetujuan dari orang seki-
tarnya tentang apa yang diinginkannya atau 
yang dilakukannya.  

Dari keseharian seseorang yang memiliki ego 
tinggi biasanya fokus dalam setiap aktivitasnya 
lebih mengutamakan untuk kepentingan diri sen-
diri, dan biasanya tidak peduli pada realita yang 
dimiliki orang lain. Apalagi kalau harga diri men-
jadi segala-galanya, dengan adanya rasa ego, 
seseorang bisa melakukan cara apapun, jika tidak 
ada cara yang halal, cara haram pun bisa dilaku-
kannya. Tidak peduli dengan proses, asalkan 
bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dan jauh 
mengungguli yang lain. 

Seseorang yang memiliki ego tinggi menjadi 
pertanda karakter yang kurang terpuji. Jika se-
seorang diamanatkan menjadi Pemimpin di ne-
geri kita ini, 

Masyarakat tidak perlu 
ragu-ragu, segeralah 

membentuk Presidium DOB 
untuk mempersiapkan 

kabupaten/kota Seberang 
Ulu demi kemajuan dan 

kemakmuran rakyat

H Ramli Sutanegara

pasal 10 ayat (7) dan pasal 
92 ayat (1) UU 7/ 2017 di-
nyatakan komposisi keang-
gotaan KPU dan Bawaslu 
memperhatikan keterwaki-
lan perempuan paling se-
dikit 30 persen.

Akademisi Ilmu Politik 

Universitas Indonesia, Chus-
nul Mar’iyah, mempertanya-
kan apakah memang tidak ada 
dari kalangan perempuan yang 
mendaftar atau memang tim 
seleksi yang tidak memper-
hatikan calon perempuan.

“Apakah sudah ada kongka-

likong dari kekuatan politik 
baik eksekutif maupun partai 
untuk meloloskan calon-calon-
nya?” ujar Chusnul Mar’iyah 
saat dihubungi BeritaPagi di 
Jakarta, Rabu (3/8).

Kongkalikong Hasil Seleksi Bawaslu
Chusnul: Apakah Prosesnya Sudah Fair 
Togar: Yang Lolos Tidak Ada Sosok Independen

JAKARTA, BP- Tim Se-
leksi Bawaslu Sumsel telah 
mengumumkan enam nama 
yang lolos tes kesehatan dan 

wawancara. Dari nama yang 
diumumkan tidak ada seorang 
pun yang mewakili unsur 
perempuan. Padahal pada 

SOLO, BP – Kontingen Indo-
nesia, kokoh di puncak klase-
men sementara perolehan 
medali ASEAN Para Games 
2022, sampai sore ini, Rabu 
(3/8). Indonesia mendulang 69 
medali, dengan 31 medali emas, 
22 perak dan 16 perunggu.

Sementara itu, di posisi kedua 
ada Thailand. Negeri Gajah 
Putih itu terus membuntuti 
Indonesia di puncak klasemen. 
Thailand sudah memperoleh 
19 emas, 22 perak, dan 10 pe-
runggu. Sedangkan di pering-
kat ketiga dihuni oleh Vietnam. 
Kemudian, di posisi keempat 
ada Malaysia.

Vietnam sendiri sejauh ini 
sudah memperoleh 17 emas, 16 
perak, dan 11 perunggu. Semen-

tara kontingen asal Negeri Jiran 
sudah membukukan 10 emas, 6 
perak, dan 1 perunggu.

Perolehan tambahan medali emas 
wakil Indonesia terbanyak berasal 
dari tiga cabang olahraga (cabor). 
Ketiga cabor itu adalah atletik, 
catur, dan blind judo.

CDM Kontingen Indonesia 
ASEAN Para Games 2022,  An-
di Herman, cukup percaya diri 
Indonesia akan tetap berada di 
puncak klasemen perolehan med-
ali. Ia percaya pundi-pundi medali 
Indonesia akan terus bertambah,

Keyakinan tersebut bukan 
tanpa alasan, pasalnya kinerja 
para atlet di lapangan selama 
dua hari gelaran ASEAN Para 
Games 2022 sangat baik. ASE-
AN Para Games 2022 masih 

akan berlangsung hingga 6 
Agustus 2022 nanti.

“Dua hari ini kita sudah 
mendapatkan 59 emas, 35 perak, 
28 perunggu, total 122 medali. 
Dengan masih menyisakan 
empat hari lagi maka target 104 
medali emas optimis tinggi 
bisa tercapai,” katanya.

Tapi, bukan berarti harus 
jumawa. Itu karena semua 
kemungkinan bisa terjadi saat 
pertandingan. Atlet harus be-
kerja maksimal untuk dapat 
memenuhi target itu.

Ada atlet yang sejak awal 
diproyeksikan untuk meraih 
medali justru tampil kurang 
maksimal. 

SABET EMAS – Salah satu atlet Indonesia berhasil meraih 
medali emas cabor atletik pada ASEAN Para Games 2022. 

Indonesia Pimpin Perolehan Medali 
ASEAN Para Games 2022

12.00 WIB, Rabu (3/8), sudah 
ada 16 partai politik yang men-
gunggah di aplikasi sipol.

“Dari 16 partai itu, ada delapan 
partai sudah daftar dan kami 
nyatakan lengkap dokumennya 
yakni PDIP, PKP, PKS, PBB, 
Perindo, Nasdem, PKN, Ga-
ruda. Sementara delapan lain-
nya belum bisa dipublikasi 
karena belum disubmit, biasanya 
submit data itu jelang pendaf-
taran,” Idham menerangkan.

Untuk hari ketiga, pendaf-

taran ada penambahan partai 
politik yang mengajukan 
permohonan aktifasi akun 
sipol, yakni partai Indonesia 
Bangkit Bersatu. “Jadi se-
cara keseluruhan total ada 
40 parpol pemegang akun 
sipol,” kata Idham.

Ia menerangkan, pada hari 
ketiga pendaftaran ini seha-
rusnya ada dua parpol yang 
datang mendaftar ke KPU RI, 
yakni Partai Garda Perubahan 
Indonesia (Garuda) dan Par-

tai Damai Kasih Bangsa (DKB). 
Tetapi untuk  Partai DKB men-
jadwalkan ulang yang renca-
nanya pada 14 Agustus 2022 
pukul 20.00 WIB.

“Untuk partai Garuda seluruh 
dokumen yang diunggah di 
aplikasi sipol dinyatakan len-
gkap, artinya dilanjutkan ke 
tahap selanjutnya, besok di-
verifikasi secara administra-
tif,” kata Idham.

40 Parpol Sudah 
Pegang Akun Sipol

JAKARTA, BP – Hingga 
hari ketiga dibukanya pendaf-
taran partai politik calon pe-
serta Pemilu 2024, Rabu (3/8), 
total ada 40 parpol yang su-
dah  mengajukan permoho-
nan aktivasi akun sipol (sistem 
informasi partai politik). 

Demikian yang terungkap 
dalam konferensi pers KPU 
RI di Kantor KPU, Jalan Imam 
Bonjol, Jakarta, Rabu (3/8). 
Kepala Divisi Teknik KPU RI, 
Idham Holik, mengatakan, 
berdasarkan hasil laporan ha-
rian aktivitas data hingga pukul 

RESMIKAN- H Alex Noerdin saat meresmikan penggunaan PJUTS 
dan sumur bor program komisi 7 DPR RI di Pesantren Bait Al-Qur’an 
Kabupaten OKI.

DOK BP

Lawan Persija 
Hadapi Persija, Pelatih Sriwijaya 

FC Liestiadi belum temukan 
starting elevent terbaiknya.

 OLAHRAGA Hal 6

INSTAGRAM @ASEANPG2022

TRADISI LAMA--Aneka telok abang jajakan para pedagang mulai menghiasi jalan Merdeka 
Palembang menjelang Hari Kemerdekaan RI. Mainan telok abang yang ditancapkan di atas 
atau di tengah badan kapal laut, pesawat terbang, dan berbagai bentuk lainnya ini cuma ada 
di Palembang pada saat menjelang 17 Agustus sebagai tradisi turun menurun sejak lama.
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Prakiraan Cuaca Quote
“Jangan biarkan 

keadaan 
mengontrolmu, 

kamulah 
yang harus 

mengontrol 
keadaan.” - 

Jackie Chan

Lebih kurang dua tahun 
lagi Pemilu 2024 akan 

dihelat. Salah satu 
gejala rutin menjelang 

pemilu adalah 
kehadiran partai politik 

(parpol) baru. Di tengah 
hegemoni partai status 

quo, partai-partai anyar 
itu mulai menunjukkan 

taringnya agar dianggap 
pilihan alternatif. 

ADA beberapa parpol anyar 
yang tengah sibuk memper-
siapkan diri jelang hajatan 
demokrasi lima tahunan. Di 
antaranya Partai Gelora In-
donesia, Partai Masyumi, 
Partai Ummat, Partai Rakyat 
Adil Makmur, Partai Kebang-
kitan Nusantara, Partai Buruh, 
dan Partai Pelita.

Namun, palagan elektoral 
yang kian kompetitif meru-
pakan tantangan berat bagi 
partai anyar. Sebelum bertan-
ding di arena, persyaratan 
untuk jadi pemain sangatlah 
ketat. Partai baru (termasuk 
parpol non-parlemen) wajib 
melewati dua tahapan untuk 
menjadi kontestan Pemilu 
2024, yaitu verifikasi admi-
nistrasi dan verifikasi fak-
tual di Komisi Pemilihan 
Umum (KPU).

Liku-Liku Persyaratan 

Dalam Undang-Undang No-
mor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu, ada beberapa poin 
persyaratan yang wajib dip-
enuhi. Pada poin mengenai 
parpol harus menyertakan 
paling sedikit 30 persen ke-
terwakilan perempuan pada 
kepengurusan parpol tingkat 
pusat; mengajukan nama, 
lambang, dan tanda gambar 
parpol; menyertakan nomor 
rekening dana kampanye pe-
milu atas nama parpol --ini 
bisa dikatakan sulit, tapi ber-
stadium ringan.

Situasi akan berbeda bila 
parpol diharuskan mempu-
nyai kantor tetap untuk ke-
pengurusan pada semua ting-
katan sampai tahapan terakhir 
pemilu. Bagi parpol baru yang 
kaya, perkara kantor bukan 
persoalan krusial. Lain halnya 
dengan partai yang terbatas 
secara finansial, bahkan ada 
partai anyar menyulap rumah 
jadi kantor partai, khususnya 
di daerah-daerah.

Persyaratan lain pun tak 
kalah sulitnya, berstadium 
berat. Yaitu parpol harus me-
miliki kepengurusan di seluruh 
provinsi; memiliki kepengu-
rusan di 75 persen kabupaten/
kota di provinsi yang ber-

sangkutan; memiliki kepen-
gurusan di 50 persen keca-
matan di kabupaten/kota yang 
bersangkutan; memiliki ang-
gota sekurang-kurangnya 
1.000 orang atau 1/1000 
dari jumlah penduduk di ka-
bupaten/kota yang dibuktikan 
dengan kepemilikan kartu 
tanda anggota.

Semua infrastruktur partai, 
mulai dari pusat sampai ke-
camatan, tentu membutuhkan 
dana yang besar, jaringan yang 
luas, dan anggota yang me-
nyebar di semua tingkatan. 
Jika parpol baru telah me-
menuhi persyaratan sebagai 
kontestan, maka jalan terjal 
berikutnya berkaitan dengan 
kans untuk menaklukkan 
ambang batas parlemen (PT) 
4 persen.

Kalau kita mencermati ha-
sil Pemilu 2019, semua par-
pol baru gagal memperoleh 
kursi DPR RI, seperti Partai 
Perindo, Partai Berkarya, PSI, 
dan Partai Garuda. Bahkan 
parpol lawas seperti Partai 
Hanura tersingkir dari Se-
nayan. Pahit getir pun dira-
sakan PBB sejak Pemilu 2009 
hingga 2019. Nasib senada 
dialami PKPI.

Mungkin saja kemunculan 
parpol baru dianggap sebelah 
mata, tapi peluangnya tak bisa 
diabaikan. Beberapa contoh 
yang relevan terkait kesuksesan 
parpol baru pada pemilu-pe-

milu sebelumnya layak di-
renungkan. Pemilu pertama 
pasca-Orde Baru 1999, terda-
pat tiga parpol baru yang men-
colok, yakni PDIP (33,74 
persen), PKB (12,61 persen), 
dan PAN (7,12 persen).

Partai Demokrat tercatat 
sukses mendulang 7,4 persen 
suara pada Pemilu 2004. Par-
tai Gerindra berhasil menda-
patkan 4,5 persen suara pada 
Pemilu 2009. Partai Nasdem 
meraih 6,7 persen suara pada 
Pemilu 2014. Keberhasilan 
Partai Hanura pada Pemilu 
2009 juga patut dicatat, ken-
dati gagal mempertahankan 
kursi Senayan pada Pemilu 
2019.

Rumus 9M
Ikhtiar parpol anyar meny-

ongsong kontestasi elektoral 
2024, kalau mengikuti Richard 
L Daft (2003), Philip Kotler, 
dan Kevin Lane Keller (2006), 
setidaknya ada enam modal 
utama yang bisa diringkas 
dengan rumus enam M, ya-
kni Man, Machine, Money, 
Method, Materials, Market. 
Rumus itu merupakan ilmu 
manajemen yang diadaptasi-
kan dan diterjemahkan se-
cara kontekstual di ranah 
praksis politik. Formula itu 
tersambung dengan postulat 
Pierre Bourdieu (1986), ter-
kait modal ekonomi, sosial, 
budaya, dan simbolik.

Gabungan berbagai modal 

(capital) itu mesti saling 
berkait-kelindan. Kepincangan 
salah satu modal akan mem-
pengaruhi bangunan sebuah 
institusi partai. Pada dasarnya 
modal itu dapat diperluas dan 
dimodifikasi lebih banyak 
lagi, tergantung kondisi ob-
jektif organisasi, kebutuhan, 
dan tren konsumen politik.

Dalam sejarah kemenangan 
sejumlah parpol baru, tergam-
bar variabel kehebatan tokoh 
ikon partainya. Sebut saja 
great man. Itulah penjelasan 
tentang Partai Demokrat yang 
melejit kala itu, lantaran daya 
pengaruh Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY). Ihwal 
serupa juga terjadi pada 
Gerindra yang identik dengan 
Prabowo Subianto, termasuk 
Hanura yang bertumpu pada 
Wiranto.

Meskipun demikian, tak 
sedikit purnawirawan jende-
ral yang jadi ketua umum 
parpol, tapi partainya masih 
gurem, bahkan lenyap. Sebut 
saja PKPI, ketuanya mulai 
dari Edy Sudrajat, Sutiyoso, 
AM Hendropriyono, hingga 
Yussuf Solichien saat ini. Ada 
juga PKPB besutan R Har-
tono. Artinya, di level modal 
yang lain mengalami defisit.

Perihal Megawati Soekarno-
putri (Ketua Umum PDI-P), 
Gus Dur (pendiri PKB), dan 
Amien Rais (pendiri PAN), 
bisa dikatakan kombinasi 

antara modal sosial, kultural, 
dan simbolik. Walhasil, par-
tai yang dibidani oleh tokoh 
deklarasi Ciganjur itu meraih 
simpati publik. Kekuatannya 
terletak pada karisma perso-
nal, mesin (machine) orga-
nisasi kemasyarakatan dan 
basis massa (mass) tradisio-
nal yang dikonversi menjadi 
modal sosial-politik.

Megawati yang dijuluki 
strong woman mendapat du-
kungan dari konstituen nasio-
nalis, terlebih bersimbol trah 
Sukarno. Adapun PKB kala 
itu punya figur great man Gus 
Dur, beserta mitra strategis 
gerakan, ormas Nahdlatul 
Ulama (NU). Sementara PAN 
ditopang oleh ormas Muham-
madiyah dengan citra Amien 
Rais sebagai tokoh reformis 
terkemuka waktu itu.

Dalam konteks modal eko-
nomi atau uang (money), bia-
sanya diasosiasikan dengan 
parpol yang dibidani para 
pengusaha. Prabowo juga ter-
masuk dalam tipologi partai 
ini, lalu Surya Paloh (ketua 
umum Partai Nasdem), dengan 
modal plus 1M lagi: media. 
Kondisi kasuistik justru ber-
beda dengan Hary Tanoeso-
edibjo, pengusaha media, tapi 
Partai Perindo besutannya 
belum lolos PT di Pemilu 2019.

Meskipun logistiknya besar, 
tapi posisi partainya masih 
marginal terjadi juga pada 

Partai Berkarya asuhan Tom-
my Soeharto, dan Oesman 
Sapta Odang (Ketua Umum 
Hanura). Artinya, modal-
modal yang lain perlu dipa-
datkan lagi. Uang yang besar 
untuk mengelola parpol 
sangat penting, tapi di titik 
tertentu, rupanya tidak men-
jamin terdongkraknya suara 
partai.

Di level praktis-operasional, 
parpol baru yang kompetitif 
lazimnya mampu menampil-
kan diferensiasi platform, 
kebijakan, dan branding (par-
tai) untuk memikat massa. 
Kuncinya terpantul pada 
pembauran metode (method), 
bahan baku (materials), pasar 
(market). Di sini menyangkut 
strategi-taktik, mengolah 
bahan baku berupa ide dan 
program, kemudian pemasa-
ran politik.

Kalau semua modal itu 
melekat erat di tubuh par-
pol teranyar, maka bukan 
mustahil lubang jarum PT 
4 persen bisa ditaklukkan. 
Sungguh berat, tapi patut 
dicoba. Ceruk elektoral 
yang dapat dirangkul juga 
adalah generasi milenial, 
sebagai pemilih dominan 
pada Pemilu 2024 nanti. 
Kalau dirangkum, modal 
itu jadi 9: Man, Machine, 
Money, Method, Materials, 
Market, Media, Mass, Mil-
lennial. # 

Jalan Terjal Partai Anyar 
Mawardin Sidik 

Direktur Eksekutif Semar 
Political Institute (SPIN) 

Abdul Karim Mustofa

Ketua Bawaslu Kabupaten 
Sleman

SATU setengah bulan yang 
lalu, tepatnya 10 April 2022, 
Presiden RI, Joko Widodo 
(Jokowi), menyebut pesta 
demokrasi, Pemilu 2024 akan 
berlangsung pada 14 Febru-
ari 2024 dan juga menyatakan 
bahwa tahapan Pemilu 2024 
akan segera dilakukan pada 
pertengahan Bulan Juni 2022 
mendatang.

Hal ini berdasarkan pada 
ketentuan Pasal 167 Ayat 6 
Undang-Undang No.7/2017 
tentang Pemilu yang menyebut 
bahwa tahapan penyeleng-
garaan pemilu dimulai 20 
bulan sebelum hari pemun-
gutan suara, yang artinya 
kalau ditarik mundur ke bela-
kang, tahapan Pemilu akan 
dimulai pada 14 Juni 2024 
yang akan datang.

Sebelum diputuskan oleh 
Presiden, terdapat informasi 
yang menjadi polemik ter-
kait Pemilu serentak 2024 
begitu dahsyatnya. Isu yang 
beredar di masyarakat be-
gitu masif dan spekulatif 
adalah adanya penundaan 
pemilu, perpanjangan masa 
jabatan atau berkaitan dengan 
soal 3 (tiga) periode Presiden 
Indonesia. Namun pada akhir-
nya Kepala Negara menjawab 
isu yang beredar dengan me-
nyepakati dan memutuskan 

hari H Pemilu 2024 adalah 
pada 14 Februari 2024.

Kesiapan Teknis
Beberapa hal penting yang 

harus disiapkan oleh penyel-
enggara pemilu seperti Ko-
misi Pemilihan Umum (KPU) 
karena secara teknis memang 
bertanggung jawab dalam hal 
ini guna menghadapi pelaks-
anaan Pemilu Serentak 2024 
adalah segera merancang dan 
menerbitkan Peraturan KPU 
tentang Tahapan Pemilu, 
mengingat PKPU ini paling 
dasar dalam penyusunan pro-
gram dan kesiapan men-
ghadapi setiap tahapan Pe-
milu 2024.

Mengingat waktu terus 
berjalan mendekati dimulai-
nya tahapan, PKPU tersebut 
bila sudah di-drafting maka 
mau tidak mau harus segera 
dibahas dalam rapat konsi-
nyering bersama DPR RI. 
Mengapa kemudian segera 
dilakukan, agar masih cukup 
waktu untuk pembenahan 
(baca: koreksi) dan revisi 
redaksi bilamana diketahui 
banyak typo atau saran ma-
sukan dari penyelenggara 
pemilu dan/atau lainnya.

Di samping rancangan Pe-
raturan KPU tentang Tahapan, 
Program, dan Jadwal Pemilu 
2024, juga seyogyanya se-
gera disiapkan PKPU tentang 
pendaftaran, verifikasi, dan 
penetapan partai politik pe-
serta pemilu dengan dikon-

sultasikan ke DPR dan dite-
tapkan oleh KPU RI. Ber-
tambah penting lagi sehu-
bungan dengan telah keluar-
nya rilis oleh Menteri Hukum 
dan HAM melalui surat 
edaran Nomor M.HH-
AH.11.04-09 tertanggal 17 
Februari 2022 lalu. Edaran 
itu ditujukan kepada Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
untuk pendataan partai poli-
tik berbadan hukum bahwa 
partai politik peserta pemilu 
yang telah diuji administra-
sinya untuk bisa mendaftar 
sebagai calon peserta pemilu 
2024 sejumlah 75 partai. Ar-
tinya kalau PKPU terkait 
dengan verifikasi ini tertun-
da untuk diterbitkan maka 
cukup luas dampaknya teru-
tama sosialisasi yang kurang 
maksimal bagi partai baru 
sebagai peserta pemilu 2024.

Masukan dan Perbaikan
Lantas bagaimana dengan 

penyelenggara seperti Bawa-
slu, sebagai penyelenggara 
pemilu yang secara teknis 
bekerja untuk melakukan 
pencegahan, pengawasan, dan 
penindakan pelanggaran, 
tentu mempunyai pekerjaan 
teknis yang berbeda dengan 
KPU. Namun penting untuk 
bersinergi dan membangun 
kebersamaan serta kemandi-
rian untuk menyukseskan 
Pemilu Serentak 2024.

Dari perspektif pengawasan, 
Bawaslu sedari awal tentu 

bisa melihat secara jeli, me-
nyampaikan saran masukan 
dan perbaikan kepada KPU 
untuk bisa segera menerbitkan 
PKPU tentang Tahapan, Pro-
gram, dan Jadwal. Secara 
redaksional peraturan,  tentu 
Bawaslu bisa juga memberi-
kan masukan terarah agar 
rancangan peraturan yang 
dibuat ada harmonisasi dan 
norma sejalan Undang-Un-
dang.

Seiring KPU menerbitkan 
peraturan teknisnya berupa 
PKPU, Bawaslu juga segera 

Menyiapkan Persyaratan Pemilu Serentak 2024

mengikutinya dengan mener-
bitkan Peraturan Bawaslunya 
(Perbawaslu) sehingga ada 
harmonisasi norma antar se-
sama penyelenggara pemilu.

Kesiapan Non Teknis
Di luar hal teknis yang ha-

rus disiapkan oleh penyelen-
ggara pemilu dalam hal re-
gulasi penerbitan Peraturan 
KPU dan yang berkaitan 
dengan juknis-juklak pelaks-
anaan, ada hal penting juga 
yang harus disiapkan untuk 
menyukseskan penyeleng-
garaan dan pengawasan Pe-
milu serentak tahun 2024. 
Kesiapan ini tidak diukur 
dengan jadwal dan tahapan 
yang berjalan sesuai time 
line-nya tetapi lebih kepada 
kesiapan SDM, perangkat 
bantu, dan ruang koordinasi 
dengan stakeholder/pemang-
ku kepentingan seperti pe-
merintah daerah (Pemda), 
Ormas dan Tomas, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) 
dan sebagainya.

SDM penyelenggara pe-
milu baik komisioner maupun 
kesekretariatan harus diting-
katkan kapasitasnya sejak awal 

sehingga dalam pelaksanaan 
tahapan nantinya tidak gugup 
dan gagap serta mampu be-
kerja seprofesional mungkin 
mengerjakan tugas pekerjaan-
nya sesuai dengan regulasi yang 
ada. Demikian juga dalam hal 
menyiapkan penyelenggara ad-
hoc baik itu PPK, PPS, di ba-
wah KPU Kabupaten dan/atau 
Panwascam maupun Panwas-
kel/Desa di bawah Bawaslu 
Kabupaten/Kota harus seinte-
gritas mungkin dengan pola 
rekrutmen yang ketat, terbuka, 
serta menjunjung tinggi inte-
gritas dan imparsialitas.

Selanjutnya, bagi penyelen-
ggara pemilu, menyiapkan 
ruang komitmen bersama 
dengan kolaborasi dan sinergi 
kelembagaan dengan lembaga 
lain juga hal yang harus dila-
kukan secara komprehensif 
dan berkelanjutan, di mana 
kolaborasi ini ditekankan dalam 
tahapan sosialisasi dan pem-
berian informasi (public com-
paign) pemilu kepada peserta 
pemilu dan juga masyarakat 
secara keseluruhan.

Kalau kolaborasi antar lem-
baga ini bisa dilakukan kemu-

dian sosialisasi juga  masif 
disampaikan kepada mereka, 
niscaya pemilu ini menjadi 
sesuatu yang meriah dan akan 
menjadi sebuah pesta yang 
ditunggu oleh rakyat Indonesia. 
Mereka akan memiliki ra-
sa handarbeni terhadap pe-
milu kita, sebab adanya siner-
gitas antar lembaga yang saling 
menguatkan dan dampak po-
sitif sosialisasi yang semua 
lini masyarakat akan bisa me-
nikmatinya.

Kolaborasi pengawasan pun 
demikian halnya, bila mam-
pu disinergikan oleh Bawaslu 
bersama masyarakat maka 
tingkat partisipasi masyarakat 
untuk mengawasi dan men-
gontrol proses dan hasil pe-
milu juga akan semakin baik, 
potensi  pelanggaran semakin 
berkurang, masyarakat tum-
buh sadar akan pentingnya 
politik yang bersih, sehingga 
mampu mendorong tercipta-
nya kebutuhan mekanisme 
pergantian pemimpin diha-
rapkan sesuai dengan hati 
nurani mereka yaitu memilih 
pemimpin yang jujur, adil, 
dan berintegritas.#



DEMOKRASI
www.beritapagi.co.idKAMIS, 4 AGUSTUS 2022 3K O R A N U M U M

Referensi Politik Terdepan

LEGISLATOR
PALEMBANG, BP - Ko-
misi Pemilihan Umum (KPU) 
Kota Palembang mensosia-
lisasikan  Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum (PKPU) 
Nomor 4 Tahun 2022, ke-
pada stake holder di kantor 
KPU Palembang, Selasa (2/8). 
Selain itu, KPU Palembang 
berharap verifikasi partai 
politik (parpol) langsung ke 
lapangan dapat dilakukan 
pada Oktober mendatang.

Ketua KPU Palembang, 
Syawaludin mengatakan, 
pihaknya melakukan sosia-
lisasi PKPU 4 2022  tentang 
Pendaftaran, Verifikasi, dan 
Penetapan Partai Politik Pe-
serta Pemilihan Umum Ang-
gota Dewan Perwakilan Ra-
kyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, kepada seluruh 
stake holder baik itu partai, 
Bawaslu, TNI/Polri, catatan 
sipil, kesbang dan lainnya.

“Kami berharap dari so-
sialisasi ini, seluruh partai 
politik tingkat kabupaten/
kota mengetahui PKPU ini 
menerangkan syarat yang 
harus dipenuhi secara admi-
nistrasi, baik itu  nama, KTA, 
alamat kantor dan lainnya,” 

kata Syawaludin.
Menurutnya, saat ini di KPU 

RI sedang proses pembukaan 
pendaftaran partai politik 
(parpol) mulai tanggal 1-14 
Agustus, KPU RI akan mem-
verifikasi administrasi parpol. 
Berdasarkan  keputusan surat 
MK nomor 55 ada tiga kate-
gori yang diverifikasi, per-
tama partai yang sudah lolos 
parliamentary threshold  (PT) 
yang lolos ke parlemen,  ke-
dua partai lama namun tidak 
lolos PT, lalu ketiga partai 
baru.

“Bagi yang lolos PT hanya 
sebatas verifikasi adminis-
trasi, kalau partai kemarin 
peserta pemilu 2019, tapi tak 
lolos PT tetap diverifikasi 
faktual sama seperti partai 
baru,” ia menjelaskan.

Jika proses verifikasi sudah 
diselesaikan  KPU RI, maka 
baru wewenang KPU Pro-
vinsi dan kabupaten/kota  
melakukan  verifikasi berkas 
parpol dengan langsung turun 
ke lapangan.

Syawaludin mengungkap-
kan, kemungkinan KPU Pa-
lembang akan  turun ke la-
pangan untuk melakukan 

verifikasi pada  bulan Okto-
ber mendatang. “Karena saat 
ini baru proses pendaftaran 
di KPU RI, setelah pendaf-
taran masih ada waktu per-
baikan jika ada kurang adm-
nisitrasi untuk diperbaiki 
partai,” ujar Syawaludin. 

Pihaknya  tinggal menung-
gu perintah KPU RI baru 
dapat verifikasi langsung  ke 

lapangan. “Nanti kami mela-
kukan verifikasi berkas par-
pol, baik itu administrasi yang 
sudah lolos,  domisili kantor 
setiap parpol,  masalah du-
kungan dari peserta pemilu 
dan lainnya,” ucap dia.

Sementara itu, Divisi Tek-
nis Penyelenggaraan KPU 
Palembang, Muhammad 
Joni menambahkan, yang 

sudah mendapatkan akun 
sipol di KPU RI sebanyak 39 
partai politik. Namun untuk 
KPU Palembang, ada enam 
partai baru mulai dari Partai 
Gelora, Partai Umat, Partai 
Kebangkitan Nusantara, 
Parsindo dan Partai Prima 
yang sudah melapor ke Ke-
bangpol Palembang dan KPU 
Palembang. #udi

SOSIALISASI -  KPU  Palembang mensosialisasikan   PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kepada stake 
holder di kantor KPU Palembang, Selasa (2/8). 

Oktober, KPU Palembang Verifikasi Parpol 

BP/DUDI OSKANDAR

PALEMBANG, BP – Tidak 
adanya keterwakilan perem-
puan di dalam pengumuman 
hasil tes oleh Tim Seleksi 
(Timsel) Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) Provinsi 
Sumatera Selatan (Sumsel) 
menuai kritik banyak pihak, 
salah satunya  KOPRI 
(Korps PMII Putri)  Pengurus 
Koordinator Cabang (PKC) 
Pergerakan Mahasiswa Islam 
(PMII)  Sumsel.

Ketua KOPRI PKC PMII 
Sumsel Anita Sari menyayang-
kan tidak ada satupun keter-
wakilan perempuan  dalam 
surat edaran pengumuman 
calon Bawaslu Provinsi Sum-
sel, yakni dalam hasil tes 
kesehatan dan wawancara 
calon anggota bawaslu dengan 
nomor surat 031/TIMSEL-
B A W A S L U / S U M -
SEL/08/2022.

Dalam pengumuman terse-
but hanya terdapat enam calon 

anggota Bawaslu dari laki-
laki nihil perempuan di dalam-
nya. Padahal  dalam pasal 92 
ayat (11) UU No. 7/2017 ten-
tang Pemilihan Umum, diatur 
bahwa komposisi keanggo-
taan Bawaslu, Bawaslu Pro-
vinsi, dan Bawaslu Kabupaten/
Kota memperhatikan keterwa-
kilan perempuan paling sedikit 
30 persen.

Menurut Anita, keterwaki-
lan perempuan  hal  sangat 
penting dalam kehidupan 
demokrasi dan politik. “Agar 
perempuan mampu menga-
komodasi dan mengekspre-
sikan kepentingannya secara 
masif, bukan hanya dalam 
konteks menyuarakan saja,” 
kata Anita.

Perempuan dinilainya 
mampu memiliki akses ke-
bijakan dengan menduduki 
suatu jabatan publik tertentu, 
salah satunya di  penyeleng-
gara pemilihan umum. Ia 

menegaskan,  secara garis 
besar isu keterwakilan pe-
rempuan di lingkup kenega-
raan  Indonesia  telah dijamin. 

“Di berbagai peraturan, ke-
terwakilan perempuan bahkan 
diatur secara eksplisit, tidak 
terkecuali untuk keanggotaan 
Bawaslu,” ucap Anita. 

Ia berharap wanita Indo-
nesia khususnya Sumsel da-
pat lebih maju, tanpa  diskri-
minasi dan marginalisasi di 
berbagai  bidang kehidupan, 
sehingga  jaminan keadilan 
terwujud  dalam  kehidupan.

Sementara itu menanggapi 
berbagai kritikan, Ketua Tim-
sel Bawaslu Sumsel Dr Zaka-
ria Wahab menegaskan, apa 
yang sudah diumumkan timsel 
Bawaslu Sumsel sudah final.

“Itu keputusan mutlak 
dari timsel dan tidak bisa 
diganggu gugat. Tim itu ko-
lektif kolegial,” Zakaria me-
negaskan. #gus/udi

Nihil Wakil Perempuan, 
Timsel Bawaslu Menuai Kritik

Wujudkan Aspirasi 
Itu Bertahap

PALEMBANG, BP - Setiap 
anggota dewan legislatif ber-
tugas menyerap aspirasi 
para konstituennya, lalu di-
perjuangkan pada eksekutif 
atau pemerintah untuk direa-
lisasikan. Namun ada aspi-
rasi yang anggota dewan tidak 
dapat realisasikan langsung, 
melainkan secara bertahap.

Anggota DPRD Lahat 
Daerah Pemilihan III, Nopran 
Marjani SPd menuturkan 

suka duka menjadi anggota dewan, satu sisi  bisa  
bermanfaat bagi masyarakat dengan mewujudkan 
keinginan dan aspirasi. Namun sisi lain ada yang 
menganggap semua masalah bisa diselesaikan ang-
gota dewan, dan bisa langsung direalisasikan. Pada-
hal tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Ia menjelaskan, tugas anggota dewan berbeda dengan 
eksekutif, anggota dewan adalah wakil masyarakat 
untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada 
pemerintah. “Kami sebagai anggota dewan menda-
patkan usulan dari masyarakat, baik berupa proposal, 
datang ke rumah langsung, lewat media sosial, reses,” 
kata Nopran kepada BeritaPagi, Rabu (3/8).

Usulan masyarakat ini beragam, mulai dari pembangu-
nan irigasi, jalan usaha perkebunan, jalan desa, kabupaten, 
kecamatan,  pembangunan masjid, bantuan amal kema-
tian, renovasi gedung sekolah, mebeler.  Lalu bibit sawit, 
karet atau juga bibit ternak kambing, kerbau dan lainnya.

Anggota dewan  merespon usulan masyarakat ini, 
namun  tidak semua usulan  terakomodir pemerintah 
karena pemerintah terkendala anggaran. “Usulan ma-
syarakat  kami sampaikan ke pemerintah lalu dikaji  
Bappeda untuk membuat programnya dan dilaksanakan 
OPD terkait,” katanya. Ia menjelaskan,  pemerintah  
akan melihat skala prioritas, namun masalahnya ada 
masyarakat menganggap semua masalah  yang men-
jadi aspirasi bisa diselesaikan DPRD. 

“Tidak semua yang dijanjikan bisa segera tercapai, 
karena anggaran pemerintah yang kadang terbatas,”  
Nopran menerangkan. Misalkan aspirasi membangun 
irigasi untuk sawah  sekitar 1.000 hektar,  butuh uang 
Rp10 miliar  membangun bendungan. Karena ang-
garan terbatas, dalam satu tahun  hanya bisa membangun  
siring terlebih dulu. “Jadi bertahap tidak mungkin akan 
terealisasi langsung,” ia mengungkapkan.

Nopran menuturkan, Kota Lahat memiliki wilayah  
besar namun anggaran yang dimiliki terbatas,  yang 
terkadang memunculkan penilaian  pembangunan  dan 
perbaikan itu tidak kelihatan. Sisa jabatannya menjadi 
anggota dewan, Nopran berharap  dapat fokus  mereali-
sasikan  yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya  fa-
silitas umum, namun ia menegaskan kembali anggota 
dewan tidak dapat memuaskan seluruh konstituen.

“Apa yang diperjuangkan anggota dewan tidak bisa 
memprioritaskan seluruh desa, melainkan mempriori-
taskan yang sangat penting dan genting,” ia menuturkan.

Terakhir Nopran mengungkapkan, banyak aspirasi 
yang sudah terealisasi misalkan di bidang  pertanian, 
contoh masyarakat yang membutuhkan jalan usaha 
tani,  irigasi  sawah,  juga bidang pendidikan seperti  
sarana prasarana sekolah, mulai dari kursi, plafon se-
kolah, pagar sekolah dan lainnya.  Aspirasi-aspirasi 
sudah diajukan dan sudah direalisasikan bertahap.#gus  Anita Sari- Ketua KOPRI PKC PMII Sumsel 

Nopran Marjani SPd

Puluhan Pesantren Nikmati PJUTS dan Sumur Bor Aspirasi H Alex Noerdin ........................SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

PROGRAM BANTUAN ASPIRASI KOMISI 7 DPR RI- Sejumlah Pesantren, rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pure), Sekolah, dan 
fasilitas umum lainnya di Sumsel kini dapat menikmati air bersih sumur bor dan penerangan jalan PJUTS Aspirasi H Alex Noerdin 
yang telah diresmikan beberapa waktu yang lalu.

DOK BP

dan kenyamanan pesantren 
di malam hari. Kami sang-
at senang sudah dibantu 
Bapak H Alex Noerdin ini,” 
ujarnya saat dihubungi 
melalui telepon selular. 

Selain itu, banyak pesan-
tren memperoleh bantuan 
berupa pembangunan sumur 
bor dengan kedalaman 150 
meter berikut sarana pra-
sarananya. Seperti halnya 
pesantren Raudhatul Ulum 

Salatiga yang saat ini di 
samping menikmati PJUTS 
juga memiliki instalasi sumur 
bor yang sangat bermanfaat 
bagi santri maupun masy-
arakat sekitar. 

Menurut KH Tol’at Wa-
fa Ahmad Lc, sebelumnya 
pesantrennya hanya memi-
liki sumur yang digali ma-
nual serta serta sumur bor 
dengan kedalaman hanya 
40 meter. Kedua sumur ini 

tidak menutupi kebutuhan 
santri yang ada. 

“Sekarang alhamdulillah 
dengan kehadiran Bapak Alex 
Noerdin memberikan bantuan 
sumur bor, kebutuhan air ber-
sih di pesantren ini dapat dip-
enuhi,” ujar KH Tol’at Wafa 
Ahmad Lc saat dilakukan 
peresmian penggunaan sumur 
bor beberapa waktu lalu. 

Selama kurun waktu 2020 
– 2022 hampir 3.000 PJUTS 
tersebar di seluruh Sumsel. 
Selain  pesantren-pesantren 
itu, beberapa pesantren lain 
juga menikmati PJUTS dan 
sumur bor bantuan H Alex 
Noerdin di antaranya Pesan-
tren Riyadul Aaliyah Sungai 
Lilin, Pesantren Tahfidz Al 
Quran An Nur Rambutan, 
Pesantren Bayt Al Quran 
Kayuagung, Yayasan Pergu-
ruan Islam Darul Ulum Ad-
diniyah (PIDUA) Meranjat, 
Pesantren Modern Albasya 
Payakabung, Pesantren Darul 
Funun Rambang Kuang, Pe-
santren Al Ikhlas Tanjung 
Sakti Lahat, Pesantren Fid-
dunya Hasanah Sungsang, 
MAN Lahat, Pesantren Al 
Haromain Semendo, Pesan-
tren Al Furqon Pampangan, 
Pesantren Qodratullah Lang-
kan, Yayasan Dakwah As 
Syariah Bina Umat Mariana, 
Yayasan Pendidikan Islam 
Syabab Al Fatih, Yayasan 
Khazanah Kebajikan Pa-
lembang, dan sejumlah pe-
santren lainnya. 

Tidak hanya itu saja, pro-
gram PJUTS dan sumur bor 
ini juga dibangun dirumah   
ibadah di Sumsel seperti Ma-
sjid, Gereja, Pure dan fasili-
tas umum lainnya #muk



Pempek dan Kopi 
Sumsel Rambah Bali

DENPASAR, BP – Pempek yang menjadi makanan 
khas Palembang dan Kopi Sumsel, merambah Bali 
pada Beachwalk Pempek Expo 29-30 di Foodcourt 
Beachwalk lantai 3, Kuta, Bali, (29/7).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumsel, Erwin So-
eriadimadja menyampaikan, kegiatan Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM) Expo yang digelar di 
Bali, dalam rangka mendorong pengembangan pen-
gusaha pempek Palembang.

“Kami ingin kegiatan ini sebagai langkah untuk 
mengembangkan pa-
sar guna meningkat-
kan ekonomi, serta 
memberikan du-
kungan digitalisasi 
pada pelaku UMKM 
untuk menggunakan 
platform e-commer-
ce,” terang Erwin.

Pada Beachwalk 
Pempek Expo 2022, 
sistem pembayaran 
sudah menggunakan 
QRIS untuk mem-
permudah transaksi 
antara penjual mau-
pun pembeli.

Dari kolaborasi 
mengembangkan UMKM, merupakan langkah 
awal kedua wilayah saling berkonsolidasi dan 
berkontribusi nyata, untuk memulihkan ekonomi 
Indonesia dan meningkatkan sektor pariwisata 
melalui kuliner nusantara.

Sementara UMKM binaan dari Bali, menampilkan 
produk Sambal Mantu, Kopi Bali Arabika Kintamani, 
Coklat CK, dan masih banyak yang lainnya.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
Provinsi Bali yang diwakilkan Diah Utari, menyam-
paikan, meskipun di tengah pandemi Covid-19, indu-
stri makanan dan minuman masih memiliki peluang 
untuk bersaing, karena kedua hal tersebut merupakan 
kebutuhan pokok manusia.

“Seperti data yang telah kamu himpun pada triwulan 
I tahun 2022, dimana industri makanan dan minuman 
menyumbang lebih dari 37,77 persen yoy dari PDB 
industri pengolahan non migas,” ujar Utari. #lili
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BURAI sebuah desa yang 
terletak di kawasan Tanjung 
Batu Ogan Ilir, dulunya ku-
muh dan terpencil. Namun 
sekarang desa yang memi-
liki luas 2.666 kilometer ini 
semakin menarik dikunjungi. 
Saat ini pengunjung bisa 
menikmati wisata air yang 
masih alami dengan sam-
butan masyarakat yang re-
ligius.

Dari Palembang, pengun-
jung harus lebih dulu melalui 
jalan tol Palindra. Keluar tol 
langsung belok kiri menuju 
kawasan perkantoran Tanjung 
Senai dan mengikuti jalan 
sebelah kanan sekitar 5 km 
baru tiba di Desa Burai.

Saat tiba, dari kejauhan akan 
terlihat kawasan pemukiman 
dengan warna warni yang 
indah dengan hamparan air 

rapa gazebo di pinggir jalan 
sebagai tempat persinggahan 
bagi siapa saja yang datang. 

Pengunjung bisa lebih 
dulu menikmati jajanan ber-
upa pempek dan kemplang 
yang biasanya dipasang di 
depan rumah warga. Jangan 
terkejut jika melihat warna 
pempek dan kemplang yang 
lebih gelap dari biasanya di-
jual di Palembang. Karena 
memang di Desa Burai di-
buat dari ikan-ikan sungai 
yang kecil sejenis ikan selu-
ang yang merupakan spesies 
Rasbora ini.

Namun demikian, saat 
disantap pempek maupun 

kemplangnya memiliki cita 
rasa yang istimewa, apalagi 
pengolahannya yang langsung 
dan alami membuat penikmat 
kuliner ketagihan.

Jika air pasang, menik-
mati perahu mengelilingi 
kawasan air Desa Burai 
pasti menimbulkan sensasi 
tersendiri. Suasana yang sede-
mikian alami menjadi vibes 
tersendiri. Belum lagi ditam-
bah keramahan masyarakat 
setempat dalam menyambut 
setiap pengunjung yang da-
tang.

Bahkan dalam kunjungan-
nya Oktober tahun lalu, Men-
parekraf Sandiaga Uno, 

memberikan bantuan modal 
bagi pemuda setempat untuk 
membeli perahu agar fasilitas 
wisata desa Burai semakin 
lengkap.

Akhir tahun 2021 lalu, 
Desa Burai merupakan satu-
satunya desa di Sumsel yang 
masuk 50 besar Anugerah 
Desa Wisata Indonesia. Burai 
meraih peringkat 5 desa wi-
sata terbaik katagori Clean-
liness, Health, Safety and 
Environmen Sustainability 
(CHSE). Sebelumnya, Burai 
memperoleh predikat juara 
2 katagori Ekowisata Terpo-
puler pada Anugerah Pesona 
Indonesia (API) 2020. #Muk

Healing ke Desa Burai, Alami dan Religius

DESA BURAI – Pemukiman warna-warni di Desa Burai, 
Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir. 

KAYUAGUNG, BP - Bank 
SumselBabel Cabang Kay-
uagung mendukung Pemerin-
tah Kabupaten Ogan Kome-
ring Ilir mengimplementasi-
kan Elektronifikasi Trans-
aksi Pemerintah Daerah 
(ETPD) baik pendapatan 
maupun belanja. Upaya ini 
untuk mewujudkan ekosistem 
keuangan daerah digital.

Bupati OKI melalui Staf 
Ahli Bupati bidang Pemerin-
tahan, Cholid Hamdan, SE, 
mengatakan, penerapan 
ETPD akan mampu memper-
baiki pengelolaan keuangan 
pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ilir menjadi lebih 
efisien, transparan, serta akun-
tabel, dengan tujuan mening-
katkan Pendapatan Asli Dae-
rah (PAD). 

“ETPD adalah langkah 
strategis yang terpadu untuk 
mengubah transaksi penda-
patan dan belanja daerah 
dari tunai ke non-tunai ber-

basis digital,” ujar Cholid. 
Selasa, (2/8) saat Penanda-
tanganan Kesepakatan Ber-
sama penyelenggaraan ETPD 
antara Pemkab OKI dengan 
Bank SumselBabel Cabang 
Kayuagung.

Pemkab Ogan Komering 
Ilir lanjut Cholid, masih me-
miliki kesempatan memper-
luas digitalisasi daerah guna 
mendapatkan predikat digital 
untuk indeks ETPD.

“Di era kecanggihan tek-
nologi, Pemerintah OKI 
melalui kerjasama bersama 
Bank Sumsel Babel Cabang 
Kayuagung terus berupaya 
memanfaa tkan  dan 
mengembangkan inovasi yang 
dapat mempermudah pe-
layanan pada masyarakat. 
Indeks ETPD makin baik, 
masyarakat mendapatkan 
pelayananan yang lebih baik,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen 

Resiko Bank Sumsel Babel, 
Mustaqim menyampaikan 
sebagai mitra strategis Bank 
Sumsel Babel terus berino-
vasi membantu kemajuan 
penggunaan elektronik di 
Kabupaten Ogan Komering 
Ilir.

“Dengan adanya program 
percepatan dan perluasan 
digitalisasi keuangan daerah, 
Bank Sumsel Babel mem-
bantu pemkab OKI untuk 
mengakurasi,kecepatan dan 

pelayanan dalam pengelo-
laan ETPD yang optimal,” 
jelas dia.

Mustaqim menjelaskan 
mengatakan penerapan ETPD 
dilaksanakan melalui peny-
ediaan kanal pembayaran 
non-tunai seperti QRIS, in-
ternet mobile, SMS banking, 
hingga aplikasi e-commerce.

Mustaqim menambahkan 
upaya inovatif yang juga 
perlu didorong ialah peng-
gunaan Quick Response 

Code Indonesian Stan-
dard (QRIS) sebagai instrumen 
pembayaran pajak dan retri-
busi. Kehadiran QRIS diya-
kini akan memudahkan ma-
syarakat dalam membayar 
pajak/retribusi daerah.

“Jika Ogan Komering Ilir 
mampu mengadopsi peng-
gunaan QRIS dan lainya 
sebagai alat pembayaran ke-
kinian dengan baik, maka 
pengelolaan ETPD juga akan 
seirama,” tandasnya. #ros

Giliran Keuangan Daerah Digitalisasi di OKI
DIGITALISASI 
KEUANGAN - 
Penandatanganan 
Kesepakatan 
Bersama 
penyelenggaraan 
ETPD antara 
Pemkab OKI 
dengan Bank 
SumselBabel 
Cabang 
Kayuagung. 

IST

BANYUASIN, BP - Tahun 
baru Islam atau 1 Muharam 
yang jatuh pada 30 Juli, me-
nyimpan cerita panjang. Kala 
itu, Gubernur Abu Musa Al-
Asyari menuliskan surat yang 
diberikan kepada Khalifah Umar 
Bin Khatab RA.

Kepada pemimpin tersebut, 
ia mengaku bingung perihal 
surat yang tidak memiliki tahun. 
Hal inilah yang menyulitkan-
nya saat penyimpanan dokumen 
atau pengarsipan.

“Kondisi inilah yang men-
dasari dibuatnya kalender Islam, 
yang mana saat itu Umat Mus-
lim masih mengadopsi pera-
daban Arab pra-Islam tanpa 
angka tahun, hanya sebatas 
bulan dan tanggal,” kata Ustadz 
Bitoh Purnomo, pada tausiah-
nya di Perumahan Villa Bukit 
Indah Rt .37 Rw. 16 Masjid 
Assyarif Villa Bukit Indah 
Pangkalan Balai Peringatan, 
Selasa (2/8).

Ustad Bitoh mencontohkan 
Rasulullah SAW yang meng-

gunakan kalendar hijriyah 
sebagai penyempurnaan 
waktu. Misal saja, mengem-
balikan bulan menjadi 12 dan 
tidak memaju mundurkan 
bulan atau hari yang semes-
tinya masyarakat jahiliyah 
ketika itu.

“Muharam salah satu bulan 
yang paling utama dalam 
kalender Islam. Kata Muha-
ram sendiri, berasal dari 
kata yang diharamkan atau 
dipantang dan dilarang. Ini 
bermakna pelarangan untuk 
melakukan peperangan atau 
pertumpahan darah, dan di-
anggap haram,” ungkapnya.

Menurutnya secara eti-
mologis Muharam berarti 
bulan yang diutamakan dan 
dimuliakan.

“Makna bahasa ini memang 
tidak terlepas dari realitas 
empirik dan simbolik yang 
melekat pada bulan itu, ka-
rena Muharam sarat dengan 
berbagai peristiwa sejarah 
baik kenabian maupun kera-

PALEMBANG, BP - Polres Ogan Ilir mengandeng 
Kajari dalam persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pil-
kades) yang bakal digelar pada Oktober nanti.

Kapolres Ogan Ilir, AKBP Andi Baso Rahman, 
langsung yang turun menyambangi Kajari Ogan 
Ilir, Marthen Tandi.

Pada kesempatan ini, Andi menyampaikan, Polres 
Ogan Ilir siap menjadi mitra dalam penegakan hukum.

“Sebagai pejabat yang baru, saya kembali tegaskan 
komitmen meningkatkan sinergitas ini,” kata Andi 
melalui rilis yang diterima, Rabu (2/8).

Terutama jelang Pilkades serentak di Ogan Ilir pada 
Oktober mendatang, Andi menilai perlunya jalinan 
komunikasi yang baik antar lembaga penegakan hukum.

”Maka kami berdiskusi dengan Pak Kajari menge-
nai keamanan, kondusifitas dan hal-hal yang dapat 
memicu potensi konflik. Dan kami membahas upaya-
upaya pencegahannya,” terang Andi.

Sementara Kajari Ogan Ilir, Marthen Tandi meny-
ambut baik kunjungan Andi yang didampingi Kasat 
Intelkam, AKP Yusuf Solehat.

“Terima kasih atas kunjungan Pak Kapolres. Tadi 
beliau sampaikan tentang perkuatan sinergitas dan kami 
sepakat bahwa hal itu sangat perlu,” ucap Marthen. #riz

Pilkades, Polres 
Ogan Ilir Gaet Kajari

Erwin Soeriadimadja

sulan,” lanjutnya.
Dengan demikian tahun 

baru Islam menjadi moment-
um sejarah yang sarat makna. 
Disebut demikian karena 
berbagai peristiwa penting 
dalam proses sejarah teraku-
mulasi dalam bulan itu.

Awal mula penamaan Mu-
haram dengan maknanya, 

didasari dengan kepercayaan 
jika bulan ini merupakan awal 
yang baru dalam setahun.

Permulaan tersebut, di 
masa hijrah merupakan ma-
sa peperangan. Dalam sejarah 
pun disebutkan, jika bulan 
ini merupakan waktu yang 
sangat ditaati, bahkan ketika 
di Arab tak pernah terjadi 

peperangan. 
Untuk diketahui, pada pe-

eringatan tahun baru ini, 
tampaak hadir juga Wakil 
Bupati Banyuasin ,Hj ,Slamet 
sumosentono S.H, direktur 
PT Barnai utama sejahtera 
,Syarifuddin hingga ustadz 
kondang Banyuasin Bitoh 
Purnomo, LC ,MA. #mew 

Tahun Baru Islam Berawal dari Surat Gubernur

TAHUN BARU – Peringatan tahun baru Islam di Perumahan Villa Bukit Indah Rt .37 Rw. 16 
Masjid Assyarif Villa Bukit Indah Pangkalan Balai Peringatan, Selasa (2/8).

ISTIMEWA

SILATURAHMI - Kapolres Ogan Ilir, AKBP Andi 
Baso Rahman bersilaturahmi dengan Kajari Ogan 
Ilir, Marthen Tandi.

ISTIMEWA

Pemprov 
Sumsel Diminta 

Cari Investor

Pemerintah pusat 
enggan membiayai 

pembangunan Pelabuhan 
Tanjung Carat. 

Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan yang 

dibebankan biaya proyek 
harus cari investor jika 

tidak mau pakai APBD.

PALEMBANG, BP – Pe-
merintah pusat telah memas-
tikan tidak akan membiayai 
Pembangunan Pelabuhan Baru 
Tanjung Carat. Padahal, se-
belumnya pelabuhan Baru 
yang berada di Kabupaten 
Banyuasin, Palembang, Su-
matera Selatan, itu tadinya 
diharapkan dibiayai pemerin-
tah pusat lewat Kementerian 
Perhubungan atau Pelindo.

Pemerintah Pusat Batal Biayai 
Pelabuhan Tanjung Carat

“Skenario berubah, pemerin-
tah inginkan investor yang 
melakukan pembangunan 
dermaga pelabuhan. Sehing-
ga, Pemprov Sumsel pun 
harus mencari investor yang 
mau melakukan pembangu-
nan,” ujar Asisten II Setda 
Sumatera Selatan Darma 
Budhy, Selasa (2/8).

Saat ini, diakuinya, lahan 
yang dicanangkan untuk Pe-
labuhan Tanjung Carat mer-
upakan kawasan hutan lin-
dung. Namun, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan (KLHK) telah 
mengeluarkan izin peralihan 
status dari hutan lindung 
menjadi hutan dengan hak 

pengolahan (HPL).
“Masalah perubahan status 

hutannya sudah selesai, tinggal 
pengukuran tapal batas hutan 
yang masih dikaji KLHK un-
tuk dibawa ke Kementerian 
Keuangan,” katanya. 

Alih fungsi kawasan hutan 
ini sendiri berada di tiga titik, 
yakni titik pertama seluas 44 

hektare (ha). Titik kedua 40 
ha, dan terakhir seluas 10 Ha. 
Sedangkan tanah milik Pem-
prov Sumsel mencapai luas 
67 hektare.

Nantinya, kata Darma lagi, 
untuk pemakaian lahan kemun-
gkinan menggunakan kon-
sesi. Namun, belum ditentu-
kan berapa lama pemakaian 
tersebut, karena masih dalam 
tahap pembahasan di BPKP. 
Selain itu, nantinya akan dila-
kukan peningkatan seperti 
Hak Guna Usaha (HGU) di 
BPN Banyuasin.

Setelah semua perizinan 
dari pusat selesai, Pemprov 
Sumsel akan melakukan 
groundbreaking proyek agar 
keran investasi bisa dibuka. 

“Saat ini investor yang 
ingin membangun usaha ma-
sih melihat, menunggu ke-
siapannya, baru mereka bisa 
masuk. Masih melihat pro-
speknya. Ada yang dari lokal, 
Jakarta, Malaysia, dan ne-
gara lain,” katanya. #riz

ILUSTRASI - Rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

BP/DARMANSA

Pemukiman warna warni yang indah, udara yang 
sangat sejuk dan hamparan air yang tenang di 

Desa Burai, menjadikan destinasi wisata alami di 
Ogan Ilir bisa jadi tujuan refreshing. 

yang sejuk dipandang mata. 
Setelah melewati jembatan 

pertanda masuk desa ini, di 
sebelah kanan tampak bebe-

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumsel
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PALEMBANG, BP – Curiga 
tahun terbit sertifikat tanah yang 
dibuat pada tahun ini, tapi ter-
tulis tahun 2020, menjadi awal 
terungkapnya komplotan ma-
fia tanah di Banyuasin. Korban 
yang mengecek kebenaran 
Sertifikat Hak Milik (SHM) 
ke Kantor BPN Banyuasin, 
mendapati jika sertifikat yang 
ia pegang palsu.

Pihak Direskriumum Pol-
da  Sumatera Selatan  (Sum-
sel)  pun bergerak cepat dan 
berhasil membongkar kasus  
pembuat Sertifikat SHM 

palsu dengan tersangka EK 
(53) mantan kades di wi-
layah Banyuasin dan Ys (34) 
yang mengaku sebagai petu-
gas BPN Banyuasin. 

Kombes Pol M Anwar 
Reksowidjojo mengatakan, 
pelaku ditangkap Tim Khu-
sus Mafia Tanah di persem-
bunyian masing-masing pada 
Jumat (29/7) malam.

“Ya, Jumat malam itu EK 
ditangkap di rumahnya dan 
YS di sebuah hotel di Pa-
lembang,” katanya.

Menurutnya, YS berperan 

sebagai editor dokumen SHM 
program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) 
yang mengaku sebagai pega-
wai kantor Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Banyuasin. 
Sedangkan EK merupakan 
mantan kepala desa di wi-
layah Banyuasin.

Pada kasus tersebut, YS 
menawarkan pembuatan 
satu SHM senilai Rp4,5 juta 
kepada korban. “Alasannya, 
jalur cepat atau VIP sampai 
SHM tersebut selesai, kemu-
dian diserahkan kepada kor-

ban,” katanya, Senin (1/8).
Namun, korban curiga se-

telah mengecek kebenaran 
SHM tersebut ke Kantor BPN 
Banyuasin, karena tahun yang 
tertera di sertifikat seharusnya 
2022 namun tertulis 2020.

“Saat di cek oleh pegawai 
BPN Banyuasin sertifikat 
tersebut bukan merupakan 
produk Kantor BPN Bany-
uasin alias palsu,” kata Haris.

Puluhan korban yang su-
dah tertipu tersebut lalu 
berkoordinasi dengan BPN 
Banyuasin dan membuat 

Bikin Sertifikat Tanah 2022 Terbit 2020

laporan ke Polda Sumsel.
Dari tangan para pelaku, 

polisi menyita 19 lembar SHM 
palsu, 16 Surat Pengakuan 
Hak (SPK) palsu, dua laptop 

merek Lenovo, flash disk 
berisi dokumen SHM dan 
SPH palsu, serta sejumlah 
perlengkapan percetakan. Atas 
perbuatannya, para pelaku 

dijerat dengan Pasal 263, 264, 
266 KUHP tentang Pemal-
suan Sertifikat Tanah dengan 
ancaman hukuman penjara 
selama tujuh tahun. #udi

DIAMANKAN – Dua tersangka yang terlibat dalam penerbitan Setifikat tanah palsu berhasil 
ditangkap. 

MURATARA, BP – Seorang pria berinisial AM (35), 
warga Kelurahan Karang Dapo, Kecamatan Karang 
Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) harus 
mendekam sel tahanan Polsek setempat karena telah 
melakukan kekerasan kepada isrinya sendiri.

Ia dilaporkan istrinya NH (30) atas kasus tindak pi-
dana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seba-
gaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 44 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

“Korban melapor kepada kami bahwa mengalami 
kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, lantas kami 
melakukan penyelidikan,” kata Kapolsek Karang Dapo, 
AKP Forliamzons, Selasa (2/8/2022).

Kejadian berawal saat terlapor menyuruh istrinya 
mengambil uang kepada seseorang di Desa Pantai yang 
dikabarkan hasil dari kerja tersangka. Namun sang istri 
menolak karena baru saja pulang dari kebun, masih 
dalam keadaan kelelahan.

“Istrinya ini baru pulang dari kebun, kecapean, jadi 
disuruh ambil uang dia menolak, sedangkan suaminya 
ini hanya tidur-tiduran di rumah,” kata Kapolsek.

Akibat dari penolakan tersebut, tersangka emosi 
hingga terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. 
Tersangka memukul bagian bahu istrinya menggunakan 
tangan, lalu mencekik leher dan membenturkan ke-
pala korban ke dinding.

Korban mengalami luka gores di bagian lengan dan 
leher, kepala pusing akibat dibenturkan ke dinding, 
serta trauma mendalam.

“Menurut keterangan korban sudah dua kali suaminya 
melakukan kekerasan seperti itu, sudah pernah mem-
buat surat pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan 
lagi, tapi masih dilakukan,” kata Kapolsek. #riz/rel

PALEMBANG, BP – Dari pengembangan kasus, se-
telah pelaku pengeroyokan Romi tertangkap, satu re-
kannya lagi, yakni Bambang (35) warga Lorong Gedeng, 
Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan IT II Palembang diaman-
kan di kediamannya, Senin (1/8) sekitar pukul 20.30.

Bambang ikut dalam mengeroyok Dodi Asmadi (38), 
yang terjadi di di depan Monpera, Kelurahan 19 Ilir, 
Kecamatan Bukit Kecil, Palembang pada (5/9/2021) 
sekitar pukul 04.00.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Mokhamad 
Ngajib melalui Kasat Reskrim, Kompol Tri Wahyudi 
mengatakan, tertangkapnya Bambang, Anggota Unit 
oleh Pidum bersama Tekab 134 Satreskrim Polrestabes 
Palembang, berkat informasi dari pelaku Romi yang 
sudah tertangkap terlebih dahulu.

“Berkat informasi dari pelaku Romi, Anggota kita 
melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 
pelaku, dan langsung digiring ke Mapolrestabes Pa-
lembang,” katanya, Selasa (2/7).

Kejadiaan berawal saat korban terlibat cek-cok salah 
seorang pelaku yakni YD (DPO). Setelah terlibat keri-
butan itu, ternyaa YD mengajak teman-temannya mela-
kukan penganiayaan kepada korban.

“Selain mengamankan pelaku, Anggota kita turut 
mengamankan barang bukti berupa satu buah kotak 
ponsel merek Realme C11 (telah disita dalam perkara 
sebelumnya),” katanya. #udi

DIAMANKAN – AM harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya karena telah melakukan KDRT pada 
istrinya sendiri. 
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Cekik & Benturkan 
Kepala Istri

Dari Kicauan Romi, 
Pelaku Pengeroyokan 

Dicokok

PENGEROYOKAN 
– Bambang 

ditangkap Tekab 
134 Satreskrim 

Polrestabes 
Palembang karena 

ikut mengeroyok 
Dodi Asmadi (38). 

IST

PALEMBANG, BP - Tiga 
Anggota komplotan bobol ATM 
lintas Provinsi ditangkap Ang-
gota Unit I Subdit III Jatanras 
Ditreskrimum Polda Suma-
tera Selatan (Sumsel).

Ketiga anggota komplotan 
bobol ATM lintas provinsi itu 
adalah Imron (46), Maryadi 
(32) dan Arwansyah (32), 
masing-masing warga Kabu-
paten Tanggamus, Lampung.

Mereka ditangkap tim yang 
dipimpin Kanit I Kompol 
Willy Oscar dan Panit AKP 
Biladi Ostin serta Katim 
Aipda Kelvin Marley di 
sebuah penginapan dan apar-
temen kawasan Ciputat Ja-

karta Selatan.
“Kami mainnya memang 

di wilayah Sumsel seperti 
di Prabumulih, Baturaja, 
Muaraenim, sama Pa-
lembang. Kalau di luar Su-
matera, kami beraksi di 
Jakarta,” kata tersangka, 
Maryadi, Selasa (2/8).

Maryadi biasa berperan 
mencongkel mesin ATM, 
sedangkan dua rekannya 
mengamati lokasi sekitar. 
Dalam sekali beroperasi, me-
reka mampu menarik mak-
simal 25 lembar uang dengan 
total lebih dari 20 gerai ATM 
yang mereka akui sudah jadi 
sasaran.

DITEMBAK – Tiga pelaku pembobol ATM lintas provinsi ditembak di kaki.

Pembobol ATM 
Keok Diterjang 

Timah Panas

“Kalau di Sumsel, biasanya 
kami bergeraknya di gerai 
ATM BSB. Soalnya lebih 
mudah dijebol,” katanya.

Kasubdit 3 Jatanras Polda 
Sumsel Kompol Agus Pri-

hadinika melalui Kanit I 
Kompol Willy Oscar men-
gatakan, saat melancarkan 
aksinya, ketiga pelaku sudah 
mempersiapkan alat khusus 
yang terbuat dari besi.

Saat dilakukan penang-
kapan, polisi terpaksa me-
nembak masing-masing 
satu betis ketiga tersangka 
karena terus melakukan 
perlawanan. #udi
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PALEMBANG, BP – Warga 
sekitar Jakabaring dihebohkan 
dengan kepulan asap tebal, 
yang belakangan diketahui 
berasal dari Gudang penyim-
panan alat-alat listrik Kantor 
Rektorat Politeknik Pariwi-
sata, Palembang, Selasa (2/8) 
sekira pukul 13.30.

Saat kejadian, karyawan 
Politeknik Pariwisata yang 
berlokasi di Jalan Gub H 
Bastari, Kecamatan Jaka-
baring, yang berada di dalam 
gedung langsung berham-
buran keluar gedung ke 
halaman utama.

Beruntung petugas pema-
dam dan 6 mobil PBK cepat 
datang ke Poltek Pariwisata, 
Api pun yang masih berhasil 
di padamkan.

Kepala Pos Pemadam Ke-
bakaran SU II Palembang, 
Septa Andriansyah menyebut, 
api diduga berasal dari gu-
dang penyimpanan alat-alat 
listrik yang berada di tang-
ga darurat gedung Poltek 
Pariwisata yang terletak di 
sebelah kiri gedung.

“Asal api dan penyebab-

nya kita belum tahu, namun 
jelas api berasal dari gudang 
penyimpanan alat-alat list-
rik yang berada di tangga 
darurat, “ungkap Septa 
Andriansyah.

Saat mendapatkan infor-
masi adanya asap mengepul 
dan terjadi kebakaran, pe-
madam Kebakaran SU II 
Palembang langsung me-
nerjunkan delapan mobil 

BPK langsung ke TKP dan 
15 menit kemudian api bisa 
di padamkam.

Kabag Ops Polrestabes 
Palembang AKBP Kunto S 
Hartono mengatakan, pihaknya 

mendapatkan informasi ke-
bakaran sekira pukul 14.40.

“Tak ada korban jiwa. 
Penyebabnya masih dalam 
penyelidikan pihak kepoli-
sian,” katanya. #udi

KEBAKARAN – Gudang penyimpanan alat-alat listrik Kantor Rektorat Politeknik Pariwisata, Palembang, terbakar, Selasa (2/8) 
sekira pukul 13.30.

Geger, Asap Mengepul dari Politeknik Pariwisata Jakabaring
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Meski masih berstatus 
pelajar, desakan 

ekonomi membuat 
korban prostitusi 

menanggalkan 
seragam sekolah dan 

memilih menjadi 
kupu-kupu malam.

PALEMBANG, BP – Kasus 
prostitusi di Kota Lubukling-
gau menyedot perhatian ba-
nyak orang. Tak hanya pela-
ku saja, tujuh korban yang 
masih di bawah umur menga-
ku terjun menjadi pemuas 
seks pria hidung belang itu 
karena ekonomi.

Kapolres Lubuklinggau, 
AKBP Harissandi melalui 
Kanit PPA, Aipda Kristin 
menyebut, Selasa (2/8), 
dari hasil introgasi, korban 
ini berucap jika uang jajan 
yang mereka tidak terima 

sangat kurang.
Jika ditarik dari keluarga, 

ketujuh korban memang 
terlahir dari keluarga kurang 
mampu.

Dari ketujuh korban ter-
sebut, rata-rata merupakan 
remaja yang sudah tidak 
pernah aktif sekolah alias 
tidak pernah masuk sekolah 
meski masih berstatus se-
bagai pelajar.

“Mereka ini bisa dibilang 
masih sekolah iya, tapi tidak 
mau lagi masuk sekolah, ma-
lah ada yang baju SMA nya 
semenjak dibeli tidak dipakai 
sama sekali,” ungkapnya.

Seperti contohnya, satu 
korban asal warga Tebing 
Tinggi, Kabupaten Empat 
Lawang itu, dari awal memang 
tidak mau masuk sekolah 
lagi, padahal baru masuk 
SMA, akhirnya bertemu te-
man-temannya memilih jalan 
menjadi wanita panggilan.

”Korban dari Empat Lawang 
itu bajunya tidak pernah di-
pakai sama sekali sejak di-
beli, padahal baru masuk 
SMA,” ujarnya.

Kristin mengungkapkan 
rata-rata anak yang jadi kor-
ban ini merupakan tipikal anak 
yang tidak mau terkekang di 
rumah, dari awal mereka 
selalu menuntut kebebasan 
kepada keluarganya.

“Maunya bebas aja, tidak 
mau cuci piring,” ujarnya.

Saat ini ketujuh korban 
praktik bisnis prostitusi on-
line di Kota Lubuklinggau 
itu hanya dikenakan wajib 
lapor setelah para orangtua 
korban memberi jaminan.

“Saat ini sudah dipulangkan, 
mereka hanya dikenakan wa-
jib lapor dengan jaminan 
orangtua, wajib lapor ini 
sampai perkara penyidikan 
ini selesai,” ungkapnya.

Selain diwajibkan wajib 

lapor, pihak Polres Lubukling-
gau juga sudah berkoordi-
nasi dengan pihak Dinas 
Sosial (Dinsos) Kota Lubuk-
linggau agar para korban 
tersebut diberi pelatihan.

”Sekarang yang sudah ber-
sedia baru dua orang, semen-
tara yang lima orang lainnya 
belum, kita berharap mereka 
semua mau,” ujarnya.

Sebelumnya, Bisnis pro-
stitusi online yang menjadi-
kan media Michat sebagai 
sarana mencari pelanggan 
yang dibongkar Polres Lu-
buklinggau diduga sudah 
berlangsung lama.

Kasus prostitusi online yang 
menjadikan anak di bawah 
umur sebagai korbannya ini di 
gerebek di Hotel Arwana Ke-
lurahan Taba Koji, Kecamatan 
Lubuklinggau Timur I.

Berdasarkan disekitar lo-
kasi hotel, praktik bisnis 
prostitusi ini sudah berlangs-

ung lama. Selama ini sudah 
menjadi rahasia umum di 
kalangan masyarakat sekitar.

Ketua RT 04 Kelurahan 
Taba Koji, Kecamatan Lu-
buklinggau Timur I, Kota 
Lubuklinggau, Bambang 
Setiadarma mengungkapkan, 
sudah tidak kaget lagi dengan 
peristiwa penggerebekan 
tersebut.

“Kami (warga) sudah tidak 
kaget lagi, kebetulan masa-
lahnya baru terekspos seka-
rang,” kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, 
modus anak-anak itu supaya 
tidak ketahuan berprofesi 
sebagai pemandu lagu, ba-
hkan dirinya beberapa kali 
datang langsung melihat 
anak-anak itu sedang me-
layani tamu.

“Waktu itu saya sebagai 
RT saya datangi saya lihat, 
mereka modusnya menjadi 
pemandu lagu,” ujarnya. #rel

Tujuh Korban Prostitusi 
Ungkap Fakta Baru

ISTIMEWA
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Bersiap Lawan Persija 
dan PSCS Cilacap

Jelang laga pemanasan 
melawan Persija Jakarta 

dan PSCS Cilacap, 
Pelatih Sriwijaya FC 

Liestiadi, masih belum 
temukan starting 

elevent terbaiknya.

PALEMBANG, BP - Pelatih 
Sriwijaya FC Liestiadi masih 
kesulitan dalam menentukan 
starting elevent jelang ber-
gulirnya kompetisi Liga 2 dan 
Piala Indonesia.

Padahal sebelumnya klub 
berjuluk Laskar Wong Kito ini 
telah menggelar serangkaian 
laga ujicoba dengan beberapa 
klub lokal di Palembang.

“Sampai saat ini saya belum 
menentukan starting elevent 
untuk menghadapi kompeti-
si Liga 2,” ujarnya, Rabu (3/8).

Menurut Pelatih kelahiran 

Medan 14 Oktober 1968 itu, 
alasannya saat ini galau dalam 
menentukan starting eleven, 
lantaran ia melihat persaing-
an yang begitu ketat diantara 
para pemain. 

Tentunya ia harus bisa me-
ramu potensi para pemain 
dengan kelebihan-kelebihan 
yang mereka miliki.

“Saya lihat persaingan indi-
vidu pemain sangat bagus, 
mareka begitu antuasias ber-
saing secara sehat bukan hanya 
taktik dan teknis saja tapi 
kualitas fisik mereka tunjukkan 
dengan disipilin,” lanjutnya.

Ditanya terkait pemilihan 
kapten tim,  Liestiadi juga 
mengaku belum menemukan 
kriteria yang cocok.

Seperti diketahui sebelumnya 
ada empat yang digadang ga-
dang sebagai kandidat terkuat 
kapten Sriwijaya FC, yakni 
Nur Iskandar,  Yu Hyun Koo,  
Amirul Mukminin dan juga 
Roni Rosadi.

“Disamping kesulutan 
cari starting eleven, kita juga 

JAKARTA, BP - Qatar 
tidak akan lagi menjadi 
seri pembuka MotoGP se-
perti yang sudah-sudah. 
Portugal baru saja diumum-
kan sebagai balapan per-
tama di MotoGP 2023.

Sirkuit Losail, Qatar se-
lama ini didapuk menjadi 
tuan rumah seri pertama Mo-
toGP sejak 2007. Setahun 
berikutnya balapan Qatar 
diselenggarakan pada malam 
hari sampai sekarang.

Namun pada MotoGP 
2023, jadwal MotoGP Qatar 
mesti digelar belakangan. 
Hal itu terjadi sehubungan 
dengan renovasi besar-be-

saran dan pemodelan ulang 
area paddock serta sejumlah 
fasilitas sirkuit.

Dengan demikian, FIM 
mengumumkan bahwa seri 
Portugal akan mengawali 
MotoGP 2023. Itu akan me-
nandai pertama kalinya se-
jak seri Spanyol 2006 saat 
MotoGP mengawali kejua-
raan di Eropa.

“Grand Prix Portugal akan 
menjadi gelaran pertama Ke-
juaraan Dunia MotoGP 2023, 
dengan Autodromo Interna-
cional do Algarve yang me-
nakjubkan akan menjadi 
tuan rumah seri pembuka 
dari 24-26 Maret 2023,” bu-

nyi pernyataan FIM dilansir 
Autosport.

MotoGP Portugal 2023 akan 
menandai untuk pertama kali-
nya kalander MotoGP dimu-
lai di Eropa sejak 2006 dan 
hanya menjadi seri pembuka 
musim untuk kali ketiga yang 
digelar di Eropa selama lebih 
dari tiga dekade.

“Itu juga akan menjadi 
pertama kalinya Portugal 
menggelar balapan pertama 
dalam satu musim, dengan 
ekspektasi jelang musim baru 
untuk mencapai kecepatan 
penuh di Algarve sebagai 
debut grid dengan warna-
warna dan mesin baru merea, 

dan piala-piala pertama di-
berikan,” jelasnya, dikutif 
juga dari detik.com.

Disebutkan pula bahwa 

tes pramusim resmi terakhir 
MotoGP 2023 juga akan 
digelar di Portimao sebelum 
balapan pertama. Untuk ta-

hun depan, tes pramusim 
cuma akan diselenggarakan 
selama lima hari di mana 
Portugal mendapatkan jatah 

dua hari tes, sedangkan ve-
nue mana yang akan meng-
gelar sisa tiga hari tes itu 
belum ditentukan. #riz

MOTOGP - Portugal akan menggelar seri pembuka MotoGP 2023. (Foto: AFP via Getty Images/Patricia De Melo Moreira)

Bukan Qatar, MotoGP 
2023 Dimulai di Portugal

Liestiadi Masih Godok 
Starting Elevent

belum bisa menentukan kap-
ten tim,”lanjutnya.

Sementara itu, saat ini 
Sriwijaya FC tengah mewa-
canakan tour ke pulau jawa 
dalam rangka mematangkan 
persiapan tim.

Dipilihnya pulau Jawa se-
bagai tour pasukan Laskar 
Wong Kito kali ini, selain 

memanaskan mesin Liestia-
di juga ingin mengukur ke-
mampuan anak asuhnya 
tersebut dengan menantang 
tim Liga 1, salah satunya 
Persija Jakarta.

“Kita ingin pemain yang 
sepadan, kalau bisa kita ingin 
menjajal tim Liga 1 Persija 
Jakarta, Persita Tangerang atau 

Persikabo,” tutur eks karateker 
Persipura Jayapura ini.

Sementara itu Sektim Sri-
wijaya FC Safrizal juga men-
gatakan hal yang sama , selain 
menantang tim Liga 1, agen-
da tour Pulau jawa yang di-
jadwalkan pada 5 Agustus 
mendatang juga akan menan-
tang tim Liga 2. #riz

LATIHAN – Penggawa Sriwijaya FC terus mengeber latihan jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 
dan Piala Indonesia. BP/Rizal

PALEMBANG, BP - PS Palembang U-20 berha-
sil menekuk KMP Bumara FC U-20, dengan skor 
2-0 pada di ajang Piala Dispora Kota Palembang 
U-20 Grup C, di Stadion Kamboja, Palembang, 
Selasa (2/8) sore.

Dalam turnamen sepakbola yang diikui klub-
klub terbaik di Kota Palembang ini, Laskar 
Segentar Alam U-20 berhasil mengawali dengan 
kemenangan 2-0 atas.

Laga sengit tersebut tersaji. Mukhasafa dan 
kawan-kawan cetak gol perdana pada babak per-
tama pencetak gol Dheco.

Pemain nomor punggung 48 tersebut 
terima assist dari Bintang. Banyak 
peluang tercipta di babak pertama namun 
klub kebanggaan masyarakat Palembang 
ini hanya 1 yang jd goal.

Barulah pada babak kedua, anak 
asuh Syamsul Anwar Rasma ini kem-
bali mencetak gol. Gol kedua PS Pa-
lembang tercipta lewat kaki Fadli 
striker PS Palembang.

Dalam laga tersebut PS Palembang 
menurunkan skuat terbaik, Febri, 
Alfaro, Akmal, Habib, Rama, Ridho 

Dirga, Dheco, Fadli, dan Mifta Hulhuda.
Syamsul Anwar Pelatih Kepala PS Palembang 

U-20 mengaku bersyukur atas hasil manis di 
laga awal tersebut.

“Pertandingan yang cukup sengit melawan kontestan 
baru Liga 3 sumsel yang baru diresmikan beberapa 
waktu lalu oleh Asprov Sumsel Yakni KMP Bumara 
FC, mereka tim yang solid diisi anak-anak muda Pa-
lembang,” kata eks pelatih kepala Tim Piala Soeratin 
U-17 PS Palembang ini dibincangi usai laga.

“Kami pun yang dihuni beberapa pemain junior 
Piala Suratin U17 dan U15 tahun lalu pelan namun 
pasti bisa membangun permainan dari kaki ke 
kaki. Dimana komando itu dipegang oleh captain 
tahun lalu di Piala gubernur Mukasyafah mampu 
memimpin adik-adik juniornya yang notabene 
masih 17, 16 dan 15 tahun,” sambung dia.

Lantas apa kunci keberasilan PS Palembang 
dalam laga tersebut?. “Instruksi dari awal tim pe-
latih harus fokus dan berani menekan lawan degan 
bola bola pendek dan cepat. 

Alhamdulillah di babak pertama bisa unggul lewat 
gol Decho Hari Zacky,” tukas dia.

Di Grup C selain PS Palembang dan KMP Bu-
mara ada Putra Sukma dan Kobar FC. Pada laga 
kedua PS Palembang akan menghadapi Putra Sukma 
di Stadion Kamboja, Kamis (4/8/2022) sore. #riz

JAKARTA, BP - PT Liga 
Indonesia Baru (LIB) me-
respons sponsor judi di klub 
Liga 1 2022. Untuk menghin-
dari pelanggaran, sponsor itu 
menyamar menjadi portal 
olahraga.

Terbaru, masalah ini men-
jadi sorotan Indonesia Police 
Watch (IPW) yang meminta 
Polri melakukan pemberan-
tasan. Secara khusus IPW 

menyoroti nampangnya SBO-
TOP di jersey Persikabo 1973 
dan Skor88 di seragam PSIS 
Semarang.

IPW meminta hal ini untuk 
diberantas, terlebih Polri se-
dang giat-giatnya memberan-
tas berbagai masalah judi di 
berbagai daerah di Indonesia. 
Apa yang dilakukan Persi-
kabo dan PSIS dinilai sebagai 
praktek terlarang.

Masalahnya hal ini sudah 
sering berulang di gelaran 
Liga 1. Sementara PT LIB 
mengaku tak bisa melarang 
klub selama bukan brand 
utama dari sponsor judi yang 
nampang atau ditampilkan 
klub.

“Perihal penamaan sponsor 
yang menyerupai atau me-
nyamai situs judi di beberapa 
klub itu memang benar ada-

nya. Hal yang kami (LIB) 
lakukan adalah memastikan 
bahwa sponsor yang terindi-
kasi situs judi hanya boleh 
masuk untuk support meng-
gunakan news portal mereka 
saja, tidak kepada brand ju-
dinya secara langsung,” ujar 
,” kata Direktur Utama PT 
LIB Akhmad Hadian Lukita, 
kepada wartawan.

LIB juga menilai bahwa, 

portal yang nampang di ber-
bagai medium milik klub 
benar-benar bukan untuk 
tujuan promosi judi. Memang 
situs-situs itu memuat pem-
beritaan klub yang mereka 
sokong.

Meski juga sebenarnya di 
portal tersebut ada brand 
sponsor judi milik mereka. 
Hal ini yang masih menjadi 
celah bagi klub maupun spon-

sor judi di Liga 1.
“News portal tersebut 

mendapatkan benefit untuk 
support pemberitaan terkait 
kegiatan di klub tersebut, 
bukan kegiatan perjudiannya. 
Penting bagi kami selaku 
operator berpartner dengan 
sponsor dan tentunya tidak 
melanggar perundang-undan-
gan di Indonesia,” ucapnya. 
#riz

Polemik Sponsor Judi, Operator Liga 1 Bereaksi

PS PALEMBANG – Penyerang PS Palembang berusah 
melewati kipper KMP Bumara FC pada laga Piala 
Dispora Kota Palembang U-20 Grup C, di Stadion 
Kamboja, Palembang, Selasa (2/8) sore. 

BP/RIZAL

PS Palembang 
U-20 Tundukkan 
KMP Bumara FC

PS 
Palembang

2
0
KMP 

Bumara FC

PALEMBANG, BP - Dua 
atlet disabilitas yang tergabung 
dalam National Paralympic 
Committe Indonesia (NPCI) 
Kabupaten PALI, ikut ber-
laga pada gelaran ASEAN 
Para Games 2022 yang dige-
lar di Solo, Yogyakarta.

Keduanya mewakili Indo-
nesia dan Provinsi Sumatera 
Selatan, untuk berkompetisi 
pada pesta olahraga penyan-
dang disabilitas terbesar di 
Asia Tenggara.

Adalah Rica Octavia untuk 
cabor Atletik dan Riska untuk 

cabor Goalball. Rica Octavia 
diketahui merupakan penyan-
dang disabilitas tuna grahita. 
Sementara Riska penyandang 
disabilitas tuna netra.

Ketua NPCI Kabupaten 
PALI, Trimo Mulyo Ikromo 
mengapresiasi setinggi-ting-
ginya dan mengaku sangat 
bangga atas prestasi yang diraih 
oleh kedua atlet PALI itu.

Ia berharap keduanya 
bisa tampil maksimal dan 
bisa mengukir prestasi ter-
tinggi di even Asean Para 
Games 2022.

“Semoga mereka bisa me-
raih medali emas. Dengan 
begitu, bisa mengharumkan 
nama Kabupaten PALI dan 
Provinsi Sumatera Selatan,” 
ucapnya.

Ia berharap atlet penyan-
dang disabilitas asal Indo-
nesia bisa meraih prestasi 
terbaik pada event Asean 
Para Games 2022.

“Kepada Rica Oktavia dan 
Riska, selamat bertanding. 
Jangan lupa untuk jaga kese-
hatan. Tunjukkan performa 
terbaik,” pungkasnya. #riz

ATLET SUMSEL - Riska Handayani saat meraih medali perak 
mewakili kabupaten PALI pada Peparprov 2021 OKU (kanan) 
Rica Octavia saat menggunakan Jersey timnas usai latihan

Atlet PALI Turun 
di ASEAN Para Games 2022

JAKARTA, BP - Badminton 
World Federation (BWF) me-
rilis ranking terbaru atlet bulu-
tangkis dunia. Ganda putra In-
donesia mendominasi 5 Besar 
Dunia. Daftar ranking terbaru 
itu tampak dari laman BWF per 
2 Agustus 2022. Kevin Sanjaya 
Sukamuljo/Marcus Fernaldi 
Gideon tetap berada di puncak 
dengan total 111.827 poin. Ia 
didekati pasangan Jepang Takuro 
Hoki/Yugo Kobayashi di pe-

ringkat kedua dengan perolehan 
107.650 poin.

Hendra Setiawan/Moham-
mad Ahsan menempati pe-
ringkat ketiga, juara All Eng-
land 2019 itu diikuti pasangan 
Taiwan Lee Yang/Wang Chi-
Lin yang berada di ranking 
4 dengan total 99,468 poin.

Fajar Alfian/Muhammad 
Rian Ardianto yang tahun ini 
cukup konsisten dengan men-
jadi juara di Swiss Open, 

Indonesia Masters, dan Ma-
laysia Masters 2022 berada 
di posisi kelima.

Sementara itu, tiga ganda 
putra Indonesia lainnya, 
Pramudya Kusumawardana/
yeremia Rambitan, Bagas 
Maulana/Muhammad Sho-
hibul Fikri, dan Leo Rolly 
Carnando/Daniel Marthin 
masing-masing menempati 
posisi 14, 20, dan 21 dunia.

Pada sektor ganda putri, 

Apriyani Rahayu/Siti Fadia 
Silva Ramadhanti yang sebe-
lumnya berada di peringkat 42 
dunia, memperbaiki posisinya 
dengan naik satu tingkat. Ju-
ara Singapore Open 2022 itu 
mengumpulkan 39,640 poin.

Perubahan juga terjadi 
pada sektor tunggal putra, 
kendati tak terlalu signifikan. 
Posisi Jonatan Christie yang 
pada pekan lalu berada di 
peringkat delapan, naik satu 

tingkat mendekati Anthony 
Sinisuka Ginting, yang be-
rada di urutan keenam dengan 
jumlah 90,479 poin. Jonatan 
naik ke ranking ketujuh dengan 
mengumpulkan 82.812 poin.

Pada peringkat pertama dan 
kedua ditempati wakil Denmark 
Viktor Axelsen dan tunggal 
Jepang Kento Momota. Me-
nyusul Anders Antonsen (Den-
mark) yang masuk dalam 
peringkat ketiga.#riz

Ganda Putra Indonesia Dominasi Top 5 Dunia



apakah mereka termasuk pe-
mimpin mempunyai ego yang 
tinggi, yang menempatkan 
dirinya dalam posisi selalu 
yang benar, menghalalkan 
segala cara untuk mencapai 
tujuan guna memuaskan di-
rinya dan kelompoknya, atau 
pemimpin yang berorientasi 
kepada kepentingan rakyat 
atau kepentingan umum?

Pemimpin yang amanah 
melaksanakan tugasnya untuk 
kepentingan umum atau ke-
pentingan sebagian besar la-
pisan masyarakat adalah pe-
mimpin yang sangat memu-
liakan rakyat yang memberikan 
kepuasaan harkat hidup ra-

kyat, menyangkut semua 
sarana umum bagi berjalannya 
kehidupan yang beradab.  

Bagaimana rakyatnya bisa 
keluar dari permasalahan-
permasalahan dan dicarikan 
solusinya agar rakyat terpu-
askan, hidup dalam keadaan 
aman, damai dan sejahtera.  
Rakyat, selain memiliki rasa 
aman, minimal dapat me-
menuhi bebutuh pokok ber-
upa pangan, pakaian, papan 
dan harapan. Seorang pemim-
pin yang baik tidak hanya 
panda berbicara frasa “untuk 
kepentingan rakyat”, tetapi 
di sisi lain masih banyak kaum 
jelata rakyat miskin yang 

masih kesulitan mencari naf-
kah untuk menopang kehidu-
pan keluarga sehari-hari.

Terkait dengan Pembentukan 
DOB, termasuk pemekaran 
Kota Palembang, apakah pe-
mimpin kita berpihak kepada 
kepentingan rakyat atau mem-
pertahankan ego kepentingan 
diri sendiri dan kelompoknya. 
Jangan sampai ada suara ra-
kyat, yang ingin melepaskan 
dirinya dari kota/kabupaten 
induknya dipersulit atau tidak 
disetujui, apalagi rakyat ter-
sebut merasa ada ketimpangan 
pembangunan, pelayanan 
publik yang rendah, dan 
rentang-komunikasi dari lo-

kasinya dengan Wilayah In-
duk terlalu jauh.  

Pemimpin dalam mengem-
ban amanah harus berfikir 
dan istiqomah bahwa setiap 
yang dilakukannya adalah 
kebaikan untuk jadi amal 
jariah, bukan memperthan-
kan ego.  Kita tunggu per-
kembangannya lebih lanjut 
bagaimana sikap yang di-
miliki pemimpin-pemimpin 
kita jika Kota Palembang 
mekar-gabung menjadi DOB 
dalam bentuk kota/Kabupa-
ten baru, apakah mereka 
tetap mempertahan ego atau 
memihak kepentingan ra-
kyat? #ajb

Ditambahkan Komisioner 
KPU RI 2001-2007 ini, dalam 
ilmu politik memang ada 
model pemilu yang disebut 
machiavelian election. Dalam 
model ini pemilu dilaksana-
kan secara terbuka namun 
dengan penuh tipu muslihat. 
Salah satunya dalam rekrut-
men penyelenggara pemilu, 
KPU, Bawaslu, dan DKPP, 
selain melalui regulasi, data 
pemilih, serta hari H pelaks-
anaan pencoblosan.

“Persoalannya perlu pen-
jelasan tim seleksi, apakah 
prosesnya sudah fair? Se-
hingga hak perempuan 
sebagai penyelenggara 
diabaikan. Padahal diha-
rapkan perempuan bisa 
memiliki fungsi yang lebih 
teliti dalam melihat ke-

curangan pemilu,” tambah 
Chusnul Mar’iyah lagi.

Sementara itu Wakil Di-
rektur Eksekutif Puskapol 
UI Hurriyah menilai adanya 
persoalan dalam pemenuhan 
kuota perempuan pada lem-
baga penyelenggara pemilu. 
Pihaknya mencatat masih 
ada beberapa persoalan ter-
kait pemenuhan kebijakan 
afirmasi keterwakilan pe-
rempuan dalam proses se-
leksi calon anggota Bawaslu 
provinsi.

“Bila ingin menghadirkan 
Pemilu 2024 yang inklusif 
bagi semua kelompok, maka 
struktur penyelenggara pe-
milu yang inklusif dengan 
memperhatikan kesetaraan 
gender menjadi prasyarat 
penting. Untuk menuju hal 

tersebut salah satu titik kru-
sialnya tentu berada dalam 
proses seleksi yang harus 
memperhatikan keterwakilan 
perempuan,” ujar Hurriyah.

Sebelumnya, Direktur Ek-
sekutif Forum Demokrasi 
Sumsel (ForDes) Bagindo 
Togar menilai nama yang 
lolos seleksi Bawaslu Sumsel 
sangat jelas merupakan re-
presentasi keinginan Komi-
sioner Bawaslu Pusat dan 
juga tiga parpol besar. Dia 
menilai dari nama yang lolos 
tidak ada sosok yang inde-
penden.

“Bagaimana kita berharap 
muatan kualitas demokrasi 
dalam pemilu serentak nan-
ti bila mereka sudah terko-
optasi yang sarat kepen-
tingan parpol-parpol besar 

saja? Independensi mereka 
di mana?” tutur Bagindo 
Togar lagi.

Terpisah, Ketua Tim Se-
leksi Bawaslu Sumsel Zaka-
ria Wahab menjelaskan enam 
nama anggota Bawaslu ini 
nantinya akan mengikuti uji 
kepatuhan di Jakarta. Pihaknya 
juga mempersilakan bagi yang 
merasa keberatan dengan 
hasil seleksi.

“Silakan kalau ada kebe-
ratan disampaikan, itu hak 
warga negara,” ujarnya ke-
pada sejumlah wartawan, 
Selasa (2/8). 

Berikut nama yang lolos 
seleksi: Ahmad Naafi, Ar-
diyanto, Kurniawan, Mu-
hammad Sarkani, Muhammad 
Taufik, dan Nana Priana. 
#muk/udi/rik
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Subuh itu dak curiga pulo 
dio jingok duo wong lanang 
bemotor depan rumahnyo, 
dio laju be ke mesjid dan idak 
ngunci rumah lagi.

Ruponyo wong duo tadi 
punyo niat nak maling di ru-
mah Murtasiah. Sewaktu yang 
punyo rumah ke mesjid untuk 
subuh, maling tadi langsung 

masuk rumahnyo dengan 
leluasa. Alhasil dari jero ru-
mah, mereka cuma pacak 
ngambek sikok hp Android 
merk Andromax punyo Mur-
tasiah.

Nah yang sialnyo, motor 
Yahama Mio punyo maling 
tadi ketinggalan di depan 
rumah Murtasiah. Yo sudah, 

apo boleh buat laju motor 
tadi diambek dan diamankan 
Plisi yang datang. Pastinyo 
maling tadi serba salah, nak 
diambek motor laju ketauan 
kalu dio sudah maling hp. 
Idak diambek jugo rasonyo 
rugi besak.

Ai dah, rasokelah kalu cak 
itu. #muk

sama Iman suka tanya-tanya 
sama dia, ini gimana sih, Man, 
ini gimana,” kata pemilik klub 
sepakbola Persita ini di Ja-
karta Selatan, Senin (1/8/2022).

Prilly bercerita dirinya ke-
rap bertanya soal pendidikan 
kepada Iman. Terlebih ka-
rena ia mau melanjutkan 
kuliah ke jenjang S2.

“Banyak dong, karena dia 
punya pengalaman yang ba-
nyak daripada aku di pendi-

dikan,” tambahnya.
Tak dipungkiri oleh Prilly, 

soal pendidikan, dirinya ke-
rap berdiskusi dengan Iman. 
Ia ingin mempersiapkan se-
cara matang sebelum menen-
tukan tujuan dan jurusan 
kuliah S2.

“Aku selalu sharing sama 
teman-teman aku yang sudah 
S2 yang jurusannya sama, 
karena aku dulu punya teman 
dan circle yang jurusannya 

sama. Mereka ambil master 
education, jadi senang 
banget kan punya teman-
teman yang jurusannya 
sama, jadi aku bisa belajar 
dan tanya-tanya sama me-
reka,” beber Prilly.

“Apa sih yang dipelajari, 
apa yang aku harus siapkan, 
supaya aku bisa diterima di 
universitas yang aku mau, ya 
nanyanya seputar itu sih,” 
pungkasnya. #riz

Dalam Pemilu 2019, Ratna 
Juwita Sari maju dari Jawa 
Timur Dapil IX  yang meliputi 
Kabupaten Tuban dan Kabu-
paten Bojonegoro ini. Tak 
tanggung, alumni STIE Ma-
hardika Surabaya ini mampu 
meraih 106.083 suara.

Politisi muda ini dilahir-
kan di Tuban pada 29 Maret 
1984. Sebelumnya menjabat 
direktur Faleeha Seafood 
yang merupakan perusa-
haan bergerak dalam bidang 
kuliner. Di samping itu, 
sejak berdirinya Partai Ke-
bangkitan Bangsa, Juwita 
sudah bergabung dan dip-

ercaya sebagai Ketua DPC 
Perempuan Bangsa.

Juwita dikenal sebagai Po-
litisi yang kerap bersuara lan-
tang di parlemen, karena meng-
kritisi banyak hal. Juni lalu 
dirinya menyoal Peraturan 
Presiden 43 tahun 2019 yang 
menurutnya tidak mewadahi 
keberadaan madrasah swasta, 
sehingga lembaga pendidikan 
ini tidak dapat mengakses ban-
tuan pemerintah.

“Padahal selama ini ba-
nyak madrasah swasta yang 
telah memberikan konstri-
busi besar dalam dunia pen-
didikan tanah air. Tapi mela-

lui Perpres tersebut malam 
pemerintah mendeskreditkan 
madrasah swasta,” kata  le-
gislator dari Fraksi Partai 
Kebangkitan Bangsa ini.

Dia mengharap pemerin-
tah melakukan revisi dan 
menyempurnakan Perpres 
tersebut, termasuk untuk 
merealisasikan dana abadi 
pesantren. Karena menurut-
nya, dana abadi pesantren 
sudah diamanatkan melalui 
undang-undang yang telah 
disahkan dua tahun lalu. 
Namun pemerintah dinilai-
nya belum serius mewujud-
kannya. #muk

Begitu juga sebaliknya, ada 
atlet yang sejak awal memang 
tidak diunggulkan justru tam-
pil nothing to lose dan berha-
sil mendapatkan medali emas.

“Dinamika ada di la-

pangan, dan semua itu ben-
tuk perjuangan para atlet. 
Ada yang diproyeksikan 
dapat medali tetapi turun 
demikian sebaliknya yang 
tidak diprediksi justru dapat 

diatasnya. Oleh karenanya 
empat hari kedepan ditam-
bah atlet dalam kondisi siap 
bertanding, optimis target 
juara umum dapat tercapai,” 
ucapnya. #riz

Gubenur Alex Noerdin, men-
jadi tuan rumah Asian Games 
ke 18 pada Agustus 2018 dan 
Southeast Asian (SEA) Games 
ke 26 pada November 2011. 
Stadion olahraga Jakabaring 
tidak lagi hanya untuk sepak 
bola, namun dilengkapi banyak 
venue sehingga menjadi stadion 
olahraga bertaraf internasonal.  

Menurut Ramli Sutane-
gara, yang kini dikenal dengan 
gelar Datuk Ramli, riwayat 
kemajuan Jakabaring terentang 
sejak beberapa dekade. Se-
jenak menoleh ke belakang, 
patut diapresiasi Mayor Jen-
deral (Purn) H Ramli Ramli 
Hasan Basri, Gubernur Su-
matera Selatan 1988 – 2008, 
yang pada 1992 mengemu-
kakan inisiatif untuk mere-
klamasi kawasan Jakabaring. 

Di tengah banyak tantangan 
dan dukungan, reklamasi se-
cara fisik kawasan Jakabaring, 
yang berekosistem rawa lebak 
dangkal dengan kegiatan utama 
sawah lebak musiman, mulai 
dilaksanakan pada 1997 dengan 
pendataan pemilikan dan pem-
bebasan lahan.

Selanjutnya, menurut insan 
pers pemegang kartu wartawan 
utama yang juga Ketua Dewan 
Koperasi Daerah (Dekopinda) 

Provinsi Bangka Belitung dan 
Ketua Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit (GAPKI) Pro-
vinsi Bangka Belitung ini, 
sudah saatnya kawasan Sebe-
rang Ulu dikembangkan men-
jadi kota atau kabupaten ter-
sendiri, dimekarkan dari Kota 
Palembang. 

“Masyarakat tidak perlu 
ragu-ragu, segeralah mem-
bentuk Presidium DOB untuk 
mempersiapkan kabupaten/
kota Seberang Ulu demi ke-
majuan dan kemakmuran 
rakyat. Hal tersebut tentunya 
dengan pertimbangan dari 
potensi PAD cukup mum-
puni: luas kawasan yang 
memadai, jumlah penduduk, 
jumlah kecamatan, dan in-
frastruktur serta fasilitas yang 
ada sudah memenuhi per-
syaratan,” katanya dalam 
perbincangan dengan Beri-
taPagi, Senin (1/8/2022). 

Tak lupa Ramli yang tetap 
enerjik dan visioner ini meng-
ingatkan, keinginan mem-
bentuk DOB itu harus menda-
pat dukungan masyarakat dan 
pemerintah, butuh dana per-
juangan, diperlukan tokoh 
masyarakat yang mampu 
memimpin Presidium DOB, 
yang mumpuni baik dari 

segi kapasitas, pengalaman, 
akses, maupun keikhlasan 
untuk berkorban.  

Datuk Ramli minta, apapun 
bentuknya, DOB Kawasan Se-
berang Ulu nantinya, untuk 
mengenang kebesaran Kesultanan 
Palembang Darussalam, nama 
kotanya adalah Kota Palembang 
Darussalam, apakah sebagai 
daerah otonomi kota tersendiri 
atau sebagai ibukota dari kabu-
paten baru. Tentu dalam pene-
tapan nama ini semuanya atas 
persetujuan masyarakat atau 
jika perlu diadakan sayembara.

Merembet
Dalam pandangan Brigjen 

Purn TNI Yunadi, Jakabaring 
bisa lebih besar lagi perannya 
dalam pembangunan Seber-
ang Ulu. Sebagai warga yang 
dilahirkan di Plaju dan masih 
sering pulang kampung, 
Yunadi melihat sekarang ini 
pembangunan kawasan Se-
berang Ulu masih bertumpu 
di kawasan Jakabaring saja. 
Padahal selain pengembangan 
bagi Kota Palembang, berkah 
keberadaan pembangunan 
Jakabaring bisa merembet ke 
wilayah perbatasan beberapa 
desa atau kecamatan/wilayah 
kabupaten sekitar seperti wi-
layah Banyuasin, Ogan Ko-

mering Ilir dan Ogan Ilir.  
Pembangunan di kawasan 

lama seperti di Plaju sendiri, 
wilayah pinggiran Sungai 
Musi di jalan laut antara 7 
ulu ke Tangga Takat walau 
sudah ada penataan pinggiran 
sungai dan Jembatan Musi 
IV, belum menampakkan 
perkembangan yang signifi-
kan, wajah perkampungannya 
belum banyak berubah.  

Perkembangan pembangu-
nan di Wilayah Plaju hingga 
ke Simpang Tangga Takat 
perkembangannya lebih ba-
nyak di sepanjang Jalan Jen-
deral A Yani saja terutama 
untuk pengembangan peru-
mahan dan perkantoran. 
Warga Plaju Darat juga me-
rasakan dampak pembangu-
nan karena adanya jalan 
poros dari Jakabaring ke 
Sungai Dua, namun di sisi 
kiri kanan jalan belum terli-
hat pembangunan karena 
mungkin bukan termasuk 
wilayah Kota Palembang.  

Yunadi yang memasuki 
purna bakti tugas dengan 
jabatan Direktur Umum Aka-
demi TNI di Cilangkap men-
gharapkan jika terbentuk DOB 
dari Pemekaran Kota Pa-
lembang menjadi kota atau 

kabupaten baru mendapat 
pemimpin yang penuh dedi-
kasi yang mampu menginte-
grasikan pembangunan dengan 
kabupaten sekitar sehingga 
tidak ada ketimpangan 
pembangunan kota/kabupaten 
DOB dengan wilayah-wilay-
ah di  kabupaten sekitarnya.  

Yunadi yang sempat menge-
nyam status mahasiswa Fa-
kultas Pertanian Unsri walau 
hanya 1 smester ingin me-
mastikan walikota atau bu-
pati SU ini akan meneruskan 
cita-cita dari perintis dan 
pelopor pembangunan di ka-
wasan Jakabaring, inisiatif 
dari Gubernur Sumsel ketika 
itu, H Ramli Hasan Basri, 
untuk mereklamasi kawasan 
Jakbaring dan melanjutkan 
pembangunannya dengan 
adanya event internasional 
SEA Games dan Asian Games 
di era Gubernur Alex Noerdin. 

Ciri Khusus
Hasnawati Mal’an, pensiu-

nan PNS istri dari KH Mal’an 
Abdullah, yang sejak tamat 
SD bermukim di 8 Ulu di de-
kat kaki Jembatan Ampera atau 
Pangkal Proyek Seberang Ulu, 
mengikuti perkembangan ke-
majuan Kota Palembang 
hingga sekarang ini. Ketika 
masih bersekolah SD untuk 
menuju Seberang Ulu harus 
menggunakan perahu jukung, 
belum ada motor ketek se-
perti sekarang ini, atau harus 
pergi ke 10 ulu untuk naik 
kapal fery.  

Arus transportasi mulai lan-
car sejak diresmikannya Jem-
batan Ampera September 1965, 
namun sayang pemisah antara 
dua tower Jembatan Ampera 
tidak bisa dinaikkan lagi untuk 

melintas kapal yang besar. 
Perkembangan kawasan Se-
berang Ulu makin terasa maju 
setelah direklamasinya kawa-
san Jakabaring dengan ikonik 
Stadion Olahraga Jakabaring 
serta banyaknya dibangun pe-
rumahan, perkantoran, restoran, 
pertokoan/mal dan hotel. 

Masyarakat yang berada di 
pinggir jalan sejak dari pang-
kal proyek sampai ke Kerta-
pati merasakan juga dampak 
pembangunan dengan banya-
knya rumah panggung pendu-
duk yang dibeli orang lain atau 
bangun bagi-lokal menjadi ruko 
atau perkantoran. Hasnawati 
yang sering dipanggil oleh 
rekannya Bik Nah, alumni SMA 
Negri III dan SMP Negri I 
serta Akper ini, berharap jika 
nanti kawasan Seberang Ulu 
menjadi DOB untuk mempu-
nyai ciri khusus Palembang 
Darussalam yang islami dengan 
menumbuh-kembangkan tem-
pat pendidikan/pesantren 
serta jadikan Kawasan Sebe-
rang Ulu Pusat UKM dan 
Mikro yang berbasis kearifan 
lokal seperti pempek, kerupuk 
dan kemplang serta industr 
kerajinan rakyat.  

Penataan pinggiran sungai 
Musi terus dilanutkan sejak 
pinggiran Kertapati hingga ke 
Plaju untuk menjadikan Pa-
lembang sebagai Kota Wisata 
Sungai.  Kami warga yang 
pernah tinggal di Seberang Ulu, 
menurut Bik Nah yang aktif 
sebagai Pembina Fatayat NU 
dan kini bermukim di kawasan 
Kebun Bunga ini, sampai se-
karang jika warga Seberang 
Ulu ingin ke Seberang Ilir 
selalu bilang “yuk kito pergi 
ke kota”, menyambut positif 

dan mendukung bila Kawasan 
Seberang dulu dimekarkan 
menjadi kota/kabupaten baru.

Aliman, SH dalam kapasi-
tasnya sebagai Anggota DPRD 
Kota Palembang dari Fraksi 
Demokrat Periode 2009-2014 
pernah berdiskusi atau mengaju-
kan pendapat kepada Wali-
kota Palembang waktu itu 
Eddy Santana Putra untuk 
memekarkan Kota Palembang 
menjadi kota DOB Seberang 
Ulu.  Hal itu dengan per-
timbangan bahwa tidak 
seimbangnya pembangunan 
fisik dan kemajuan ekonomi 
antara Kawasan Seberang Ilir 
dan Seberang Ulu. 

Tetapi seiring berjalannya 
waktu, pembangunan di ka-
wasan Jakabaring dengan 
adanya event PON, SEA Ga-
mes dan kemudian event 
Asian Games dapat terlaks-
ana berkat dukungan Pemerin-
tah Provinsi Sumatera Sela-
tan dan Pemerintah Pusat. 
Hingga berakhir jabatan 
Walikota Eddy Santana hing-
ga sekarang belum ada terd-
engar respon dari Walikota 
Palembang untuk memekar-
kan Kota Palembang.  

Menurut Aliman, wiras-
wasta penjualan dan servis 
komputer yang pernah mukim 
di Jalan Temon, di era Anton 
Nurdin sebagai pimpinan 
DPRD Kota Palembang pe-
riode 2014-2019, wacana 
pemekaran Kota Palembang 
di kawasan Seberang Ulu 
pernah dimunculkan lagi.  
Tetapi rekam jejak dari usu-
lan tersebut hingga sekarang 
belum terlihat lagi, tanpa 
diketahui apa penyebabnya 
sehingga tidak berlanjut.  #ajb
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Idham menjelaskan, bagi 
parpol yang belum lengkap 
berkas, seperti tiga parpol 
yang mendaftar di hari per-
tama, agar melengkapi berkas 
sampai 14 Agustus.

Selain itu, untuk jadwal per-
mohongan pendaftaran parpol 
ke KPU, pada 4 Agustus sore 
belum ada parpol yang mengaju-
kan permohonan, untuk 5 
Agustus ada permohonan 
pendaftaran dari Partai Demo-
krat pukul 14.00 WIB,  pada 
6 Agustus masih kosong per-
mohonan, 7 Agustus jadwal 
Partai Gelora pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya pada  8 Agustus 
jadwal Partai Gerindra dan PKB 
pada pukul  15. 00 WIB, dan 
partai Republik Indonesia 

pada pukul 11.00 WIB.  Pa-
da  10 Agustus jadwal Partai 
Golkar pukul 10.00 WIB, PSI 
pada pukul 09.00 WIB. Lalu 
pada  11 Agustus belum ada 
permohonan mendaftar.

Kemudian pada  12 Agustus 
direncanakan Partai Buruh pu-
kul 13.00, lalu Parsindo pukul 
14.00 WIB. Pada 13 Agustus 
belum jadwal, dan pada 14 Agus-
tus Partai DKB pada 20.00 WIB.

Maksimalkan Anggaran
Sementara itu, terkait ang-

garan penyelenggaraan Pe-
milu 2024 yang belum cair 
sepenuhnya, sementara  ta-
hapan pemilu mulai  berja-
lan. Ketua KPU RI Hasyim 
Asyari mengakui dengan 
anggaran yang ada tetap akan 

menjalankan proses tahapan 
pemilu. 

“Kalau  ada yang bilang ang-
aran macet dan seret, kalau 
belum cair ya memang seret, 
kira kira gitu. Tapi biaya ope-
rasional yang belum dipenuhi 
itu di antaranya untuk sarana 
prasarana  kantor dan mobili-
tas misal menyediakan ken-
daraan KPU di daerah pro-
vinsi dan kabupaten/kota, 
dengan skema menyewa bukan 
membeli,” kata Hasyim.

Ia mengungkapkan, penga-
laman  KPU  sudah lama tak 
menganggarkan untuk mobi-
litas ini dan kantor-kantor KPU 
di semua provinsi dan kabu-
paten/kota sudah  mengiden-
tifikasi  kondisinya.

“Jadi yang kita ajukan itu 
yang konkret, status ken-
daraannya ada yang punya 
sendiri, ada  sewa ada yang 
pinjam pakai,” ucap dia.

Bahkan pernah terjadi di 
beberapa tempat, setelah usai 
pilkada dan inkumben kalah, 
kantor KPU ditarik. “Hal 
ini harus diantisipasi,” ka-
tanya lagi. 

Belum  lagi situasi geogra-
fis musim penghujan, angin 
di beberapa tempat sering 
kebanjiran, bahkan ada yang 
runtuh. “Kalau  tidak ada 
kesediaan dana untuk ini, 
kita mau menoleh ke mana? 
Itu pertanyaannya, padahal 
sumber biaya dari APBN,” 
ia menerangkan.#gus

Perindo Sumsel Targetkan 
Dua Kursi di Senayan 

Febuar Rahman 

pat satu kursi dan Dapil 2 
juga satu kursi,” ujarnya 
dalam Rakorwil Partai Per-
indo Sumsel, Selasa (2/8).

Tidak target untuk di DPR 
RI, kabupaten dan kota 
juga diberikan target untuk 
dapat membentuk fraksi di 
DPRD masing-masing. 

“Jadi untuk DPR RI setiap 
dapil ada satu kursi, dan di 
kabupaten kota harus terbentuk 
fraksi-fraksi sendiri,” katanya.

Untuk mencapai target 
tersebut, DPW Partai Per-

indo Sumsel menggelar 
Rapat Koordinasi Wilayah 
(Rakorwil) dan pelatihan 
juru bicara Partai Perindo 
untuk menyongsong keme-
nangan Partai Perindo 
pada Pemilu 2024. 

Kegiatan ini dihadiri Sekjen 
DPP Partai Perindo Ahmad Ro-
fiq. Hadir juga para ketua dan 
sekertaris DPD dari 17 kabupa-
ten/kota di Sumatera Selatan.

Dengan adanya kegiatan 
ini sekaligus memberi pe-
mahaman kepada anggota 

BP/ISTIMEWA

DPW dan DPD serta ang-
gota dewan terkait verifi-
kasi faktual yang menjadi 

syarat utama partai agar 
dapat ikut serta dalam pe-
milu. #udi

PALEMBANG, BP-DPW 
Partai Perindo Sumatera Se-
latan siap mencapai target di 
Pemilu 2024 yakni meraih 
kursi di DPR RI. Sesuai tar-
get dari Ketua Umum Partai 
Perindo Hary Tanoesoedibjo, 
Perindo menargetkan meraih 

60 kursi di Senayan, dua di 
antaranya dari dapil Suma-
tera Selatan 1 dan 2. 

Ketua DPW Partai Per-
indo Sumsel Febuar Rahman 
mengatakan, sebagaimana 
arahan Ketua Umum Partai 
Perindo Hary Tanoesoedi-

bjo, Partai Perindo bisa 
mendapatkan 60 kursi le-
gislatif di DPR RI. Dari 60 
kursi yang harus didapatkan 
Partai Perindo Sumatera 
Selatan diharuskan dapat 
menyumbangkan dua kursi. 
“Dapil 1 diharuskan menda-
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PENTAS DEMOKRASI

Penyusunan peraturan KPU 
(14 Juni 2022 – 14 Desember 2023)
Pemutakhiran data pemilih 
(14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023)
Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 
(29 Juli 2022 – 13 Desember 2022)

Penetapan peserta pemilu 
(14 Desember 2022)

Penetapan jumlah kursi dan dapil 
(14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023)
Pencalonan anggota DPD 
(6 Desember 2022 – 25 November 2023)

Pencalonan DPR dan DPRD 
(24 April 2023 – 25 November 2023)
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 
(19 Oktober 2023 – 25 November 2023)

Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (Paling lambat 3 hari 
setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi.
Terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (Paling lambat 3 hari pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi).
Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Penetapan Perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/kota.
Penetapan calon terpilih anggota DPD. 

Kampanye 
(28 November 2023 – 10 Februari 2024)

Pemungutan suara 
(14 - 15 Februari 2024)

Masa Tenang 
(11-13 Februari 2024)

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 
(15 Februari 2024 – 20 Maret 2024)

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota 
(Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota).
DPR dan DPD (1 Oktober 2024).
Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024).

Pengucapan Sumpah

Tahapan Pemilu 2024 Penetapan Hasil Pemilu
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LIPUTAN KHUSUS

SEJAK kecil Firdaus 
Hasbullah menunjukkan 
perbedaan dari anak pada 
umumnya. Ia selalu kritis 
terhadap apa pun yang dilihat 
dan didengarnya. Ia berani 
mengutarakan pendapat. Ia 
tak pernah segan mengoreksi 
hal-hal yang oleh pikiran 
kecilnya dianggap salah dan 
tidak pantas.

Uniknya, dari enam 
bersaudara, hanya Firdaus 
sendiri yang memiliki sifat 

demikian. Kedua orangtua-
nya juga tidak punya 
keturunan ataupun bakat 
kritis. Ibunya adalah 
pegawai negeri sipil yang 
disiplin. Ayahnya bekerja 
di perusahaan swasta.

Sikap kritis dan berani 
mengkritik itu tumbuh 
sejak mulai sekolah di SD. 
“Guru saya di SMP tahu 
betul saya siswa kritis,” 
tutur pria kelahiran Betung, 
PALI ini tanpa mimik 

menyombongkan diri. Sifat 
kritisnya lahir sendiri, 
terutama setelah ia mulai 
masuk sekolah.  

Seiring kekritisannya 
terhadap berbagai hal, 
Firdaus juga mulai senang 
bicara di depan banyak 
orang. Itu pun menjadi 
talenta yang berkembang 
begitu saja.

“Dulu sempat bingung, 
saya sering kumpulin 
teman-teman saat kecil, 

Kritis dan Berani Sejak Kecil 
ambil kaleng kaleng untuk 
dijadikan kursi lalu saya 
pidato di depan teman 
teman,” kata Firdaus.

Ihwal cerita itu juga pernah 
diingatkan ibunya saat Firdaus 
menginjak remaja.  “Anak-
anak suka sekali kum-
pul  mendengarkan kau 
ngomong,” kata sang ibu.

Sejak kecil Firdaus juga 
suka menolong teman. “Jika 
ada teman diganggu saya 
pasti bela, bahkan saya 
selalu jadi penengah teman 
yang konflik, karena 
persahabatan itu nilainya 
sangat tinggi,” katanya lagi. 

Sifat-sifat dan kebiasaan 
itu membentuk pribadi 
Firdaus muda yang tidak 
hanya tangguh namun juga 
cakap. Kemampuannya 
bicara di depan publik 
membawanya ke kursi-
kursi pimpinan organisasi. 
Semua berkembang secara 
otodidak.

Hingga suatu ketika 
Firdaus menyadari telah 
menjadi guru untuk dirinya 
sendiri. “Ilmu retorika gak 
didapat di sekolah, ilmu 
pidato nggak didapat dari 
kursus, tapi muncul dari 
keberanian saat bergabung 
di organisasi. Kita berani-
kan diri di organisasi, 
organisasi membiasakan 

kita untuk berani, menyam-
paikan hal  didepan 
umum,” katanya. 

“Ssya sering omong ke 
mahasiwa bahwa tidak rugi 
berorganisasi, karena setelah 
tamat kuliah kita harus be-
radaptasi dengan siapapun, 
apalagi mahasiswa hukum 
dan politik; orang akan suruh 
sambutan, ahli rumah, tamu, 
diminta acara kemasyaraka-
tan, karang taruna itu 
pasti, organisasi  untuk 
membiasakan diri Anda be-
rani,” Firdaus menyanjung 
manfaat berorganisasi.  

Mulai senang berorgani-
sasi saat aktif di HMI 
Bandung pada 1995, Firdaus 
kemudian dengan ringan 
melebarkan kakinya ke 
forum diskusi mahasiswa 
Unisba di kota yang sama. 
Lalu saat kembali ke 
Palembang pada 1998/1999, 
di kota pempek ia pun 
menjadi senat mahasis-
wa Fakultas Hukum UMP, 
pada 1999/2000 masuk 
Presma UMP dan menjabat 
Sekjen ISMAHI Sumsel., 

Serampung kuliah, 
Firdaus pun menjadi Wakil 
Ketua Bidang Politik 
Pemuda Muhammadiyah 
Sumsel 2012, Waka KNPI 
Sumsel, pada 2013 akhir 
menjabat Ketua Karateker 

KNPI PALI. Pernah terlibat 
di Partai Demokrat dan 
menjadi karateker ketua 
partai berlembang mercy itu.

Pada masa kepemimpi-
nan Ishak Mekki, Fir-
daus diangkat menjadi 
Ketua Badan Pembinaan 
Organisasi Kaderisasi 
Keanggotaan Demokrat 
(BPOKKD). Setelah itu 
diminta menjadi Ketua 
Umum Perkumpulan 
Gerakan Kebangsaan 
(PGK) Sumsel  dan 
pada 2022 menjadi Ketua 
Komite Olahraga Rekreasi 
Masyarakat Indonesia 

(KORMI) PALI.
Pernah menjadi humas 

KONI Sumsel sebelum 
kemudian memimpin bidang 
hukum di induk organisasi 
olahraga itu. Saat ini ia 
menjadi tenaga ahli DPRD 
Sumsel.

Dari rangkaian aktivitas-
nya di berbagai organisasi 
itu Firdaus pun merasakan 
politik telah menjadi jalan 
untuk menyalurkan sifat 
kritis, peduli, dan talentanya 
berbicara di depan publik. 
Termasuk yang terbaru, 
pilihannya untuk menjadi 
kepala daerah. #riz/gus

BIODATA

Nama : 

Advokat Firdaus Hasbullah, SH
Tempat tgl /Lahir : 
Betung, PALI, 7 Oktober 1977

Alamat: 
Komplek Opi Boegenvile Blok C No 27 
Jakabaring Palembang

Pengalaman Organisasi:

Kader HMI

Ketua Senat Mahasiswa Fak Hukum UMP 98

Presiden Mahasiswa UMP 99_2000

Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumsel

Wakil Ketua KNPI Sumsel

Ketua KNPI Kabupaten PALI 2013

Wakil ketua bidang KONI Prov Sumsel

Ketua DPW PGK Perkumpulan Gerakan  
Kebangsaan

Ketua KORMI Komite Olahraga Rekreasi 
Masyarakat Indonesia

Pengalaman Pekerjaan:

Advokat/Pengacara sd Sekarang

Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumsel

PALEMBANG, BP – Meski 
masih dua tahun lagi, gaung 
Pemilihan kepala daerah 
(Pilkada) Penukal Abab Le-
matang Ilir (PALI) sudah 
mulai terasa. Beberapa 
nama mulai bermunculan.

Salah satunya adalah Fir-
daus Hasbullah. Pria kelahiran 
7 Oktober 1977 ini dengan 
tegas menyatakan kesiapan-
nya untuk maju pada PIlkada 
PALI. Firdaus merasa terpang-
gil karena PALI adalah kam-
pung halamannya. Ia tahu 
betul akan kondisi PALI jauh 
sebelum menjadi daerah 
otonom, hingga sekarang di 
Pimpin Heri Amalindo. 

“Saya lahir dan besar di 
PALI, sebagai putra daerah 
merasa terpanggil mengabdi 
di sana (PALI-red). Semua orang 

mungkin bisa jadi Bupati, tapi 
kalau putra asli daerah itu 
pasti berbeda, ada rasa tang-
gung jawab,” ucapnya.

Dalam 9 tahun terakhir atau 
nyaris dua periode di bawah 
kepemimpinan Heri Amalin-
do, harus diakui jika PALI 
sudah berkembang pesat. 
Bupati PALI saat ini sudah 
tahu betul akan kebutuhan 
daerah yang ia pimpin.

Sejak dari dulu, masyarakat 
PALI memang untuk kehidupan 
sudah terbilang sejahtera. 
Penduduk PALI punya peng-
hasilan lebih dari cukup seba-
gai petani karet. Saat harga 
karet anjlok, petani PALI pun 
terbilang sigap dengan langs-
ung beralih ke sawit, sehingga 
warga juga tidak kesulitan 
dalam perekonomian.

“Yang sangat didambakan 
masyarakat,  sebelum PA-
LI berpisah dari kabupaten 
induk, yakni Muaraenim, 
adalah kesejahteraan di bidang 
infrastruktur. Nah, sejak ke-
pemimpinan dua periode 
Heri Amalindo pembangunan 
infrastruktur itu sangat dira-
sakan masyarakat,” ucapnya.

Saat masih menjadi bagian 
dari Muaraenim, Kabupaten 
PALI menjadi daerah terpencil. 
Pembangunan infrastruktur 
hanya mencapai 25 persen. 
Tapi setelah menjadi daerah 
otonom pembangunan infra-
struktur mencapai 85 persen.

“Sekarang jalan-jalan di 
PALI sudah bagus,  jembatan, 
sekolah di setiap kecamatan, 
puskesmas gawat darurat dan 
fasilitas lain, sudah sangat 
bagus,” ucapnya.

Bahkan karena akses jalan yang 
dibangun, PALI yang secara geo-
grafis memang berada di antara 
kabupaten/kota di Sumsel lainnya 
kini menjadi jalan lintas bagi 
pengendara. PALI kini menjadi 
kabupaten penghubung dengan 
Muba, Musirawas, Lubuklinggau, 
Muratara, Palembang, Lahat, dan 
Prabumulih.

Transaksi ekonomi saat ini 
juga berjalan dengan cepat, 
karena jalan PALI sudah mu-
lus. Pedagang PALI mengam-
bil barang dari Prabumulih 
dan dijual di PALI.

“Ke depan, ada lagi program 
Pak Heri yang harus ditun-
taskan yakni bandara. Bagian 
yang belum selesai adalah 
bagaimana menambah run-
way bandara seperti di Lu-
buklinggau. Penyelesaian itu 
tertunda karena terhalang 
pandemi Covid-19. Padahal 
kita sudah ada kajian dari 
Departemen Perhubungan 
dan sudah disurvei, tinggal 
penyelesaian,” katanya. 

Jika akses ini terbuka, bu-
kan tidak mungkin Prabumu-
lih, Musirawas, Sekayu, dan-
Muaraenim akan terbang 
lewat PALI, tidak harus ke 
Palembang lagi. Setelah itu, 
PALI juga bisa menjadi em-
barkasi haji pada saatnya 
nanti.  

Setelah semua pembangu-
nan infrastruktur tuntas, 
selanjutnya adalah fokus 
pada pembangunan Sumber 
Daya Manusia (SDM).

“Saya ingat kisah, ketika 
bom Hiroshima Nagasaki 
di  Jepang. Jepang  tidak  ber-
pikir pasca pengemboman 
itu membangun infrastruktur, 
justru menganggap SDM  le-
bih penting, sehingga Jepang 
mempersiapkan SDM putra-
putri Jepang untuk sekolah 
di luar negeri .

Siswa berprestasi diberikan 
beasiswa untuk menimba ilmu 
ke luar negeri dengan dibiayai 
APBD. Setelah menyelesaikan 
pendidikannya di luar ne-
geri, mereka diminta 
mengabdi dan membangun 
PALI.

“Ke depan apa yang 
menjadi program  Pak 
Alex Noerdin saat men-
jadi Gubernur harus 
dilaksanakan,  ka-
rena tanggung ja-
wab kita, pemerin-
tah harus hadir 
terhadap persoalan 
pendidikan dan kese-
hatan dan  ini bisa terus 
dilakukan. PALI saya yakin 
bisa mewujudkan pendidikan 
gratis, baik sekolah gratis, kese-
hatan gratis, jadi masyarakat tak 
terbebani biaya pendidikan anak, 
hanya cukup memikirkan ong-
kos dan jajan saja,” harapnya.

Pendidikan dan kesehatan, 
selalu menjadi indikator pa-
ling penting dalam keberha-
silan seorang pemimpin 
daerah atau bupati.

“jangan berpikir sejahtera 
kalau masyarakat tidak sehat 
dan tidak berpendidikan. Jadi 

Putra Desa 
dua indikator ini harus berha-
sil,” ucapnya.

Jika mendapatkan kesem-
patan memimpin PALI, ia 
tidak hanya akan mengan-
dalkan APBD untuk urusan 
pendidikan dan kesehatan. 
Tapi juga menggandeng pe-
rusahaan -perusahaan yang 
selama ini mengeksploitasi 
bumi di PALI, baik itu peru-
sahaan minyak, tambang 
batubara, perusahaan 
perkebunan, dan 
lainnya. #riz  

Firdaus Hasbullah, SH

SiapBangun PALI
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