
Di Lubuklinggau
November-Desember 
2020 belum dibayar
Januari-Desember 
2021 juga macet
Dinkes telat 
mengajukan klaim 
pembayarannya
Pembayaran 
tunggu DBH

Lahat 
Sempat 
terlambat 2 
minggu, insentif 
sudah beres

Di Muratara
Sejak Septem-
ber-Desember 
2021 belum 
dibayar lagi 
Sedang proses 
di Kemenkes
Yang dibayari 
APBD sudah 
beres

SUMBER : HASIL PELIPUTAN/-
SUMATERA EKSPRES

MASALAH INSENTIF NAKES 

TIM PENANGANAN COVID

Di Banyuasin
Belum dibayar sejak 
Juli-Desember 2021
Dalam proses 
pencairan

Empat Lawang
Sejumlah nakes 
belum terima 
insentif
Masih 
proses 

Layanan Pelanggan

0822 8223 2672

Layanan Iklan

0711420078
085377440555 

HARGA ECERAN RP4.000,-RABU, 22 DESEMBER 2021

Telat Proses, Insentif 
Setahun Macet 

 PALEMBANG  – 
Lima narasumber 
berkompeten mengu-
pas ancaman krimi-
nalisasi terhadap 
wartawan. Sesuai tema 
yang dibahas “Mema-
tuhi Kode Etik Jurna-
listik (KEJ) serta Kode 
Perilaku Wartawan 
(KPW), Masihkah Ter-
jerat Pidana?”.

 Diskusi yang diik-
uti puluhan insan pers 
kemarin (21/12) itu 
digelar secara offline 

dan online. Penasihat Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) Sumsel, H Muslimin SH MH 
menjelaskan, dalam Pasal 3 ayat 1 UU Pers 
disebutkan jika pers

PARKIR

PERS

PENDIDIKAN

Hindari Jerat Pidana,
Patuhi KEJ-KPW

Diperiksa 3 Jam, 
Istri Dosen 

RG Banyak Diam 

Baca Halaman 7

SUMSEL – Seiring meredanya penye-
baran virus korona, ada hal-hal yang 
mulai diabaikan. Salah satunya, insentif 
tenaga kesehatan (nakes) yang termasuk 
dalam tim penanganan Covid-19.

“Penghargaan” untuk kerja keras para 
nakes sebagai garda terdepan tentu tak 
b i sa  d i n i l a i 

dengan uang. Namun pemerintah meng-
alokasikan Rp15 juta untuk dokter, Rp7,5 
juta untuk perawat, 

H Muslimin SH MH MISSION IMPOSSIBLE
Sriwijaya FC vs Rans Cilegon FC

4 3 2 1 - 3 3 4PELATIH: NIL
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     DARMAWAN
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Live: Indosiar, pukul 21.00 WIB
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WIBAWA MUKTI, CIKARANG

RANS CILEGON FC

CIKARANG - Matchday 3 
Grup X perempat final Liga 2 
bakal jadi mission impossible 
bagi Sriwijaya FC. Sebab, tim 
berjuluk Laskar Wong Kito itu 
harus menang dengan keung-
gulan selisih minimal 2 gol.

 Beratnya, lawan hari ini 

(22/12) pukul 21.00 WIB (Li-
ve Indosiar) adalah pemuncak 
klasemen Grup X yakni Rans 
Cilegon FC di Stadion Wibawa 
Mukti, Cikarang. “Benar ini 
adalah misi yang sulit. Tapi tidak 
ada yang tidak mungkin. 

KETUA Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota 
Palembang Dr dr H Zulkhair Ali SpPD KGH 
FINASIM menyayangkan adanya keterlamba-
tan pencairan insentif untuk nakes. 

Dialami Nakes  Tim Covid-19  di Lubuklinggau
Beberapa Daerah Lain Juga Belum Tuntas

 Baca Hindari ... Hal 7

 Baca MISSION ... Hal 7

 Baca Mereka ... Hal 7

Mereka 
Bertaruh Nyawa

 Baca Telat Proses... Hal 7

OKUT  - Kakak kandung Gubernur Sumsel 
H Herman Deru, Prof Dr Ir H Garaika SE MM 
MSi dikukuhkan sebagai guru besar bidang Ilmu 
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Pe-
ngukuhan Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
(STIE) Trina Negara itu langsung oleh Kepala 
LLDIKTI Wilayah II, Prof Yuliansyah SE MSA 
PhD Akt.CA 

Prof Garaika Buat 
Bangga Keluarga

Guru 
Besar Ilmu 

Manajemen 
SDM

 Baca Prof Garaika ... Hal 7

Cristian Gonzalez
Cristian Gonzalez

Nur Iskandar

BAHAGIA: Prof Garaika foto dengan 
kedua adiknya, H Herman Deru dan 
H Lanosin ST, kemarin (21/12).
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PALEMBANG – Jauh-jauh 
hari. Keamanan dan kenya-
manan pada momen Natal dan 
Tahun Baru (Nataru) sudah 
dipersiapkan. Termasuk di 
Kota Palembang. Kapolresta-
bes Kombes Pol Irvan Prawira 
Satyaputra mengatakan, pi-
haknya sudah melakukan 
koordinasi dengan stakeholders 
untuk pengamanan tersebut.

Ada tiga hal yang menjadi 
fokusnya. Pertama, pengama-
nan di tempat pelaksanaan 
ibadah. Selanjutnya, tempat 
wisata dan terakhir penga-
manan malam tahun baru.  
Untuk ibadah, kata Irvan di-
perbolehkan maksimal 75 
persen dari kapasitas di rumah 
ibadah tersebut. 

“Selain rumah ibadah, ki-
ta juga nanti akan melakukan 
pengamanan di area tempat 
hiburan atau wisata dan juga 
malam tahun baru,” katanya 
dibincangi  usai rapat di Aula 
Patria Utama, kemarin (21/12).

Sebab, katanya, untuk tem-
pat hiburan atau wisata sejauh 
ini belum jelas diperbolehkan 
atau tutup. “Untuk itu, kita min-
ta pemilik usaha tadi agar tidak 
mengadakan acara ataupun 
pesta terutama lagi perayaan 
malam  tahun baru,” bebernya. 

Sementara itu, menjaga 
agar ke depan tidak terjadi 
penumpukan massa tadi, ma-

ka di malam pergantian tahun 
nanti pihaknya akan menutup 
Jembatan Ampera tersebut.  
Namun, pihaknya akan mem-
buka akses di Jembatan Mu-
si II, Jembatan Musi IV, dan 
Jembatan Musi VI. Tidak itu 
saja, dirinya juga mengimbau 
untuk dapat menjaga keter-
tiban di jalan raya untuk men-
gurangi kemacetan yang 
nantinya akan terjadi. “Diha-
rapkan hal ini juga dapat 
mengurangi kemacetan yang 
nantinya akan terjadi. Pen-
utupannya ini sendiri, akan 
dilakukan mulai pukul 21.00 
WIB hingga dini hari,” jelasnya. 

Untuk penyekatan ini, di-
katakan Irvan, berdasarkan 
aturan yang berlaku saat ini, 
untuk sementara ini nantinya 
akan dihilangkan dan bergan-
ti dengan yang namanya peng-
etatan. Pihaknya juga meny-
iapkan 11 pos pengetatan yang 
disebar pada beberapa titik di 
Kota Palembang. Ini di anta-
ranya berada di Bundaran Air 
Mancur, simpang lima DPRD 
Sumsel dan beberapa di mal 
yang ada di Kota Palembang.

“Untuk memastikan pemu-
dik atau pendatang ini sehat, 
nantinya dari Satgas Covid, akan 
mengecek vaksin di warga atau 
pengendara nanti secara  ran-
dom atau acak,” timpal Kabag 
Ops Polrestabes Palembang, 

AKBP Kunto Hartono. 
Untuk pengamanan peray-

aan Nataru kali ini, pihaknya 
akan menerjunkan 456 personel 
gabungan yang disebar di rumah 
ibadah, mal, tempat wisata dan 
wilayah perbatasan. “Kita semua 
berharap perayaan Nataru nan-
ti bisa berjalan aman dan kon-
dusif seperti tahun-tahun se-
belumnya,” ujarnya.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol 
Toni Harmanto MH menga-
takan, dalam operasi dengan 

sandi Ops Lilin Musi 2021 
kali ini sejumlah tempat bakal 
mendapatkan pengamanan 
khusus. Mulai dari tempat-tem-
pat ibadah dan titik-titik stra-
tegis yang kerap menjadi lo-
kasi berkumpul masyarakat. 
“Semoga tidak ada isu berkai-
tan dengan ancaman serta 
masalah gangguan kamtibmas 
yang bisa berdampak pada 
masyarakat,” imbuh Toni.

Sementara itu, Ketua PHRI 
Sumsel, Kurmin Halim SH 

mengatakan, Pemkot Palem-
bang memberikan instruksi 
jika tempat hiburan, hotel, 
restoran, cafe dan rumah 
makan untuk beroperasional 
seperti biasanya. Namun den-
gan beberapa persyaratan yang 
harus dipenuhi dengan sen-
ang hati akan melaksanakan-
nya begitupun dengan pen-
gurus yang lain. 

“Semua instruksi Wali Ko-
ta Palembang yang membo-
lehkan kita beroperasi di ma-

lam tahun baru, tentu akan 
diikuti oleh semua pengurus 
dan anggota. Ini berkaitan 
juga dengan kegiatan usaha 
anggota kita semua. Apalagi 
kondisi di Kota Palembang saat 
ini yang semua kecamatan 
sudah masuk zona hijau,” terang 
Kurmin dibincangi di sela-se-
la audiensi dengan Wali Kota 
Palembang, kemarin. 

Disebutkan Kurmin, be-
berapa syarat ini yang harus 
dipatuhi dan dijalankan oleh 

semua pelaku usaha, maksi-
mal tamu 75 persen dari total 
kapasitas yang ada dan juga 
wajib menerapkan QR  Pedu-
liLindungi, bahkan tamu juga 
semuanya sudah divaksin. 
Disamping itu, tidak boleh 
menggelar acara tahun baru 
yang nantinya bisa menim-
bulkan keramaian termasuk 
menghadirkan artis ibu kota 
atau penyalaan kembang api 
atau sejenisnya. 

Selain itu, kata Kurmin, 
pengelola dan pemilik hotel, 
restoran, cafe, rumah makan 
dan tempat hiburan juga tidak 
boleh mengadakan promosi 
acara di malam tahun baru 
apa pun alasannya. Tidak itu 
saja, semuanya juga harus 
dapat menerapkan prokes 
ketat yang menerapkan 5 M. 
“ Setelah ini, harapan saya ke 
semua anggota dan pengurus 
termasuk pelaku usaha bisa 
jalankan itu semua. Jangan 
sampai kita semua tidak me-
matuhinya,” ulasnya. 

Sementara itu, Wali Kota 
H Harnojoyo mengatakan, 
hotel dan restoran memang  
tetap boleh beroperasi seper-
ti biasa.“Tapi harus taati atu-
ran yang ditetapkan bersama 
dan mengedepankan protokol 
kesehatan,” ujarnya.  Menurut 
Harnojoyo, kebijakan tersebut 
juga sebagai upaya mengurangi 
dampak Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) di masa pandemi 
Covid-19.(afi/kms)

Ampera Tutup, Hotel-Restoran Boleh Buka

KOORDINASI: Ketua PHRI Sumsel Kurmin Halim SH, audiensi dengan Wali Kota Palembang H Harnojoyo, di rumah dinas Wako, kemarin. 
fOtO: ISt

PALEMBANG – Pemukulan 
terhadap anggota Polisi Wanita 
(Polwan), tidak hanya terjadi di 
Kota Palangkaraya, Kalimantan 
Tengah. Dialami anggota Dit-
samapta Polda Kalteng Bripda 
Tazkia Nabila Supriadi, oleh 
oknum TNI, Sabtu malam (4/12).

Tapi juga dialami Briptu Ayu, 
Polwan anggota Ro Ops Polda 
Sumsel yang memakai seragam 
dinas dan jaket bertuliskan 
Command Center Polda Sum-
sel. Helm yang dikenakannya 
dipukul lantaran jarak penge-
reman sepeda motornya me-
lebihi sedikit anggota provos 
TNI. Dia juga mendapat per-
kataan kurang sopan dari oknum 
lainnya, saat menanyakan 
mengapa dipukul.

Kejadiannya di Jl Jenderal 
Sudirman, depan pintu masuk 
Makodam II/Sriwijaya, Senin 
(20/12), sekitar pukul 06.30 WIB. 
“Sudah ditemukan kemarin, 
sudah dimediasi. Kita berharap 
agar persoalan ini segera dapat 
diselesaikan,” singkat Kapolda 
Sumsel Irjen Pol Drs Toni Har-

Kapolda: Sudah 
Ditemukan, Dimediasi

manto MH, usai salat fardu 
di Masjid Assa’adah Polda 
Sumsel, Selasa (21/12).

Sebelumnya, beredar video 
terkait pemukulan yang dia-
lami Briptu Ayu. Pada video 
berdurasi 2.25 menit itu, be-
rupa slide foto-foto dengan 
narasi kronologisnya. Terlihat 
foto sosok Briptu Ayu, bersama 
anggota POM. Ayu saat dip-
ertemukan dengan 2 oknum 
TNI tersebut diduga di ruang 
Kabid Propam Polda Sumsel. 
Serta foto Kasubbid Provos 
Polda Sumsel menemui ok-
num TNI tersebut.

Terakhir, penggalan video 
statemen janji Panglima TNI 
Jenderal Andika Perkasa, 
yang akan memproses hukum 
bentuk bentrok apa pun an-
tara TNI dan Polri. Tidak ada 
hanya dengan damai, sa-
laman, dan senam bersama.

Dikonfirmasi terkait ke-
jadian itu, Kapendam II/
Sriwijaya, Kol CAJ Drs Joko 
Marjono mengatakan saat 
ini pihaknya tengah menda-
lami perihal beredarnya 
kronologis kejadian tersebut 
di sejumlah akun media so-
sial (medsos). “Sedang kami 
dalami tentang medsos ter-
sebut, oleh tim kami di la-
pangan,” singkat Joko, saat 
dikonfirmasi kemarin. (tim)

mengaku sudah memberikan 
uang kisaran Rp2-3 juta kepa-
da Yanto. Menjanjikan akan 
bekerja sama dengan Erna, 
memasukkan keduanya jadi 
TKS di BPKAD Lahat.

Erna mengaku mengenal 
Yanto, mantan Aparatur Si-
pil Negara (ASN). Namun 
Erna tidak menyangka, Yan-
to tega mencatut namanya 
untuk melakukan penipu-
an.”Baru tahunya awal De-
sember tadi. Jelas saya ter-
kejut, karena tidak pernah 
melakukan itu,” katanya.

Sedangkan Yanto, lanjut 
Erna, sudah tidak bisa dihu-
bungi lagi. Rencananya, Erna 
akan melapor ke Polres Lahat, 
atas pencatutan namanya 
dalam kasus penipuan masuk 
kerja. “Ada bukti rekaman 
video yang bersangkutan 
meminta uang ke korban. 
Dari kejadian ini, saya ber-
harap tidak ada lagi korban 
lain,” harapnya.

Kapolres Lahat AKBP Ach-
mad Gusti Hartono SIK, me-
lalui Kasubsi Penmas Seksi 
Humas Polres Lahat Aiptu 
Lispono, mengatakan pihaknya 
siap menerima setiap laporan 
dari masyarakat, melalui Sen-
tra Pelayanan Kepolisian Ter-
padu (SPKT). “Jika memang 
merasa dirugikan, silakan 
melapor ke SPKT. Nanti akan 
ditindak lebih lanjut,”  im-
baunya. (gti/air)

Janjikan Masuk TKS, 
Minta Jutaan Rupiah

PALEMBANG  -    RSUP Dr 
Rivai Abdullah, melakukan 
vaksinasi pertama untuk vak-
sin Phizer, Selasa (21/12). Se-
belumnya, vaksinasi Covid-19 
sudah gencar dilakukan rumah 
sakit yang berlokasi di Maria-
na, Banyuasin tersebut. 

“Selama ini memakai vak-
sin Sinovac. Sekarang sudah 
ada vaksin jenis Pfizer untuk 
disuntikkan kepada masyara-
kat. Kita meneruskan vaksina-
si yang sudah berjalan selama 
ini,” ungkap Ketua Tim Vaksin 
RSUP dr Rivai Abdullah, dr 
Revita Deborah MPH, kemarin.

Pada vaksinasi Pfizer ke-

marin, diberikan kepada 200 
orang.  Baik itu untuk vaksin 
dosis I dan II jenis Pfizer, mau-
pun vaksin Sinovac dosis II. 
“Selama stok vaksin masih ada, 
akan dilayani. Hari ini (kema-
rin, red) saja, bisa capai 200 
orang yang divaksin,” tuturnya.

Pendaftaran yang ini divak-
sin, dilakukan via online atau-
pun langsung datang ke RSUP 
dr Rivai Abdullah, baik itu 
dosis I dan II jenis Pfizer. Se-
dangkan untuk vaksin Sinovac 
dosis II, bisa datang langsung, 
karena namanya sudah terdaf-
tar saat dosis I. “ Saya yakin, 
semua warga ini akan berse-

dia untuk divaksin. Bagi yang 
belum, silakan daftar via on-
line atau daftar langsung, 
kita akan layani,” ajaknya.

Setiap hari, jumlah warga 
yang divaksin terus mengalami 
peningkatan. Semua ini, ber-
tujuan untuk memutus mata 
rantai penyebaran Covid 19 
yang terutama di wilayah Ma-
riana dan sekitarnya. “Walau-
pun kondisinya (Covid) sudah 
landai, namun semuanya tetap 
harus divaksin juga. Sebab 
ini bertujuan tingkatkan imun 
kita, sehingga tidak mudah 
sakit dan terpapar,” pung-
kasnya. (Afi)

Covid Melandai, Vaksin Jalan Terus

LAHAT - Kabid Akuntansi 
Badan Pengelolaan Keuang-
an dan Aset Daerah (BKAD) 
Lahat, Erna Yulia, terkejut 
ketika ditagih 2 orang mena-
nyakan kapan bisa masuk 
sebagai tenaga kerja sukarela 
(TKS). Apalagi keduanya, RA 
(23) dan AI (21), sudah mem-
berikan uang.

”Baru tahu setelah RA dan 
AI bertanya kepada saya, kapan 
bisa masuk kerja,” ungkap Er-
na, kemarin (21/12). Mereka 

fOtO: 
Erna Yulia 
memperlihatkan 
foto pelaku 
penipuan yang 
mencatut 
namanya, 
kemarin. 

fOtO: AGUStRIAWAN/
SUMEKS
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PALEMBANG - PaninBank 
Kantor Cabang Utama Palem-
bang menempati kantor yang 
baru di Jl Brigjen Hasan Kasim 
KomplekS Basilica dan Cabang 
Mangkunegara, menjadi KCP 
ke-11 di Kota Palembang. Pe-
resmian ini ditandai dengan 
pengguntingan pita dan serah 
terima kantor yang dilakukan 
oleh Pemimpin Cabang Pa-
ninBank Palembang, Janto 
Widjaya kepada Jonhson Pe-

mimpin KCP Mangkunegara.
Pemimpin Cabang Panin-

Bank, Janto Widjaya menga-
takan, penempatan kantor 
baru ini merupakan wujud 
komitmen PaninBank untuk 
memberikan kemudahan 
kepada nasabah dan masy-
arakat sekitar yang membu-
tuhkan layanan perbankan 
secara mudah dan terpercaya. 
”Saat ini PaninBank di Pa-
lembang memiliki 12 kantor 

cabang, di antaranya 4 kantor 
di luar kota yaitu di Prabu-
mulih, Baturaja, Lubuk Ling-
gau dan Lahat. Sedangkan 8 
kantor di dalam kota, di an-
taranya di Jl Brigjen Hasan 
Kasim, Mesjid Lama, Rajawa-
li, Kolonel Atmo, Betung, 
Batubara, Demang Lebar 
Daun, dan Mangkunegara. 

PaninBank merupakan 
salah satu bank terkemuka di 
Indonesia dan telah hadir me-

layani masyarakat Indonesia 
sejak tahun 1971. Pelayanan 
PaninBank kini mencapai 510 
kantor yang tersebar di kota-ko-
ta penting di semua provinsi 
di Indonesia termasuk Palem-
bang. PaninBank memiliki 
total aset per September 2021 
sebesar Rp199,93 triliun, den-
gan total kredit yang diberikan 
Rp124,91 triliun, dana pihak 
ketiga Rp134,87 triliun, dan 
total modal Rp44,76 triliun.

”Disamping pelayanan se-
cara fisik melalui kantor cabang, 
PaninBank juga berkomitmen 
untuk mengembangkan layanan 
digital. Dengan digital banking 
yang terus dikembangkan, ka-
mi berharap nasabah bisa 
melakukan beragam aktivitas 
perbankan, termasuk untuk 
pembukaan rekening, trans-
aksi perbankan, investasi, dan 
pinjaman dengan lebih mudah 
dan efisien,” ujar Janto. (yun) 

PaninBank Resmikan Kantor Cabang Utama Baru
PERESMIAN : Manajemen PaninBank melakukan peresmian KCU Palembang ditandai pengguntingan pita, Senin (20/12). Total pelayanan PaninBank mencapai 510 kantor.

BELI GRANIT: Karyawan Mitra Bangunan mencatat pembelian 
granit oleh konsumen. (Foto bawah) Suasana Bazzar End Year Sale.

FoTo: KRIS SAMIAjI/SUMEKS

FoTo: ARDILA/SUMEKS

PALEMBANG - Hanya 
tinggal satu pekan lagi bagi 
konsumen yang ingin membeli 
bahan bangunan dengan har-
ga terbaik.  Pasalnya program 
“Bazzar End Year Sale” akan 
berakhir pada 31 Desember 
mendatang. Semua barang 
diberikan diskon, plus diskon 
tambahan 12 persen. “Iya ha-
nya tinggal 7 hari lagi, jadi ayo 
buruan,” kata Store Manager 
Mitra Bangunan, Hendy. 

Selain diskon, harga juga 
diberikan yang terbaik. Seper-
ti aneka granit mulai Rp15 ribu 
per keping, keramik Rp20 ribu 
per dus. Ada pula granit single 

loading 60x60  mulai Rp94.937 
per meter, serta keramik 40x40 
bertajuk “Crazy Price” deng-
an harga mulai Rp40.800 per 
dus, serta banyak lagi diskon 
keramik dan granit.

“Selanjutnya kita berikan 
diskon aneka vinyl dan floo-
ring 50 persen plus potongan 
Rp11 ribu dengan harga Rp184. 
656 per meter. Juga ada pro-
duk pintu dengan diskon 
mulai 25 persen plus 5 persen 
plus 5 persen, harganya mu-
lai Rp800 ribu-an,” tuturnya.   
Tak hanya itu, produk seper-
ti aneka cat, kunci, sanitary, 
berbagai jenis bathub,  ane-

ka jenis kompor, wastafel, 
cabinet, lampu, sink, dan 
lainnya juga diberikan diskon. 
“Harga benar-benar spesial, 
karena memang kami gelar 
promo ini bentuk apresiasi 
kepada para konsumen setia 
Mitra Bangunan,” bebernya. 

Apalagi, kata dia, tak hanya 
sekedar berbelanja dan men-
dapat promo, konsumen juga 
berkes)@)empatan mengik-
uti program berhadiah “Re-
zeki Mitra” dengan hadiah 
utama satu unit mobil. Cara-
nya cukup belanja Rp500 ribu, 
konsumen akan mendapat 
satu kupon undian. (yun/fad)

Granit Mulai Rp15 Ribu per Keping

FoTo: ARDILA/SUMEKS

FoTo: IST

PALEMBANG – Menjelang 
tutup tahun, permintaan produk 
otomotif mengalami peningka-
tan signifikan, tetapi sayangnya 
penjualan terkendala suplai 
barang. “Cukup tinggi pemes-
anan, khususnya unit baru se-
perti Raize  dan Avanza. tapi 
kita terkendala suplai,” kata 
Handy Soen, Kepala Cabang 
Auto 2000 Plaju, kemarin. 

Menurutnya, pada akhir 
tahun konsumen banyak yang 
berminat mengganti  kenda-
raannya, namun unit yang ada 
sedikit sehingga konsumen 
harus berebut. “Apalagi saat 
ini ada relaksasi PPnBM. Belum 
lagi kalau beli unit tahun depan 
ada penyesuaian harga mobil. 
Jadi beli unit tahun ini harga-
nya lebih murah,” paparnya. 

Dikatakan, penjualan pada 
November mencapai 300 unit, 
sedangkan Desember diper-
kirakan tembus 300 unit. Jum-
lah ini sudah mendekati kon-
disi normal. “Dari total penju-
alan, Agya, Calya, Avanza, Rush, 
dan Raize berhasil mendomi-
nasi penjualan,” bebernya. 
Selain penjualan, di pengujung 
tahun saat ini juga mulai ramai 
servis kendaraan karena bia-
sanya tren akhir tahun, kon-
sumen banyak berlibur dan 
harus mempersiapkan ken-
daraannya,” tutur Handi.

Auto2000 Plaju pun meng-
ajak konsumen merasakan 
langsung sensasi mengenda-
rai New Veloz dengan ikut test 
drive. “Konsumen bisa test 

Terdorong 
Insentif, 

Terkendala 
Suplai

Informasi
Harga Karet

17 Desember 2021
 Sumber Data : Singapore Commodity (SICOM) Dioleh oleh Dinas Perdagangan Sumsel bersama Gapkindo Sumsel
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siap,” ujar Direktur Utama 
(Dirut) Bank Sumsel Babel, 
Achmad Syamsudin, kemarin. 

Dia menjelaskan, di 2021 
BSB mendapat kuota KUR 
Rp500 miliar, lalu seiring ber-
jalannya waktu dinaikkan 
menjadi Rp1 triliun dan hing-
ga Desember ini realisasinya 
sudah mencapai  Rp900 mi-
liar lebih. “Tapi angka ini belum 
setahun, target akan habis di 
Desember nanti. Mengacu 
realisasi tersebut, kami opti-
mis penyaluran KUR BSB 
lebih tinggi,” sebutnya. 

 Dalam penyaluran KUR, 
pihaknya mengarahkan ke 
cluster-cluster atau kelompok 
usaha di berbagai bidang usa-
ha yang ada Sumsel dan Ke-
pulauan Babel. Sebagai con-
toh di Kampung Kreatif Pem-
pek Tanggo Cindo. 

“Di sini kan banyak UMKM 
yang memproduksi makanan 
khas pempek. Itu banyak tu-
runannya, ambil ikan (bahan 
baku,red) di mana. Nah ini 
kita biayai (nelayan, red) ikan-
nya. Karena KUR ini, banyak 
segmen, ada kerajinan rumah 
tangga, intinya banyak klaster 
yang bisa dibiayai,” ujar dia.

Tanggo Cindo sendiri, Sy-
am menyebut menjadi sasa-
ran program rutin BSB. “Kita 
salurkan KUR di sini, tanpa 
bunga dengan kisaran pem-
biayaan Rp2-3 juta untuk 
setiap debitur,” sebutnya. 

Potensi lainnya, pembuat 
pempek di Tanggo Cindo mer-
upakan ibu-ibu rumah tang-
ga. Artinya suami dari ibu 
rumah tangga tersebut beker-
ja di bidang lain. “Ini poten-
sinya, suami dari ibu-ibu di 
sini tetap bekerja. Jadi ada 2 
pendapatan, ini juga mening-
katkan kesejahteraan mereka,” 
pungkasnya. (yun/fad)

PALEMBANG – Kendati 
belum mematok angka pasti 
target kredit usaha rakyat (KUR) 
tahun 2022, namun Bank 
Sumsel Babel (BSB) akan be-
rusaha mengajukan kuota KUR 
lebih tinggi dari tahun ini atau 
tahun sebelumnya. “Kalau  
tahun depan dipercaya me-
nyalurkan KUR sebesar Rp1,5 
triliun atau Rp2 triliun kami 

Berharap Kuota KUR Rp2 T

drive setiap hari di showroom, 
namun puncaknya akhir pekan 
Sabtu dan Minggu,” jelasnya. 
Rute test drive dari diler Au-
to2000 Plaju menuju bundaran 
Jakabaring. Setiap konsumen 
yang test drive akan mendapat 
hadiah langsung. “Jika bermi-
nat bisa datang langsung ke 
diler kita setiap hari,” sebutnya. 

Handi merekomendasikan 
agar konsumen yang ingin beli 
kendaraan, sekaranglah wak-
tunya. “Tinggal satu bulan 
lagi diskon PPnBM, potongan 
harga lumayan besar karena 
tahun depan harga naik dan 
tidak ada lagi insentif,” te-
gasnya. Stok juga terbatas 
jadi harus pesan sekarang, 
takut kehabisan stok lantaran 
unit baru Avanza masih indent 
hingga Desember. (yun/fad)

Achmad Syamsudin

GRAFIS: JEHAN/SUMEKS
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Mengalami peningkatan
signifikan atau mendekati
kondisi normal.
Auto 2000 bukukan
penjualan 300 unit pada
November, dan Desember
diproyeksi tembus di
angka sama.
Insentif PPnBM dan mobil
baru dongkrak minat
pembelian mobil.
Masih terkendala suplai.

Sumber :
Hasil peliputan



Rencana 
Dibuka 

Rektor UM 

Palembang

METROPOLIS
SENIN, 7 DESEMBER, 2020     9

METROPOLIS
SENIN, 7 DESEMBER, 2020     9

senin, 15  maret  2021     9

Doakan Dunia Pulih dari Korona

Ganti rugi 
rp20 miliar

 

Pacu Jiwa 
entrepreneur siswa

Janji Berdayakan 
Juara mtQH 

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

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

 Baca Pacu Jiwa... Hal 13

QUOte

Pendidik harus siap 
dengan segala 

kemungkinan dan 
selalu berinovasi 
mencari solusi di 

setiap permasalahan 
pendidikan.

Hasodo
Kepala Bidang smP Dinas 

Pendidikan Kota Palembang 

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

FOTO : KRIS/SUMEKS

Tahun Ini Bereskan 
Pembebasan Lahan

Kolam Retensi 
Simpang Bandara 
Dibangun 2022

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

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

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

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

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

eKO PrasetyO – Palembang 

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

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

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

Keduanya berhasil meningkatkan popularitasnya 
sebagai konsultan hukum atau lawyer melalui 

akun YouTube, Pengacara Channel. 
Bagaimanakah kisahnya? 

 Baca Janji... Hal 13

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

pembukaan Pengacara Chan-
nel Law Office.

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

 Baca Ganti... Hal 13

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

dengan aktivitas, kemarin nyaris tak ada 
aktivitas sama sekali. 

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

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

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

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

tent creator yang mengisi di 
channel tersebut. 

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

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

 Baca awalnya... Hal 13

  

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

FOTO: EKO/SUMEKS

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

FOTO : IST

 Baca Doakan... Hal 13
SUMBER : HASIL PELIPUTAN/
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Pembangunan
Kolam Retensi
Simpang Bandara

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

Dana 
pembebasan 
lahan capai 
Rp 20 miliar
Lahan 
yang harus 
dibebaskan 
4-5 hektar
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PRESTASI membanggakan diraih civitas 
akademika STIE Trisna Negara. Ka-
rena Pendiri Yayasan STIE Trisna Ne-
gara Prof Dr. Ir. H. Garaika, SE., MM., 

M.Si meraih gelar guru besar atau profesor 
dalam bidang Ilmu Manajemen Dan Sumber 
Daya Manusia. Pengukuhan Guru Besar Prof 
Dr. Ir. H. Garaika, SE., MM., M.Si dalam sidang 
senat terbuka dilaksanakan di Garaika Conven-
tion Hall (GCH) Kampus C, STIE Trisna Ne-
gara Jalan Jenderal Sudirman, Belitang, OKU 
Timur, kemarin (21/12). 

Hadir dalam acara tersebut di antaranya 
Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Bupati OKU 
Timur H. Lanosin Hamzah ST, Kepala L2Dikti 
Wilayah II Prof Yuliansyah, Ph.D.Akt, Wakil Bu-
pati OKU Timur H. M. Adi Nugraha Purna 
Yudha, S.H, Ketua STIE Trisna Negara Dr. Hj. 
Helisia Margahana Garaika SH SE MM, Ketua 
DPRD OKU Timur H. Beni Defitson, perwakilan 
Forkopimda Kabupaten OKU Timur, perwakilan 
perguruan tinggi se-Sumbagsel, kepala OPD 
Provinsi Sumsel, pimpinan Bank Sumsel Babel, 
bank Sumsel Syariah, pimpinan bank BNI , 
kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
se-Kabupaten OKU Timur, dan lainnya.  

  Capaian Prof. Dr. Ir. H. Garaika, SE., MM., 
M.Si sebagai guru besar tergolong cukup cepat. 

Karena Surat Keputusan (SK) dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Tek-
nologi RI Nomor 77264/MPK.A/KP.05.01/2021 
tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsio-
nal Dosen tertanggal 3 November 2021 hanya 
membutuhkan waktu 1,2 tahun untuk pengu-
rusan ke guru besar. 

Sementara itu, orasi Prof. Dr. Ir. H. Garaika, SE., 
MM., M.Si dalam pengukuhannya berjudul “Tan-
tangan dan Pengembangan Sumber Daya Manu-
sia di Masa Window of Demography di Indonesia”.  
Menurut Prof Garaika, perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sangat 
menentukan peran serta manusia sebagai SDM 
yang mempunyai pemikiran yang cerdas dan 
kreatif. Terbukti dengan pesatnya perkembangan 
pembangunan di setiap wilayah menunjukkan 
manusia mempunyai kemampuan dalam me-
nyelesaikan setiap persoalan yang ada. Dengan 
perkembangan TIK, manusia dapat mengembang-
kan diri sampai ke setiap penjuru dunia. Hal ini 
harus didukung dengan keterampilan serta 
pendidikan yang dapat menunjang kemampuan 
manusia tersebut. 

Karena era kemajuan TIK sangat memenga-
ruhi perubahan pola pikir manusia untuk terus 
melakukan setiap perubahan dan kemajuan 
manusia. Hal ini menjadi momen sangat penting 

Guru Besar Pertama 
dari STIE Trisna Negara

Dalam Bidang Ilmu Manajemen 
Sumber Daya Manusia

Prof Dr. Ir. H. Garaika, SE., MM., M.Si

Dr. Drs. Muhammad Helmi, M.Si 
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi 
Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II.A 
Sumsel Babel

Selamat dan sukses kepada Prof. 
Dr. Ir. H. Garaika, SE., MM., M.Si 
atas dicapainya gelar Guru Besar/
Profesor dalam bidang Ilmu 
Manajemen dan Sumber Daya 
Manusia STIE Trisna Negara. 

Prof. Ir. HM. Budi Djatmiko, M.Si., MEI 
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi 
Swasta Indonesia (APTISI) Pusat

Selamat dan sukses kepada Prof. 
Dr. Ir. H. Garaika, SE., MM., M.Si 
atastercapainya gelar guru besar/
profesor dalam Ilmu Manajemen 
dan Sumber Daya Manusia STIE 
Trisna Negara. 

Apa Kata Mereka

bagi perputaran waktu di Indonesia. “Dengan 
perkembangan di era TIK ini banyak sekali 
peluang untuk mewujudkan Indonesia lebih 
maju ditinjau dari segi potensi SDM dimana 
saat ini yang telah memasuki era Window of 
Demography,” beber Prof Garaika. 

Generasi Window of Demography disebut 
sebagai generasi EMAS 2045. Generasi emas 
berkaitan dengan  bagaimana keadaan gene-
rasi Indonesia ketika berusia 100 tahun mer-
deka. Sebagai bangsa yang merdeka dengan 
modalitas yang sangat luar bisa baik SDM, 
sumber daya alam, sumber daya kultural, 
maupun sumber daya lainnya. Ini sudah saat-
nya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Tetapi tantangan saat ini adalah keadaan 
yang berbeda bagi generasi bangsa Indonesia. 
Dengan banyaknya pengurangan tenaga 
kerja dan sedikitnya lapangan kerja membuat 
angka pengangguran semakin meningkat, 
yang menjadi permasalahan yang dihadapi 
bangsa ini adalah kemampuan generasi In-
donesia dalam pengembangan keahlian dan 
ilmu pengetahuan sangat minim. Sehingga 
mereka tidak dapat memiliki kemampuan un-
tuk bangkit dari keterpurukan sehingga me-

Dr. Antonius Singgih Setiawan, SE., M.Si 
Rektor Universitas Katolik Musi Charitas

Selamat dan sukses atas dicapainya 
gelar Guru Besar/Profesor dalam 
bidang Ilmu Manajemen Sumber 
Daya Manusia.

Dr. Antonius Singgih Setiawan, SE., M.Si 
Rektor Universitas Katolik Musi Charitas

reka menjadi pengangguran. 
Solusi alternatif untuk meningkatkan SDM 

di wilayah Sumbagsel khususnya di OKU 
Timur yakni adanya sinergi dalam membangun 
SDM pada era generasi EMAS 2045. Se-
suai dengan program pemerintah untuk 
membangun Indonesia dimulai dari desa 
yang disebut sebagai Smart Village. Ada 
beberapa unsur dapat dijadikan indikator 
utama dalam mewujudkan Smart Village. Di 
antaranya : Smart Goverment, Smart People, 
Smart Ekonomi, Smart Living, Smart Envi-
ronment dan terakhir Smart Mobility. 

Sementara itu, Kepala L2Dikti Prof Yulian-
syah, Ph.D.Akt saat memberikan sambutan 
mengatakan, pihaknya sangat menghargai 
keberhasilan Prof Dr. Ir. H. Garaika, SE., 
MM., M.Si dari STIE Trisna Negara dalam 
meraih gelar profesornya. Apalagi capaian 
Prof Garaika ini termasuk cepat. Hanya 
sekitar 1,2 tahun untuk pengurusan proses 
ke guru besar hingga surat keputusan (SK) 
dari Menteri Pendidikan Ristek Dikti kelu-
ar pada 3 November lalu. “Saya sangat 
mengapresiasi atas hasil yang dicapai Prof 
Garaika,” tambahnya.

Selain itu, sebut Prof Yuliansyah, dirinya 
sangat mendukung atas prestasi dari Prof 

Garaika. “Apalagi gelar profesor yang diraih 
Prof Garaika ini merupakan yang pertama 
kalinya di luar Palembang-Indralaya sejak 
saya dilantik sebagai ketua L2Dikti Wilayah 
II,” bebernya sambil tersenyum. 

Prestasi yang diraih Prof Garaika ini, sebut 
Ketua L2Dikti Wilayah II ini, bisa memacu 
para calon guru besar lainnya di semua PTN 
dan PTS di bawah naungan L2Dikti Wilayah 
II untuk segera menyelesaikan tugasnya. Ka-
rena sebagian besar calon guru besar yang 
sudah menyelesaikan tugasnya umumnya 
terkendala dana untuk mengurus SK menjadi 
guru besar. 

Sedangkan Gubernur Sumsel Herman 
Deru mengatakan, jumlah guru besar atau 
profesor di Sumsel masih sedikit dibanding 
komposisi dosen yang jumlahnya mencapai 
ribuan orang. Karenanya, sebut Herman Deru, 
dirinya berencana akan memberikan bea-
siswa ataupun bantuan kepada calon guru 
besar agar bisa cepat menjadi profesor.   

“Karena saya memahami, para calon 
guru besar itu sebagian besar telah berusia 
awal 50 tahun.  Tentunya memiliki kebutuhan 
ekonomi yang cukup besar. Karenanya, saya 
memikirkan untuk memberikan beasiswa atau 
bantuan tersebut,” jelasnya. (ril/adv)

Prof Garaika, Dr Hj Helisia bersama ketua dan 
wakil Ketua DPRD OKUT.

Tiga bersaudara Gubernur Sumsel, Prof Garaika, 
dan Bupati OKUT H. Lanosin

H. Herman Deru
Gubernur Sumsel 

Prof Yuliansyah, Ph.D.Akt
Kepala L2Dikti

Dr. Hj. Helisia Mgh Garaika 
Ketua STIE Trisna Negara

Prof Dr. Ir. H. Garaika, SE., MM., M.Si





PALEMBANG-Sriwijaya 
FC sudah melupakan keja-
dian saat dikalahkan Persis 
Solo, Minggu (19/12) lalu. 
Kini, tim berjuluk Laskar Wong 
Kito itu bangkit dan siap me-
menangkan pertandingan 
melawan Rans Cilegon FC 
pada laga lanjutan babak 
Delapan Besar Liga 2 di Sta-
dion Wibawa Mukti, Cikarang, 
malam ini (22/12).

“Pemain sudah 
melupakan peristiwa 
pertandingan kema-
rin (lawan Persis). 
Meski memang itu 
sesuatu hal sangat 
history bagi kami. 
Bahkan, setelah 
pertandingan, saya sampaikan 
saat kita pulang lupakan ke-
kalahan ini,” kata pelatih Sri-
wijaya FC, Nilmaizar, Selasa 
(21/12).

Saat ini, lanjut mantan 
pelatih Semen Padang terse-
but, pihaknya bertekad dan 
berusaha mencari kemenangan 
dari Rans Cilegon FC.

Bahkan, Nilmaizar sen-
diri sudah siapkan strategi 
khusus untuk membendung 
gempuran pemain Rans. Baik 
strategi dari bertahan ke me-
nyerang atau sebaliknya. 
“Tapi, kami tidak bisa mem-
beberkannya. Karena rahasia 
bagi kami,” imbuhnya.

Hal yang sama juga diu-
capkan pemain bertahan 
Sriwijaya FC, Valentino Tel-
aubun. Dia mengaku sudah 
melupakan kekalahan me-
lawan Persis. Dirinya saat 
ini bertekad kembali bang-
kit dan memberikan keme-
nangan saat hadapi Rans.

“Soal kejadian pertan-
dingan kemarin (lawan Persis), 

itu hal biasa di sepak-
bola Indonesia. Terpen-
ting, saat ini kami fokus 
hadapi pertandingan 
melawan Rans Cilegon. 
Kami akan berusaha 
memberikan keme-
nangan untuk Sriwi-
jaya,” ucapnya.

 Valentino sendiri menga-
kui Rans Cilegon bukan tim 
sembarangan. Sehingga per-
lu kerja keras untuk bisa me-
ngalahkannya. Meski demikian, 
dirinya optimistis dengan 
persiapan dan taktik dan stra-
tegi yang telah diberikan pe-
latih, Sriwijaya FC mampu 
mendapat hasil maksimal.

“Rans tim yang bagus. 
Tapi, kami sudah ada per-
siapan. Kami berusaha un-
tuk memenangkan pertan-
dingan besok (hari ini, red). 
Sebab, kemenangan sangat 
penting bagi kami untuk 
lolos ke babak semifinal,” 
pungkasnya. (gsm)
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Untuk laga ini, Madrid akan 
kehilangan Rodrygo, Gareth 
Bale, Marco Asensio, Andriy 
Lunin, dan Marcelo akibat 
virus korona. Selain kelima 
nama itu, Madrid juga tidak 
bisa diperkuat Casemiro ka-
rena akumulasi kartu.

Luka Modric sementara 
itu diragukan bisa bermain 
meskipun ada klaim bahwa 
pemain Kroasia itu sekarang 
dinyatakan negatif virus. De-
mikian juga dengan Isco dan 
Dani Carvajal. Meski begitu, 
Ancelotti tidak terlalu khawa-
tir. Pasalnya, hanya Casemiro 

dan Modric yang akan men-
jadi kehilangan besar mereka 
kalau nama terakhir benar-
benar absen.

Kondisi sebaliknya terjadi 
pada Bilbao karena mereka 
kehilangan pemain kunci, 
khususnya Alex Berenguer, 
Inigo Martinez, dan kiper Unai 
Simon. Untungnya, Athletic 
akhir pekan kemarin berhasil 
kembali ke jalur kemenangan 
dengan mengalahkan Real 
Betis.

Kemenangan atas tim em-
pat besar itu dipastikan me-
lecut semangat anak asuh 
Marcelino Garcia Toral untuk 
memburu kemenangan liga 
keenam mereka musim ini. 

“Kami membutuhkan keme-
nangan untuk mendukung apa 
yang telah kami lakukan dengan 

Ia pun meyakini anak asuh-
nya bisa mengalahkan siapa 
pun. “Kami harus terus be-
kerja. Kami tahu bahwa dalam 
sepak bola, hasil adalah yang 
terpenting. Kami dapat bersaing 
dengan siapa pun,” tambahnya.

The Lions, yang finis di 
urutan ke-10 di liga Spanyol 
musim lalu, awal bulan ini 
kalah 0-1 di Santiago Berna-
beu berkat gol Karim Ben-
zema. Dan sejak Maret 2015, 
Athletic tanpa kemenangan 
melawan Los Blancos di La 
Liga. (amr/gsm)
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 Di bawah asuhan pelatih 
berpengalaman Putut Marha-
ento, yang sebelumnya mem-
besut Jogya Yuso,” jelas Dody 
Wahyudy, Manajer BSB Pa-
lembang. BSB Palembang 
pede alias percaya diri mena-
tap Proliga 2022 karena kom-
posisi pemain sudah komplet. 
Mereka tinggal latihan rutin 
dan menjaga kesehatan biar 
fit terus untuk Proliga 2022 
mulai 7 Januari nanti.

Mereka juga dilarang ke 
mana-mana tapi hanya ting-

gal di padepokan. “Kami ha-
rus persiapkan maksimal. 
Karena peta persaingan cukup 
ketat dan merata. Dimana ada 
dua tim baru yang ikut ber-
partisipasi dalam kompetisi 
Proliga nanti,” ucap Dody.

Direktur Proliga Hanny S 
Surkatty, mengingatkan bahwa 
kompetisi nantinya akan ber-
langsung dengan protokol kese-
hatan yang ketat. Juga tanpa 
dihadiri penonton karena si-
tuasi masih adanya pandemi 
Covid-19. “Semua atlet, ofisial, 
dan semua perangkat pertan-
dingan sudah harus divaksin 
dan di-swab PCR dengan hasil 

negatif,” tegas Hanny.
Ketua Umum PP PBVSI, 

Komjen Pol (P) Drs Imam 
Sudjarwo MSi menyambut 
gembira dengan dimulainya 
kompetisi Proliga 2022. Namun 
begitu, orang nomor satu di 
PP PBVSI itu mengingatkan 
agar seluruh pihak yang ter-
libat tetap menjaga kesehatan 
dan jangan abai. 

“Setidaknya adanya Pro-
liga ini masyarakat terobati. 
Karena sudah hampir dua 
tahun terhenti akibat adanya 
pandemi Covid-19 yang me-
landa dunia,” ungkap Imam 
Sudjarwo. “Proliga 2022 akan 

menjadi ajang seleksi dalam 
membentuk tim nasional yang 
dipersiapkan menuju SEA 
Games di Vietnam yang di-
jadwalkan berlangsung tahun 
depan,” lanjutnya. 

Pada pelaksanaannya, Pro-
liga kali ini menggandeng 
EMTEK Group, sebagai Of-
ficial Broadcaster. Nantinya, 
secara eksklusif sebanyak 66 
pertandingan disiarkan langs-
ung melalui aplikasi Vidio 
dalam kanal Champions TV 
dan saluran O Channel TV. 
Namanya juga berubah men-
jadi PLN Mobile Proliga 2022.
(kmd/gsm)

Bagi Indonesia, ini adalah 
semifinal kedelapan. Dari 
catatan itu, lima di antara 
mereka sukses menembus 
final. Masing-masing pada 
edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 

-
lanan, Indonesia belum per-
nah juara sehingga Tim Merah 
Putih disematkan sebagai 

Jika melihat Singapura, 
Timnas Indonesia sudah se-
ring ketemu. Total sebanyak 
59 kali pertemuan di semua 
ajang. Rinciannya, Indonesia 

menang 30 kali, 11 kali imbang, 
dan 18 kaki tumbang. Namun 
sepanjang Piala AFF, Pasukan 
Garuda pantas ketar-ketir 
karena Singapura lebih do-
minan. Sembilan kali bentrok, 
Pasukan Garuda hanya tiga 
kali menang, dua kali imbang, 
dan empat kali tumbang. 

Pertemuan sangat menya-
kitkan bagi Indonesia saat 
bertemu Singapura adalah 
pada Piala AFF 2004. Saat itu, 
Indonesia harus saksikan pe-
main Singapura angkat trofi 
Piala AFF usai dua kali kalah 
1-3 dan 1-2. Terakhir kali ke-
dua tim bertemu, Indonesia 
kalah 0-1 pada Piala AFF 2018.

Karena itu, Pelatih Timnas 
Indonesia Shin Tae Yong ing-
atkan ke pemainnya untuk 
tetap fokus sepanjang pertan-
dingan. Tidak boleh lengah 
sedetik pun. Itu karena Sing-
apura adalah tim kuat. Buk-
tinya, mereka mampu mele-
wati hadangan dari Filipina 
dan Myanmar. Apalagi me-
reka punya keuntungan se-
bagai tuan rumah. 

“Pertandingan melawan 
Singapura akan lebih berat. 
Karena melawan tuan rumah. 
Pemain harus menjalankan 
rencana yang telah dibuat dan 
melakukan permainan dengan 
baik. Seperti saat penyisihan 

grup lalu. Singapura tim bagus, 
satu persen pun kami tak bo-
leh lengah,” jelas Coach Shin 
Tae Yong.

Melawan Singapura, Indo-
nesia mendapatkan suntikan 
tenaga baru. Egy Maulana Vikri 
sudah tiba di Singapura ke-
marin setelah menjalani per-
jalanan panjang dari Slovakia. 
Keberadaan dia akan men-
jadi opsi tambahan dalam 
menerapkan permainan me-
nyerang Pasukan Garuda. 

Namun, untuk melawan 
Singapura pada leg pertama 
nanti Pelatih Shin Tae Yong 
tidak akan memaksakan Egy 
turun. Dia akan istirahat 

Sebanyak 66 Pertandingan Disiarkan Langsung
Momentum ke Jalur Kemenangan

Belum Turunkan Egy
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dulu untuk kembalikan kon-
disi sambil menunggu hasil 
PCR. Akan tetapi efek keha-
diran pilar FK Senica tersebut 
dipercaya semakin menambah 
kepercayaan diri pemain.

“Egy baru tiba, dia harus 
istirahat dulu. Mungkin pada 
leg kedua kemungkinan dia 
mulai turun. Kita lihat nanti. 
Saat ini dia menunggu hasil 
usap PCR jika negatif langsung 
gabung tim untuk berlatih,” 
terang Coach Shin.

Namun demikian, gelan-
dang timnas Witan Sulaeman 
siap untuk menjawab keper-
cayaan pelatih. Apalagi per-
mainan timnas semakin hari 
terus membaik. 

“Kami terus meningkatkan 

performa dan kepercayaan 
diri di setiap laganya. Mela-
wan Singapura, kami harus 
lebih kerjas keras lagi, lebih 
fokus, dengarkan instruksi 
pelatih dan kami siap tempur,” 
ucapnya.

Sementara itu, Timnas 
Singapura tidak bisa menu-
runkan bek kiri Shakir Ham-
zah dan sayap kiri Gabriel 
Quak karena cedera. Namun 
Pelatih Singapura Tatsuma 
Yoshida telah siapkan sen-
jata untuk menaklukkan In-
donesia. Dia akan instruksikan 
anak asuhnya memanfaatkan 
semua set piece yang dimi-
liki. Apakah itu tendangan 
bebas atau sepak pojok.

Langkah itu diambil ka-

rena Singapura memiliki lima 
pemain jangkung, di antara-
nya Amirul Adili, Safuwan 
Baharudin, Ikhsan Fandi, Ilham 

-
reka memiliki tinggi minimal 
180 cm. 

“Kekuatan Indonesia lebih 
baik, itu fakta. Kami tidak 
bisa berspekulasi. Mereka 
memang bermain sangat 
agresif, kami tidak bisa me-
remehkannya. Kami hanya 
coba yang terbaik sebagai tim. 
Kami akan mencoba mene-
mukan solusi untuk set pie-
ce ini. Karena set piece 
sangat penting untuk pertan-
dingan agar kami bisa bermain 
dengan baik,” ungkap Tat-
suma.(kmd/gsm)
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JAKARTA - Teka-teki kapan 
Sriwijaya FC (SFC) memulai per-
juangan di Liga 2 2021 terjawab 
sudah. Dalam rancangan PT Liga 
Indonesia Baru (LIB), jadwal Grup 
A akan dilangsungkan mulai 6 
Oktober. Tuan rumah Sriwijaya 
FC mendapatkan kesempatan 
main di laga pembuka grup zona 
Sumatera itu.

“Rencananya Grup A akan 
memulai pertandingan pada 6 
Oktober 2021. Soal tim mana yang 
akan tanding dulu, masih diko-
ordinasikan. Tapi yang pasti laga 
pembuka adalah tuan rumah 
grup,” ungkap Direktur Utama 
PT LIB, Ahmad Hadian Lukita 
ketika dihubungi via WhatsApp, 
kemarin (26/9).

Sebagaimana di-
ketahui, PT LIB telah 
membagi 24 peserta 
Liga 2 2021 menjadi 
empat grup dengan 
masing-masing grup 
diisi enam klub. Sri-
wijaya FC menjadi tuan rumah 
Grup A dengan pesaingnya ada 
Babel Muba United, Semen Padang, 
PSMS Medan, PSPS Pekanbaru, 
dan KS Tiga Naga. Jadwal Grup A 
dinanti-nanti karena sampai se-
karang jadwalnya belum dirilis. 

Beda dengan grup lainnya. PT 
LIB telah merilis semua pertan-
dingan putaran pertama Grup B 
dan C. Keduanya berlangsung di 
Stadion Madya Senayan, Jakarta 
Pusat dan Stadion Manahan Solo. 
Bahkan Grup C sudah memulai 
pertandingan kemarin. Laga pem-
bukanya antara Persis Solo mela-
wan PSG Pati.

Beruntung Grup A yang di-
huni Sriwijaya FC punya teman 
yang jadwalnya belum dirilis. Ya-
kni jadwal untuk Grup D yang 
dihelat di Palangkaraya. “Sebe-
narnya tidak ada kendala apapun 
terkait penjadwalan. Hanya soal 
waktu saja (untuk dirilis). Karena 
masih perlu koordinasi dengan 
Koordinator PPKM luar Jawa-

SFC MAIN 
6 OKTOBER

Bali,” terang Hadian.
Lanjut Hadian, rencananya PT 

LIB akan merilis jadwal Grup A 
dan D pada pekan ini. Antara 27 
September hingga 3 Oktober. 
“Kami berharap semua berjalan 

sesuai rencana. Meski ini Liga 2, 
kami akan terapkan protokol kese-
hatan ketat standar Liga 1. Kami 
juga akan terus kampanye nonton 
dan dukung dari rumah,” pung-
kasnya. (kmd/gsm/ce1)

Elthon dan Tibo 
Segera Gabung

PALEMBANG -  Tidak cu-
kup 25 pemain, Babel Muba 
United (BMU) terus menam-
bah amunisi. Kali ini menda-
tangkan Aliazer Thoncy Elthon 
Maran. Striker kelahiran 
Manokwari, 6 April 1989 itu, 
akan menambah ketajaman 
lini depan tim berjuluk Laskar 
Ranggonang tersebut. 

Selain Elthon, Titus  “Tibo” 
Bonai juga segera bergabung. 
“Elthon Maran besok (hari ini, 
red) sudah gabung. Sedangkan 
Tibo, besok (hari ini, red) baru 
keluar hasil tes PCR-nya. Jika 
negatif, maka bisa langsung 
berangkat dari Papua untuk 
bergabung bersama tim,” 
kata Manajer BMU, Achmad 
Haris, Minggu (26/9).

Elthon Maran bukan nama 
baru di Liga Indonesia. Dia 
sarat pengalaman. Beberapa 
klub pernah diperkuatnya. 
Seperti Madura United, Semen 
Padang, dan Kalteng Putra. 
Dia punya speed menggiring 

dan mengocek bola.
“Setelah Elthon Maran dan 

bergabungnya pemain lama 
Titus Bonai, kami masih akan 
mendatangkan sekitar tiga 
sampai empat pemain lagi. 
Saat ini sudah ada 25 pemain, 
akan kami coba maksimalkan 
minimal 28 pemain,” sam-
bungnya.

Haris menekankan, di Ba-
bel Muba United tidak ada 
pemain bintang atau superstar. 
Namun, semuanya sama. “Ji-
kapun ada pemain senior 
dijadikan panutan. Seperti 
Atep, Engelberd Sani, Amirul 
Mukminin, Titus Bonay dan 
lainnya,” tambahnya.

Dengan komposisi pemain 
yang ada, Haris  optimis BMU 
bisa lolos ke babak selanjut-
nya. Terlebih, tim asuhan 
Sasi Kirono itu miliki kom-
posisi pemain yang mum-
puni. Beberapa pemain per-
nah masuk skuad timnas dan 
Liga 1. (vis/gsm/ce1)

PAPUA - Tim sepak takraw 
Sumsel mempersembahkan med-
ali pertama di Pekan Olahraga 
Nasional (PON) XX-2021 di Papua. 
Kemarin (26/9) di GOR Trikora, 
tim Sumsel yang diperkuat Syafril 
Chan, Ari Astra Dinata, Hartanto 
Noto Negoro, dan Megi Trisandi 
tampil apik. 

Turun di nomor Hoop, Sumsel 
menyabet perunggu setelah meraih 
skor akhir 160.  “Kami sangat ber-
syukur,” ujar pemain yang merang-
kap pelatih Sumsel, Syafril Chan 
kepada Sumatera Ekspres.

Pada nomor Hoop ini, lanjutnya, 
tuan rumah Papua yang meraih 

emas dengan skor akhir 300 poin.  
Disusul Sulawesi Tenggara yang 
meraup poin akhir 180.

Syafril dan kawan-kawan ber-
tekad, untuk meraih emas pada 
nomor selanjutnya. Yakni di Dou-
ble Event pada 3 dan 4 Oktober 
mendatang. Sumsel tergabung di 
pool D bersama Kalimantan Sela-
tan, Aceh, dan Kepulauan Riau. 
“Mohon doa masyarakat Sumsel,” 
tambahnya. Ketua Umum KONI 
Sumsel Hendri Zainuddin meng-
apresiasi perjuangan tim sepak takraw 
Sumsel yang meraih perunggu. 
“Terus berjuang demi nama 
Sumsel,”ujar Hendri. (vis/gsm/ce1)

Perunggu Pertama 
di Nomor Hoop

MEDALI PERDANA: Tim sepak takraw Sumsel (kanan) sukses meraih medali 
perunggu pada nomor Hoop di PON XX-2021 Papua, kemarin (26/9) . 

Target 
Realistis
PALEMBANG - Babel Muba 

United (BMU) tak mau pasang 
target muluk-muluk di Liga 2 mu-
sim ini. Saat ini, tim berjuluk Las-

kar Ranggonang 
itu fokus pada 
babak penyi-
sihan grup ter-
lebih dulu.

“Target kami 
realistis saja. 
Karena persia-
pan mepet, ka-
mi sekarang ini 

fokus lolos penyisihan grup dulu,” 
kata Manajer BMU, Achmad Ha-
ris, usai makan siang bersama 
pemain, pelatih dan ofisial di 
Pedestrian House Cafe, Palembang, 
Minggu (26/9).

Demi menuntaskan target, la-
njut Haris timnya harus bekerja 
ekstrakeras. Terlebih semua lawan 
di Grup A punya peluang untuk 
lolos. “Semua tim di grup A berat. 
Jadi, kami harus fokus,” imbuhnya.

Saat ini, lanjutnya BMU terus 
memantapkan persiapan. Bahkan, 
sudah sepekan terakhir, Atep Rizal 
dan kawan-kawan melakukan la-
tihan di Palembang untuk antisi-
pasi dan adaptasi. (kur/gsm/ce1)

Achmad Haris

PEMBUKA: Sriwijaya FC akan main perdana di Grup A babak penyisihan 
Liga 2 pada 6 Oktober di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. 
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LUpAkAN kEkALAHAN

PRABUMULIH-Trofi kam-
piun Liga 3 Regional Sumsel 
menjadi milik PS Palembang. 
Kemarin (21/12) pada final 
leg 2 di Stadion Talang Jimar, 
Prabumulih, tim berjuluk 
Laskar Segentar Alam meng-
hentikan perlawanan Persi-
muba dengan skor 1-0.

Gol semata wayang dicetak 
Wahyudin menit 61 via penal-
ti. Itu berarti, keunggulan 
agregat skuad asuhan Jarot 
menjadi 2-0. Sebab di leg 1 
lalu, PS Palembang juga me-
nang 1-0. Pencetak golnya 
sama, yakni Wahyudin.

Kebahagiaannya ganda. 
Sebab, dia menyabet gelar 

pemain terbaik. “Senang. 
Makin tertantang membantu 
PS Palembang menuju Liga 
2,” ucapnya. 

Hasil itu juga membuat PS 
Palembang mencetak sejarah. 
Yakni meraih double winner 
2021. Sebelum juara Liga 3 
Regional Sumsel, PS Pa-
lembang kampiun Piala Gu-
bernur Sumsel U-20.

Kemenangan itu juga mem-
buat PS Palembang meraih 
satu tiket babak 64 besar na-
sional. “Kami membidik tiket 
ke Liga 2. Tentu akan berjuang 
lebih keras lagi di fase 64 be-
sar nasional,” ujar Presiden 
PS Palembang, Ratu Dewa.    

Untuk zona Sumatera, su-
dah ada 8 tim yang raih tiket 
64 besar nasional. Selain PS 
Palembang, ada PSDS Deli 
Serdang, PS Siak, 757 Kepri 
Jaya FC. Kemudian, Jambi 
United, Benteng HB FC, Be-
litong FC, dan AD Sport FC. 
Dari 64 besar nasional nanti, 
hanya 8 tim teratas yang ber-
hak promosi ke Liga 2. 

Sementara itu, Wali Kota 
Prabumulih, H Ridho Yahya 
mengaku senang dilibatkan 
sebagai tuan rumah. Dia juga 
mengucapkan selamat ke-
pada pemenang dan jangan 
cepat berpuas diri. Kepada 
yang kalah dia juga membe-

rikan support untuk tetap 
semangat.

“Tuan rumah di Prabumu-
lih sudah betul. Jangan sedikit-
sedikit di Palembang. Karena 
Sumsel milik 16 kabupaten/
kota bukan milik Palembang. 
Paling tidak para atlet tahu 
kabupaten/kota masing-ma-
sing,” jelasnya.

Selain itu, Ridho juga 
berharap kepada manajemen 
PS Palembang agar kiranya 
merekrut pemain-pemain 
terbaik dari 8 tim yang telah 
bertanding. Sehingga dalam 
Liga 2 akan membawa kum-
pulan pemain terbaik.(vis/
chy/gsm)
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TAK hanya Sriwijaya FC yang 
meradang, warganet khususnya 
fans Laskar Wong Kito juga 
geram dengan kepemimpinan 
wasit Juhandri Setiana. Saat 
memimpin pertandingan ba-
bak Delapan Besar Liga 2 an-
tara Sriwijaya FC melawan 
Persis Solo, Minggu (19/12).

Pelbagai komentar pedas 
dilayangkan. Baik di akun pu-
blik, maupun di akun pribadi 
wasit asal Kalimantan Barat 
itu.  Terakhir, akun pribadi 
Juhandri langsung digembok 
atau diprivat. Foto-foto di akun 
tersebut juga dihapus. 

Akun resmi Sriwijaya FC 
yakni @sriwijayafc.id yang 
memposting foto wasit yang 
memimpin pertandingan, 
disebut fans. Begitu juga akun-

JUARA:Pemain dan official PS Palembang lakukan perayaan usai menjuarai Liga 3 Regional Sumsel 
setelah menang 1-0 atas Persimuba pada final leg ke-2 di Stadion Talang Jimar, Selasa (21/12).

FOTO: KRIS SAMIAJI/SUMEKS
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akun sempalan Sriwijaya yang 
memposting foto wasit Ju-
handri, juga dibanjiri kom-
entar pedas netizen fans 
Sriwijaya FC.  

“Baik wasit komentatornya 
berat sebelah semua... Yang 
parah SFC selalu pelanggaran 
dan Persis Solo selalu menda-
patkan keuntungan... komen-
tator selalu mencari2 dan 
membenarkan keputusan 
wasit ... nauzubillah himinza-
likkk... laknat Allah lebih pe-
dih.... Wasit semoga anak cucu 
dan keturunanmu mendapat 
azab Allah... bukan mendoakan 
jahat tapi kita harus tentang 
bila ada ketimpangan yang 
mungkin tidak benar..,” tulis 
akun @er.vin1994.

Sebelumnya, head coach 
Sriwijaya FC Nilmaizar meng-
ungkapkan rasa kecewanya. 
“Harusnya korps wasit sudah 
menindak dia. Karena laws 
of the game gak jalan,” ujar 
Nilmaizar.

“Alhamdulillah Sriwijaya 
FC masih dapat menyelesai-
kan game. Semua sudah sei-
zin Allah Swt. Semoga semua 
menjadi bagian sejarah yang 
akan membuat sepak bola 
Indonesia ke depannya men-
jadi lebih baik. Terima kasih 
telah membersamai Sriwijaya 
FC,” ucap Manajer Sriwijaya 
FC, Hendriansyah. (vis)

Juhandri Setiana

BANGKIT: 
Pemain Sriwijaya FC, Valentino 
Telaubun sudah lupakan 
kekalahan lawan Persis dan 
berambisi mengalahkan Rans 
Cilegon FC.

FOTO: EVAN ZUMARLI/SUMEKS
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Pengaduan Produk 
Jurnalistik ke Dewan Pers

 Q HINDARI ...
Sambungan dari hal 1

Mulai Oktober, Tak Rawat Pasien Covid  Nihil Insentif

Bakal Main Habis-habisan
 

 Q TELAT PROSES ...
Sambungan dari hal 1

 Q MISSION ...
Sambungan dari hal 1

 adalah sebagai sarana 
media informasi, pendidikan, 
hiburan serta kontrol sosial. 

“Khusus kontrol sosial, 
sering berbenturan dengan 
pemahaman demokrasi yang 
berbeda. Kontrol sosial ber-
kaitan dengan kritik sosial. 
Umumnya penguasa enggan  
dikritik. Sedang pemikiran 
menolak kritik adalah pema-
haman otoriter. Karena eng-
gan dikontrol, jadi mengham-
bat kebebasan pers,” jelasnya.

Diungkapnya, kebebasan 
pers di Indonesia masih ren-
dah. Angkanya di bawah 40 
persen. “Meskipun sangat ren-
dah, tapi kita lebih baik dari 
Singapura dan Vietnam,” tam-
bah Muslimin. Tak heran, ma-
sih banyak kasus kekerasan 
yang terjadi terhadap insan 
pers. “Sejauh ini sudah ada 865 
kasus kekerasan fisik dan non 
fisik terhadap pers. Termasuk 
di dalamnya melakukan pe-
midanaan wartawan,” tuturnya.

Menurut Muslimin, kasus 
pemidanaan terhadap war-
tawan yang menjalankan 
tugas-tugas jurnalistiknya 

tidak boleh terjadi. Ada UU 
Pers, HAM dan UU Dasar 1945. 
Apalagi, dengan Polri dan 
Kompolnas sudah ada jalinan 
kerja sama. “Dengan dasar 
itu, tentu tidak juga wartawan 
kebal hukum. Wartawan ha-
rus memperhatikan hukum 
dan koridor. KEJ dan KPW 
harus ditaati,” tandasnya.

Perlindungan terhadap 
wartawan telah diatur juga 
dalam UU Pers. Yang penting, 
dalam menjalankan profesi-
nya, insan pers harus menge-
tahui dan menjalankan KEJ 
dan KPW. 

Ketua DKP PWI Sumsel, H 
Kurnati Abdullah mengajak 
wartawan untuk memahami 
KEJ dan KPW. “Saya yakin 
banyak kawan-kawan yang 
tidak membaca. Padahal itu 
dasar wartawan. Meskipun 
baru diberlakukan 2018 usai 
Kongres di Solo, wartawan 
wajib tahu,” imbuhnya. Dalam 
penulisan, wartawan juga ha-
rus memenuhi standardisasi 
berita yakni 5 W + 1 H. “Kita 
juga berharap tidak lagi mela-
kukan copy paste. Sekarang 
banyak wartawan yang copy 
paste tanpa mereka mengon-
firmasi sumber. Padahal itu 

belum tentu benar,” cetusnya.  
Diakui Kurnati, saat ini mun-
cul berbagai keluhan terhadap 
banyaknya media online yang 
belum terverifikasi.  Sesuai 
aturan Dewan Pers, untuk 
mendirikan media tidak bisa 
serta merta. “Harus memiliki 
landasan yang kuat serta me-
miliki profesionalitas,” jelasnya.

Ketua PWI Sumsel H Firdaus 
Komar menyatakan, bentuk 
produk jurnalistik tidak dise-
lesaikan melalui polisi dahulu. 
“Kita sudah ada kerja sama 
dengan Kapolri dan Komnas 
HAM. Penyelesaikan masalah 
dari produk jurnalistik harus 
lewat Dewan Pers dulu,” jelas-
nya sembari mengatakan kalau 
hal itu disebutkan dalam UU 
ITE ayat 7 poin 2. 

Ditambahkan Wakil Ketua 
PWI Sumsel bidang Organi-
sasi, H Anwar Sy Rasuan, di 
Sumsel tercatat ada 1.200 
anggota PWI. Khusus di Pa-
lembang saja sekitar 600 orang. 
Pada prinsipnya, wartawan 
harus menyampaikan apa pun 
berita dilandasi dengan ke-
jujuran.  “Wartawan harus 
peka melihat situasi dan kon-
disi. Saat ini banyak yang 
mengaku wartawan tapi tidak 

berkompeten,” tegasnya. Un-
tuk jadi jurnalis yang kompe-
ten, harus paham dengan KEJ 
dan KPW. Narasumber lain, 
Kabid Humas Polda Sumsel, 
Kombes Pol Supriyadi. Dia 
mengakui, kepolisian memang 
sering mendapatkan laporan 
dari masyarakat. “Terutama 
dugaan pencemaran nama 
baik oleh rekan-rekan pers. 
Biasanya karena tidak kon-
firmasi terlebih dahulu. Hal 
itulah yang menjadikan per-
masalahan terkait laporan,” 
jelasnya. 

Nah, untuk itu kepolisian 
akan selalu berkoordinasi 
dengan PWI jika ada laporan.  
“PWI juga perlu memperha-
tikan banyaknya media yang 
tidak terdaftar. Terus terang 
jika ada nomor yang tidak 
dikenal mau konfirmasi, saya 
tidak angkat. Karena jika war-
tawan di Sumsel, sebagian 
besar ada nomor saya,” tegas 
Supriyadi.  Terlepas dari itu, 
kepolisian dalam hal ini Polda 
Sumsel dan jajaran akan mem-
berikan informasi apa saja. 
Yang penting sumbernya jelas. 
“Kita akan selalu menjaga 
sinergitas Polda dan media,” 
pungkasnya. (iol)

Semoga kami beruntung,” 
ujar Head Coach Sriwijaya 
FC, Nilmaizar kepada Suma-
tera Ekspres, kemarin (21/12).

Pelatih kelahiran Payakum-
buh, Sumatera Barat, 2 Janu-
ari 1970 itu tahu betul. Rans 
yang kini dipoles Rahmad “RD” 
Darmawan, juga sangat bernaf-
su mengalahkan Sriwijaya FC. 
Sebab, meski Rans ada di pun-
cak (6 poin), namun posisinya 
masih rawan. “Mereka (Rans, 
red) pasti bermain ngotot. Saya 
pikir ini akan jadi laga yang 
ketat,”  sambungnya.

Apapun hasilnya nanti, 
sambung eks pelatih Timnas 
Indonesia U-23 itu, dirinya 
sangat mengapresiasi kerja 

keras anak asuhnya. “Fighting 
spirit Sriwijaya FC luar biasa. 
Mental menang selalu ada,” 
akunya. Menang dengan ke-
unggulan selisih 2 gol, bukan 
hal mustahil bagi Sriwijaya 
FC. Lebih dari itu pun sering. 
Kali terakhir Sriwijaya FC 
bisa menang dengan keung-
gulan selisih 2 gol pada 4 No-
vember 2021 lalu. 

Saat itu Sriwijaya FC bisa 
menang 2-0 atas Muba Babel 
United (MBU). Sriwijaya FC 
juga pernah menang 2-0 atas 
Rans. Tepatnya pada 28 Agus-
tus 2019 lalu.  “Mohon doanya 
agar Sriwijaya FC bisa mele-
wati misi sulit ini,” imbuhnya.

Begitu juga diungkapkan 
kapten Sriwijaya FC, Muham-
mad Nur Iskandar. Dirinya 
berharap duel pamungkas 

berjalan fair. “Kami akan 
berikan yang terbaik buat 
Sriwijaya FC,”ucap Nur.

Sementara, pelatih Rans 
Rahmad “RD” Darmawan 
respect dengan Sriwijaya FC. 
Pelatih asal Metro, Lampung 
itu yakin, tim yang pernah 
ditanganinya, akan bermain 
habis-habisan. “Makanya 
kami harus waspada dengan 
tim yang punya spirit tinggi,” 
ucap RD.

Baginya, Rans juga butuh 
kemenangan. Risiko besar 
jika kalah dari Sriwijaya FC. 
Sebab, jika kalah maka pe-
nentuan lolos berdasarkan 
head to head dan selisih gol. 
“Jadi, jalan satu-satunya bagi 
kami adalah mengalahkan 
Sriwijaya FC,” pungkasnya. 
(vis/gsm)

Masnoni : Padahal 
Bisa Jadi Saksi 
Menguntungkan 

PALEMBANG - Penyidik 
Unit III Subdit IV Renakta 
Ditreskrimum Polda Sumsel 
memanggil Dh, istri RG, dosen 
FE Unsri, kemarin (21/12). 
Didampingi advokat H Ghan-
di Arius SH MHum, kuasa 
hukum sang suami, dia tiba 
di Mapolda Sumsel sekitar 
pukul 10.40 WIB.

Wanita yang mengenakan 
kemeja panjang biru muda 
dipadu hijab  merah muda 
dan jeans biru itu tampak 
mengapit sebuah map ber-
warna kuning. Di belakang-
nya menyusul seorang wa-
nita dan seorang pria yang 
diduga kerabatnya. Mereka 
langsung masuk ke ruang 
pemeriksaan.

Advokat H Ghandi Arius 
enggan berkomentar banyak 
terkait hasil pemeriksaan ter-
hadap istri kliennya. “Mohon 
maaf istrinya enggan diwa-
wancarai. Dia penyidik sepu-
tar peranannya sebagai seorang 
istri seperti apa. Dia juga kan 

tidak banyak mengetahui ma-
salah yang saat ini menimpa 
suaminya,” sebutnya.

Dh sendiri tidak mau ber-
komentar apa pun usai pe-
meriksaan. Menurut PS Ka-
subdit IV Renakta Ditreskri-
mum Polda Sumsel, Kompol 
Masnoni SIK, Dh dipanggil 
dan dimintai keterangannya 
semata-mata untuk kepen-
tingan penyidikan. “Penyidik 
berupaya semaksimal mun-
gkin menggali sumber-sum-
ber informasi seputar kasus 
yang menjerat RG. Termasuk 

dari orang terdekat, dalam 
hal ini istrinya yang sebe-
tulnya bisa menjadi saksi 
yang menguntungkan ter-
sangka,” beber dia. 

Hanya saja, selama peme-
riksaan yang bersangkutan 
banyak mengaku tidak tahu 
dan lebih banyak diam. 
“Akan kami kaji apakah ke-
terangannya diperlukan atau 
tidak untuk dimasukkan ke 
dalam berkas penyidikan,” 
ungkap Masnoni.  “Soal apa 
yang ditanyakan persisnya, 
itu tidak bisa kami buka 

karena masuk materi penyi-
dikan,” ucap Masnoni yang 
kini tengah disibukkan se-
bagai peserta tes Sekolah 
Pimpinan Pertama (Se-
spimma) Polri ini. 

Soal sikap bungkam yang 
ditunjukkan istri RG selama 
pemeriksaan, Masnoni me-
nyebut hal itu lumrah dan wa-
jar. Pasalnya, saat ini RG telah 
mengakui jika dia yang mengi-
rimkan chat vulgar kepada 
para korban yang merupakan 
mahasiswi dan bekas mahasis-
winya tersebut. (kms)

Diperiksa 3 Jam, Istri RG  Banyak Diam
dan Rp5 juta untuk nakes 

lainnya.  Sayangnya, tak semua 
daerah berkomitmen men-
cairkan insentif itu tepat wak-
tu. Dengan sisa 10 hari jelang 
akhir tahun ini, beberapa 
daerah belum tuntas dalam 
pembayaran insentif yang 
menjadi hak para nakes ter-
sebut.  Kondisi itu terjadi di 
Lubuklinggau, Muratara, Ba-
nyuasin, Empat Lawang, Lahat, 
dan lainnya. Seorang nakes di 
Lubuklinggau, A mengaku 
insentifnya memang belum 
dibayar. “Hingga kemarin be-
lum ada titik terang pencairan 
atau pembayaran insentif 
kami yang bertugas menanga-
ni pasien Covid-19,” sesalnya. 

Padahal sudah sejak No-
vember 2020, berlanjut hing-
ga saat ini. “Padahal penanga-
nan Covid-19 sudah kami 
selesaikan, tapi hak kami 
(insentif ) tidak kunjung cair,” 
sebutnya. Dia mengaku, ber-
sama nakes lain sempat meng-
konfirmasi langsung ke Ke-
menkes terkait pembayaran 
insentif tersebut. Dan pemerin-
tah pusat menyebut bahwa 
dananya langsung dibayarkan 
ke pemda masing-masing. 

“Padahal nakes yang terli-
bat menangani Covid-19, baik 
di puskesmas maupun RS itu 
jumlahnya ratusan. Kok tidak 
diperhatikan. Kami ini juga 
susah ngomong, karena PNS 
dan ada juga yang honorer. 
Takutnya langsung dicopot 
nanti,” katanya. Dia berharap, 
Pemkot Lubuklinggau pun 
bisa memberikan perhatian 
soal ini. “Apa mau dibayar 
dulu bulan 11-12  tahun lalu. 
Atau gimana. Masa kami 
nunggu 1 tahun lebih,” katanya. 

Padahal para nakes me-
nangani Covid-19 itu bertaruh 
nyawa. “Kami bahkan rela 
meninggalkan keluarga, takut 
anak suami tertular. Kami 
juga takut tertular dari pasien,” 
keluhnya. Tidak sedikit nakes 
yang akhirnya tumbang dan 
ada yang 1-2 bulan dirawat, 
bahkan ada pula nakes yang 
meninggal. “Berat perjuangan 
kami waktu itu, tapi sekarang  
dilupakan,” pungkasnya. 

Nakes lain di Kota Lubuk-
linggau yang juga tak bersedia 
menyebut namanya mengaku 
telah memperjuangkan insen-
tif tersebut. Bersama rekan-
rekannya pernah mengadu 
sampai ke Kemendagri. “Kalau 
menurut Kemendagri kan mi-
nimal 50 persen per Juni 2021 
mewajibkan realisasi pencai-
ran. Sedangkan di Lubukling-
gau, insentif November-De-
sember 2020 saja belum di-
bayar, apalagi mau sampai   
bulan Juni 2021,” pungkasnya. 

Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kota Lubuklingau, 
Zulpikar mengakui jika insen-
tif nakes yang menangani pa-
sien Covid-19 memang belum 
dibayar sejak November-De-
sember 2020. Juga untuk  se-
panjang 2021 ini.  “Itu karena 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
lambat mengajukan pencai-
ran ke BPKAD Lubuklinggau,” 
ujar Zulpikar. 

Mereka (Dinkes, red) 
mengajukan pencairan insen-
tif nakes per delapan bulan 
sekali, yang seharusnya setiap 
bulan atau paling lama 2 bulan 
sekali.  “Jadi untuk periode 
sejak Januari baru diajukan 
Agustus. Terpaksa harus 
menunggu dulu, karena pro-
sesnya juga tidak cepat,” ce-
tusnya. Dari pengajuan Janu-
ari-Agustus 2021 saja, jumlah 
anggaran yang harus disiapkan 
lebih dari Rp1,2 milliar.  

Nah, anggarannya tidak 
selalu. “Kita terpaksa menungu 
DBH (dana bagi hasil) supaya 
bisa membayar itu. Saat ini 
pengajuan itu masih diproses,” 
ungkapnya. Walau begitu, 
Zulpikar memastikan pihaknya 
akan segera menyelesaikan 
pembayaran ketika DBH sudah 
cair.  “Intinya akan kita bayar, 
menunggu DBH dulu. Kalau 
DBH masuk bulan ini, kita 
selesaikan semua belanja ru-
tin tersebut,” ungkapnya. 

Di Muratara, pembayaran 
insentif nakes tim Covid juga 
belum tuntas. Kepala Dinkes 
Muratara, Marlinda Sari men-
jelaskan pihaknya sudah me-
nyelesaikan pembayaran in-
sentif nakes untuk penanganan 
Covid-19 periode Januari-
Agustus. “Tinggal September-
Desember masih proses, sudah 
kita input data penerimanya,” 
tegasnya. 

Juru Bicara tim Satgas Co-
vid Kabupaten Muratara, se-
kaligus Asisten I Pemda Mu-
ratara, Susyanto Tunut men-
gungkapkan penghitungan 
insentif untuk penanganan 
pasien Covid-19 terbagi men-
jadi 2 jenis. Yakni khusus un-
tuk dokter, perawat dan nakes 
yang mendapat SK masing-
masing OPD, baik RSUD mau-
pun Dinkes dan puskesmas. 

“Klaim penanganan pasien 
Covid-19 itu diajukan ke Ke-
menkes dan diverifikasi Ke-
menterian Kesehatan, lalu 
ditransfer ke daerah, masuk 
biaya operasional kesehatan 
(BOK). Sudah ada realisasi 
pembayaran sampai Agustus,” 
katanya. Untuk bulan berikutnya 
(September-Desember, red) 
juga sudah diajukan ke Kemen-
kes, namun masih proses. Se-
dangkan insentif kedua khusus 
tenaga vaksinator melalui dana 
refocusing khusus penangana-
nan Covid-19 bersumber dari 
APBD. “Kalau yang ini, dananya 
dikembalikan ke OPD, Dinkes 
dan RS. Tidak ada kendala, su-
dah direalisasikan,” tutupnya. 

Di Banyuasin, insentif Co-
vid-19 macet sejak Juli 2021. 
Namun Dinkes Banyuasin 
mengaku sudah mengajukan-
nya ke Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
Banyuasin untuk pencairan. 
“Kita telah usulkan dana in-
sentif nakes sekitar Rp1 miliar 
dan kini menunggu proses 
pencairan,” sebut Kadinkes 
Banyuasin, dr Rini Pratiwi 
MKES melalui  Kabid SDK 
Dhanny Asmara, kemarin. 

Kalaupun tahun ini tidak 
juga cair, kata dia, maka in-
sentif nakes akan dibayarkan 
tahun depan dengan dikelu-
arkannya SPH (surat penga-
kuan hutang). Sedangkan 
insentif Oktober-Desember 
tergantung klaim nakes apakah 
merawat pasien Covid-19 atau 
tidak. Seorang nakes, dr Yus-
rizal menyebut dia tidak dapat 
insentif bulan Oktober-Desem-
ber, karena selama bulan itu 
dia tidak merawat pasien Co-
vid-19. “Jadi tidak ada klaim,” 
katanya.

Kepala BPKAD Banyuasin, 
Subagio melalui Kabid Per-
bendaharaan, Masfarizal men-
gatakan, untuk insentif nakes 
sudah dibayarkan hingga Ok-
tober lalu. “Untuk November 
belum diajukan, masih di 
Dinkes,” katanya.

Sekretaris Dinkes Empat 
Lawang, Dery Kurniawan men-
gatakan masih ada beberapa 
nakes di Empat Lawang yang 
insentifnya belum cair. “Namun 
segera dibayarkan, karena ang-
garannya sudah ada. Tinggal 
menunggu proses pencairan 
saja,” kata Dery. Insentif nakes 
ini besarannya berbeda-beda 
sesuai tugas dan jabatannya. 

“Di kami insentif tidak ma-
cet, hanya ada beberapa nakes 
saja belum dibayarkan dan 
secepatnya diselesaikan se-
belum habis tahun ini,” kata-
nya. Untuk insentif vaksinator 
sudah dibayar semua hingga 
akhir tahun, karena mengejar 
vaksinasi dosis pertama men-
capai target 70 persen. 

Sementara Welter, seorang 
perawat di Lahat mengaku 
insenstif nakes sudah dibay-
arkan, tapi sebelumnya ada 
keterlambatan. “Kalau pen-
cairan insentif kami paling 
terlambat 2 minggu. Sekarang 
sudah selesai,” jelasnya. 

Kadinkes Lahat Taufiq M 
Putra SKM MM mengaku rea-
lisasi dana Covid-19 tahun ini 
sebesar Rp5,3 miliar, dan khu-
sus insentif nakes telah dibay-
arkan. “Walaupun ada keter-
lambatan, tapi tidak lama 
karena terkendala aturan,” 
ujarnya. Sesuai aturan insen-
tif diberikan bila ada pasien 
Covid-19, namun bulan Ok-
tober-November tidak ada 
pasien dan Desember hanya 
ada satu pasien yang kini sudah 
sembuh. Insentif diberikan 
hanya kepada nakes yang me-
rawat pasien Covid-19. 

Selain itu, beberapa daerah 
justru mengklaim pencairan 
insentif tidak ada masalah 
lagi. Sekretaris Dinkes PALI, 
Mudakir mengatakan insentif 
nakes yang menangani Co-
vid-19 sejauh ini tidak terjadi 
keterlambatan pencairan. 
“Alhamdulillah di kita lancar. 
Tinggal dari kita (Dinkes, red) 
siap tidak mengambilnya. 
Dari BPKAD PALI lancar-
lancar saja,” ujarnya.

Kepala BPKAD Kota Pa-
lembang, Zulkarnain menga-
takan insentif nakes untuk 
tahun 2021 sudah dianggarkan. 
“Jumlah nakes yang menerima 
insentif ini sesuai jumlah yang 
diberikan Dinkes Kota Pa-
lembang dan RSUD Palembang 
Bari, dengan total anggaran 
tahun ini sebesar Rp15 miliar,” 
pungkasnya. Seorang nakes, 
Iin mengatakan jika insentif 
mereka   sudah dibayarkan. 
“Tapi beda-beda juga ya. Ada 
yang sudah, tapi dengar-dengar 
ada yang belum terima juga,” 
ungkapnya, kemarin. 

Di OKI, Direktur RSUD 
Kayuagung, dr Asri Wijayanti 
mengungkapkan sebelumnya  
tinggal 1 bulan lagi insentif 
nakes belum dibayar, lalu 
pada 6 Desember diajukan 
bekeras pencairan. “Jadi se-
karang untuk tahun ini semua 
insentif sudah dibayar,” sebut-
nya. Terpisah Kepala BPKAD 
OKI, Ir Mun’im MM mengaku 
pembayaran  insentif  nakes 
Covid-19 sudah diselesaikan 
sejak awal bulan lalu. 

Terpisah Kasi SDM Kese-
hatan Dinkes Sumsel, Yusni-
ta mengatakan nakes yang 
mendapat insentif di bawah 
naungan Dinkes Sumsel se-
banyak 2.706 orang. Rincian-
nya 169 dokter spesialis, 310 
dokter umum dan gigi, 1.742 
bidan dan perawat, dan 485 
orang tenaga kesehatan lain-
nya. “Untuk insentif, di Dinkes 
Sumsel sudah semua dibay-
arkan hingga Desember. Tidak 
ada kendala,” ujarnya. 

Kepala Dinkes Sumsel, 
Lesty Nurainy menambahkan 
nakes yang mendapat insen-
tif penanganan Covid-19 su-
dah dianggarkan semua di 
dana alokasi umum (DAU). 
“DAU ini dana transfer dari 
pusat ke daerah, termasuk 
kabupaten/kota. Mekanisme-
nya diserahkan ke kabupaten/
kota masing-masing sesuai 
kebutuhan,” tandasnya. (rei/
bis/eno/cj17/gti/cj13/ebi/
uni/fad/ce2)

Khususnya bagi para dok-
ter yang sudah berjibaku 
terlibat dalam penanganan 
Covid-19 di kabupaten/kota.

“Terkait keterlambatan kami 
tidak tahu apa permasalahan-
nya. Namun hal ini sangat me-

nyayangkan jika benar adanya,” 
ujar dia, kemarin (21/12). Kata 
dokter spesialis penyakit dalam 
ini, insentif ataupun gaji yang 
sudah ditetapkan pemerintah 
ataupun lembaga harus segera 
membayarkan itu berdasarkan 
kerja yang dilakukan para nakes. 

“Itu hak perorangan. Sudah 
selayaknya dibayarkan. Jika 

tidak dibayar, akan berdampak 
pada pelayanan ke masyarakat. 
Mengingat, para nakes sudah 
berkorban berjuang bahkan 
mereka rela tidak bertemu 
keluarganya. “Bahkan bertarung 
nyawa,” ucapnya.

Insentif Covid-19 bentuk 
penghargaan pemerintah 
kepada nakes. Karena itu, 

harusnya tak terlambat. Apa-
lagi perjuangan mereka (na-
kes, red) yang sangat besar. 
“Di Indonesia ini kita yang 
paling besar di Asia, tenaga 
kesehatan yang meninggal 
karena Covid-19. Jadi hara-
pan kita jika benar terjadi 
untuk bisa disegerakan di-
bayar,” tukasnya. (nni)

Menyayangkan jika Benar Terjadi

Digelar dalam sidang senat 
terbuka di Gedung STIE TN. 
Tampak hadir Gubernur Sum-
sel H Herman Deru, Bupati 
OKU Timur H Lanosin ST 
serta tamu undangan dari 
berbagai kalangan. Prof Ga-
raika kemarin (21/12) meny-
ampaikan pidato ilmiah ber-
judul Tantangan dan Peng-
embangan SDM di Masa 
Window of Demography di 
Indonesia.

Me nu r u t nya,  p e r-
kembangan teknologi infor-
masi dan komunikasi saat ini 
sangat menentukan peran 
serta manusia sebagai sumber 
daya yang mempunyai pemiki-
ran cerdas dan kreatif. “Ma-
nusia  sebagai makhluk yang 
diberi akal pikiran harus 
mampu menerima tantangan 
di era global. Dengan begitu 
dapat memberikan suatu pe-
rubahan terhadap dirinya 
sendiri agar menjadi ber-
kembang,” terangnya.

Di era sekarang, komuni-
kasi dan teknologi saat ini me-

nantang semua SDM untuk 
mampu keluar dari permasa-
lahan hidup. Baik dari segi eko-
nomi, budaya dan politik serta 
bidang-bidang lainnya. “Ma-
nusia sebagai insan yang mulia 
mempunyai peradaban tinggi 
yang mampu menyelesaikan 
setiap permasalahan,” jelasnya.

Dia juga berharap dengan 
gelar sebagai guru besar ini 
dapat meningkatkan kema-
juan SDM di Kampus STIE TN. 
Umumnya bagi masyarakat 
Bumi Sebiduk Sehaluan, 
menuju generasi emas pada 
2045. “Saya berharap ilmu yang 
didapat ini ke depan dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa 
STIE TN dan masyarakat ba-
nyak,” pungkasnya.

Sementara, Gubernur Sum-
sel H Herman Deru mengu-
capkan selamat kepada kakak 
tercintanya, Prof Garaika atas 
gelar barunya sebagai guru 
besar di Kampus STIE TN. 
“Saya adik, kami dan keluarga 
tentu saja merasa bangga 
dengan gelar baru Prof Ga-
raika dan pengukuhannya 
sebagai guru besar di bidang 
Ilmu Manajemen SDM 

“Semoga ilmu yang dipero-
leh dapat bermanfaat bagi 
masyarakat,” imbuhnya. Gu-
bernur Sumsel mengungkap-
kan ada sekitar 10.000 dosen 
namun hanya 26 persen yang 
merupakan guru besar. Be-
gitu juga dosen yang sudah 
bergelar doktor, baru 8 persen 
dari total dosen yang ada.  
Deru pun tergerak untuk 
mengetahui apa kendalanya 
utamanya dan berdiskusi 
dengan Kepala LLDIKTI. “Ru-
panya dosen-dosen khususnya 
usia 50 tahun ke atas itu ke-
mampuan  ekonominya ba-
nyak terbagi. Karena itu Saya 
minta L2DIKTI seleksi ini dan 
Pemprov Sumsel yang akan 
biayai pendidikan mereka ini,” 
tuturnya. Di era digital yang 
berkembang pesat tak bisa 
dipungkiri membuat peran 
manusia akan semakin ber-
kurang. Untuk menyikapi itu, 
penting bagi SDM untuk me-
ningkatkan pendidikan.

Deru berterima kasih ka-
rena STIE Trisna Negara telah 
berhasil menyumbangkan 
banyak lulusan untuk mengelo-
la daerah hingga pisat.  

“Semoga ini semakin memu-
puk kepercayaan masyarakat 
dan menjadikan STIE ini se-
kolah tujuan utama bukan 
sekolah tujuan alternatif,” 
tambahnya. Ketua  LLDIKTI 
Wilayah II Prof Yuliansyah SE 
MSA PhD.Akt.Ca membenar-
kan rencana pemberian bea-
siswa bagi para dosen PTS di 
Sumsel oleh Pemprov Sumsel.  
Dikatakan Prof Yuliansyah 
beberapa waktu lalu Gubernur 
Sumsel telah meminta L2DIK-
TI untuk mengkoordinir ini 
karena banyak dosen yang 
ingin menempuh pendidikan 
S3 namun terkendala biaya.  
“L2DIKTI akan segera koor-
dinir ini, kemudian segera 
audiensi dengan Gubernur 
Sumsel terkait program terse-
but,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan 
tersebut, Ketua L2DIKTI Wi-
layah II Prof Yuliansyah SE MSA 
PhD  Akt.Ca. Terlihat juga Ketua 
STIE Trisna Negara, Dr Hj He-
lisia Mgh Garaika SH S.E, MM, 
Bupati OKU Timur H Lanosin 
Hamzah, dan sejumlah kepala 
OPD di lingkungan Pemprov 
Sumsel.(sal)

Gubernur Siapkan Beasiswa untuk Dosen

 QMEREKA ...
Sambungan dari hal 1

 Q PROF GARAIKA ...
Sambungan dari hal 1

PENUHI PANGGILAN : Dh didampingi advokat H Ghandi Arius SH MHum datang ke Mapolda Sumsel 
penuhi panggilan penyidik sebagai saksi untuk suaminya, dosen RG, kemarin (21/12).
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AGENDA
PIALA AFF 

Rabu, 22 Desember 2021
Singapura  vs  Indonesia 

(Live Vidio, RCTI, iNews, RCTI+, pukul 
19.30 WIB)

LIGA 2
Rabu, 22 Desember 2021

Sriwijaya FC  vs  RANS Cilegon FC
(Live Indosiar, Vidio, pukul 21.00 WIB)

Persis Solo  vs  Persiba 
(Live O Channel, Vidio, pukul 21.00 WIB)

CARABAO CUP
Kamis, 23 Desember 2021

Brentford  vs  Chelsea 

(Live Mola TV, pukul 02.45 WIB)
Liverpool  vs  Leicester City 

(Live Mola TV, pukul 02.45 WIB)
Tottenham  vs  West Ham 

(Live Mola TV, pukul 02.45 WIB)

LA LIGA
Kamis, 23 Desember 2021

Ath Bilbao  vs  Real Madrid
(Live Streaming beIN Sports, pukul 03.30 

WIB)

SERIE A
Rabu, 22 Desember 2021

Sassuolo  vs  Bologna 
(Live beIN Sports 1, pukul 22.30 WIB)

Venezia  vs  Lazio 
(Live beIN Sports 2, pukul 22.30 WIB)

Kamis, 23 Desember 2021
AS Roma  vs  Sampdoria 

(Live beIN Sports 1, pukul 00.30 WIB)
Inter Milan  vs  Torino 

(Live RCTI, RCTI+, beIN Sports 2, pukul 
00.30 WIB)

Empoli  vs  AC Milan 
(Live beIN Sports 2, pukul 02.45 WIB)

LIGUE 1
Kamis, 23 Desember 2021

Lorient  vs  PSG 
(Live beIN Sports 1, RCTI+, pukul 03.00
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JAKARTA - Proliga siap kembali me-
nyapa penggemarnya setelah terhenti 
penyelenggaraannya sejak Maret 2020 
tanpa pemenang. Rencananya, Proliga 
2022 akan dieksekusi mulai 7 Januari 
hingga 27 Maret 2022. 

Penyelenggaraannya di-
buat bubble di Padepokan 
Voli Jenderal Polisi Kunarto 
Sentul, Bogor. Bukan keliling 
ke beberapa kota peserta 
kompetisi. 

Total ada 11 tim yang ikut serta dalam 
Proliga kali ini. Rinciannya enam klub 
putra dan lima tim putri. Keenam tim 
putra tersebut adalah Jakarta BNI 46, 

Surabaya Bhayangkara Samator. Kemu-
dian, Palembang Bank SumselBabel, 
Jakarta Pertamina Pertamax. Serta dua 
pendatang baru yakni Bogor LavAni, 
dan Kudus Sukun Badak.

Adapun lima tim putri di 
antaranya Jakarta Popsivo 
Polwan, Bandung BJB Tan-
damata. Lalu, Gresik Petro-
kimia Pupuk Indonesia, 
Jakarta Pertamina Fastron, 
dan Jakarta Elektrik PLN. 

“Persiapan BSB Palembang sudah on 
the track. Kami sudah menggelar latihan 
sejak awal Desember di Bogor.

BSB Pede 
Sambut Proliga

BILBAO-Real Madrid akan mela-
kukan perjalanan ke San Memes 
untuk menjaga takhta mereka di La 
Liga. Krisis pemain Los Leones bisa 
dimanfaatkan Los Blancos untuk 
misi mereka.

Si Singa, julukan Bilbao dipastikan 
kehilangan delapan pemain 
untuk pertandingan tersebut. 
Itu setelah Jokin Ezkieta dan 
Alex Berenguer dinyatakan 
positif Covid-19 dalam tes 
antigen, awal pekan kemarin.

Ezkieta dan Berenguer akan 
bergabung dengan korban 
Covid lainnya; Unai Simón dan Inigo 
Martínez yang dinyatakan positif Jumat 
lalu. Sementara Asier Villalibre, Daniel 
Vivian, Yuri Berchiche, dan Peru No-
laskoain belum pulih dari cedera.

Selain kedelapan pemain itu, bek 
Yeray Alvarez juga masih diragukan 

bisa ikut menjamu Real Madrid. Dan 
tentu saja ini situasi yang bisa di-
manfaatkan Madrid untuk kembali 
ke jalur kemenangan setelah ditahan 
imbang Cadiz.

Dengan Sevilla yang menjamu 
Barcelona dini hari tadi berpeluang 

memangkas jarak menjadi 
tiga angka dari Madrid, kiper 
Real Thibaut Courtois me-
negaskan laga itu perlu me-
reka menangi. Apalagi, itu 
pertandingan terakhir me-
reka di 2021.

“Kami harus pergi dan 
mendapatkan kemenangan pada 
hari Rabu (Kamis) di tempat yang 
sulit untuk dituju. Kami tidak boleh 
membiarkan kepala kami tertunduk 
setelah satu poin (melawan Cadiz) 
dan harus terus berjalan,” kata Cour-
tois di situs resmi Madrid.

Penjaga gawang Belgia itu mene-
gaskan, hasil imbang mengejutkan 
kontra Cadiz tidak boleh menggang-
gu mereka. Alasannya, sepanjang 
musim ini Real sudah menunjukkan 
mental bagus.

“Yang penting adalah kami terus 
menjaga tekanan dan memenangkan 
pertandingan kami dan itulah menga-
pa penting bagi kami untuk menang 
pada hari Rabu (Kamis) di Bilbao 
dan mengakhiri tahun ini dengan 
baik,” tegasnya.

Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti 
sementara itu mengingatkan anak 
asuhnya agar tetap menjaga konsen-
trasi. Ia juga memastikan laga ini 
tidak akan mudah. “Saya pikir kami 
harus tetap tenang dan fokus pada 
pertandingan berikutnya, yang akan 
sulit,” ujar Ancelotti.

Krisis 
Leones

SINGAPURA - Timnas Indo-
nesia masih menjaga peluang 
mengakhiri kutukan juara di 
Piala AFF. Syarat yang pertama, 
Evan Dimas dkk harus 
menghancurkan tuan 
rumah penyelenggara 
Piala AFF 2020, Singa-
pura di fase semifinal. 
Pertarungan melawan 
Singapura akan berlang-
sung dua kali. 

Leg pertama berlang-
sung malam ini pukul 19.30 WIB 
(Live Vidio, RCTI, iNews, RCTI+) 
di National Stadium Singapura. 
Leg kedua dilaksanakan pada 

25 Desember nanti. Meski di-
gelar dua kali, ajang ini tidak 
menerapkan perhitungan gol 
away karena kedua pertanding-

an dilaksanakan di Sing-
apura. 

Artinya, biar aman 
melangkah ke final Pa-
sukan Garuda harus sikat 
habis poin di dua pertan-
dingan tersebut. Sekaligus 
menjadi modal berharga 
menatap partai final. Se-

bab, sudah terlalu lama Indone-
sia tidak juara di ajang yang 
digelar sejak 1996 itu. 

POSE: Manajer Bank SumselBabel, Dody Wahyudy (dua kiri) foto bersama dengan beberapa manajer tim Proliga. 
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Karim 
Benzema 

Ikhsan Fandi 
FOTO: TWITTER@LIONSOFASIA_SG

Witan 
Sulaeman 

FOTO: GETTY IMAGES
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BamBu melekat deng-
an nilai historis dan budaya 
Indonesia. Ketersediaan-
nya di seantero Indonesia 
menyebabkan penggu-
naan bambu begitu me-
nyatu dengan kehidupan 
sehari-hari pada masyara-
kat. Meskipun demikian, 
ketersediaan bambu yang 
melimpah tersebut belum 
dimanfaatkan secara op-
timal sehingga peng-
embangan dan inovasi 

produk bambu berpotensi meningkatkan nilai 
produk kerajinan bambu yang lebih tinggi dari 
produk sebelumnya. 

Berbagai macam produk dapat dibuat meng-
gunakan bambu seperti alat transportasi, senjata, 
bahan bangunan, alat musik, alat memasak, alat 
pertanian,  sehingga hal ini memengaruhi besarnya 
nilai tambah dari produk kerajinan yang dihasilkan 
dari bambu. Berdasarkan hal tersebut, proses pen-
golahan bambu menjadi produk turunannya se-
perti anyaman berbentuk kukusan kecil yang ber-
fungsi sebagai penyaring seduh kopi

bambu DrIP 
PENYEDuH KOPI

foto: KRIS SAMIAJI/SUMEKS

DISERBU :  Warga menyerbu minyak goreng dengan harga murah dalam operasi pasar yang dilakukan Pemprov Sumsel di Pasar Km 5, kemarin (21/12).

Pedagang Pasar 
26 Ilir Pilih 
Bertahan

Sudah Dapat 
Surat Peringatan 
Kedua

PaLEmBaNG – Penertiban 
bakal dilakukan Pemkot Pa-
lembang di kawasan Pasar 26 
Ilir, Bukit Kecil, Palembang. 
Sebanyak 200 pedagang di-
beri peringatan. Bahkan, su-
dah untuk yang kedua kalinya. 
Mereka terancam dieksekusi 

jika tak memindahkan da-
gangannya di badan jalan ke 
pasar terdekat.

Adanya peringatan itu 
membuat pedagang pasar 
pasrah. Seperti yang diung-
kapkan Dien (36), pedagang 
ayam  yang lapaknya berada 
di pinggir Jalan Mujahidin. 
Dia mengatakan tidak ada 
pilihan lain dia berjual di 
sana. “Kalau di pasar pucuk, 
Soak Bato siapo yang bakal 
naek ke sano. Jarang emak-
emak nak naek, Pak. Kalu 
wongnyo masih mudo iyo. Ini 
kebanyakan yang beli wong-
nyo lah uzur galo. Dak kado 
bawak barang belanjoan 
sambil naek tanggo ke pasar 
pucuk,” jelasnya.  

PaLEmBaNG -  Museum 
Sultan Mahmud Badarudin 
(SMB) II menjadi salah satu 
aset berharga Kota Palembang. 
Sebab itu, pada 2022 men-
datang, Pemkot bakal mena-
tanya. Hal itu bertujuan agar 
museum tersebut lebih indah 
dan bisa menjadi objek wi-
sata andalan. 

”Ke depan kita akan me-
nata pelataran Museum Sul-
tan Mahmud Badaruddin II 
agar lebih bagus jangan sam-
pai pudar,” kata Asisten II 
Setda Kota Palembang, An-
sori usai pembukaan dis-
kusi di Museum SMB II Pa-
lembang, kemarin (21/12).

Menurutnya, di Kota Pa-
lembang banyak sekali dae-
rah atau kawasan yang bisa 
dijadikan cagar budaya. Se-
bab itulah, selain penataan, 
Dinas Kebudayaan juga 
perlu berkolaborasi dengan 
stakeholders. Termasuklah 
agar masyarakat memiliki 
minat untuk ke museum.

“Harus secara bertahap 
mengubah mindset masyara-
kat tentang arti dan fungsi 
dari eksistensi SMB II ini. Sebab, 
tempat ini tidak hanya sebagai 
aset  Pemkot tetapi menjadi 
aset kekayaan lokal masyarakat 
Palembang,” bebernya. 

Sementara  itu, Kepala 

Dinas Kebudayaan Kota Pa-
lembang, Agus Rizal, AP, MSi 
mengatakan, pada 2022, pi-
haknya akan menggeliatkan 
lagi kawasan budaya yang ada 
di seputar Museum SMB II 
dan BKB.  Apalagi, Palembang 
akan menjadi tuan rumah 
ajang Jaringan Kota Pusaka.

Terkait diskusi, dia ber-
harap nantinya  akan lahir 
ide-ide cemerlang dalam 
pengembangan museum. 
”Peserta diskusi ada 100 orang, 
terdiri dari instansi terkait, 
pemerhati sejarah dan budaya 
Kota Palembang, komunitas, 
akademisi, dan tokoh masy-
arakat,” tukasnya. (nni)

PaLEmBaNG- Universitas 
PGRI Palembang memberikan 
Anugerah Entrepreneur Award 
2021 bagi para mahasiswa.  
Hal ini dilakukan agar kampus 
tersebut dapat menghasilkan 
lulusan berkualitas dengan 
visi entrepreneuer. 

Kepala UPT BSC UPGRIP 
sekaligus Ketua Pelaksana, 
Zahruddin Hodsay SPd, MM, 
CLMA, CMMI,  mengatakan,  
penghargaan itu diberikan da-
lam bazar yang dilakukan di 
halaman kampus. Mahasiswa 
diajak menimbulkan ide-ide 

kreatif dan inovatif dalam ke-
hidupan sehari-sehari untuk 
menjadi pengusaha. 

“Ini sendiri merupakan 
implementasi dari  mata ku-
liah kewirausahaan di Uni-
versitas PGRI dilaksanakan 
mulai semester lima di seluruh 
fakultas. Selama mereka ber-
kuliah, mahasiswa mendapat 
pembekalan untuk menjadi 
seorang entrepreneur yang 
tangguh dan mampu beradap-
tasi dengan perkembangan 
zaman,” katanya. 

OP 3 Ribu Minyak 
Goreng di Pasar Km 5

PaLEmBaNG - Operasi pasar 
(OP) dilakukan Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) Sumatera Selatan 
melalui Dinas Perdagangan (Disdag). 
OP ini dilakukan bekerja sama 
dengan produsen minyak goreng 
(migor) PT Indokarya Internusa. 

OP dilakukan pada 9 titik yang 
menjadi pusat keramaian dengan 
jumlah 25.200 liter atau 25,2 ton 
migor. Tahap pertama dilakukan di 
Pasar Km 5 sebanyak 3 ribu liter. 
Ludes dalam hitungan 3 jam. 

Dalam OP itu, migor merek M&M 
dijual dengan harga Rp14 ribu. 
Harga itu, jauh lebih rendah dari 
nilai pasar yang kisaran Rp18 ribu-
Rp20 ribu. Satu orang hanya di-
perkenankam membeli 2 liter 

migor. OP ini untuk meringankan 
beban masyarakat. “Kita menga-
dakan OP ini bekerja sama dengan 
swasta karena harga migor cukup 
mahal, baik kemasan maupun cu-
rah. Diharapkan OP ini bisa me-
ringankan beban rumah tangga 
karena ada selisih harga Rp5 ribu 
per liter. Jadi bisa efisien Rp10 ribu 
karena hanya dibatasi 2 liter per 
orang,” ujar Kepala Disdag, Ahmad 
Rizali, kemarin (21/12). 

Menurutnya, penyebab kenaikan 
migor ini karena bahan migor, CPO 
kelapa sawit saat ini meningkat. 
Bukan karena adanya spekulan, 
momen Natal dan Tahun Baru atau 
lainnya. “Sejak penggunaan CPO 
untuk energi terbarukan dimulai 
dua bulan lalu, membuat harganya 
naik. Jadi, sepanjang CPO untuk 
migor digunakan pihak lain untuk 
keperluan lain, 

oleh: 
Sidiq Hanapi, S.P., M.Sc.
Peneliti Muda, Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian/BPTP Sumatera Selatan

bakal Tata museum Smb II
NIGDANG : Peserta diskusi Museum SMB II melakukan tradisi makan ngidang di sela-sela kegiatan 
diskusi yang berlangsung di Museum SMB II Palembang, kemarin (21/12).

foto: ALfERY/SUMEKS

Dorong mahasiswa 
berwirausaha

APRESIASI : Universitas PGRI Palembang beri penghargaan 
kepada mahasiswanya, kemarin (21/12). 

foto : ISt

 Baca Dorong... Hal 13

 Baca Tiga Jam... Hal 13

 Baca Tak Pindah... Hal 13

Tiga Jam Langsung Ludes
PENERTIBAN PASAR 26 ILIR

Pemkot akan 
memindahkan 
sebanyak 200 
pedagang di 
badan jalan
Penertiban 
karena lokasi 
tersebut dekat 
dengan proyek 
Sekanak-
Lambidaro
Pemindahan 
dilakukan ke 
pasar terdekat

Semua 
pedagang 
mendapat 
peringatan 
kedua
Jika tidak 
pindah 
akan diberi 
peringatan 
ketiga
Jika masih 
bandel, 
maka akan 
dieksekusi
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Pacu Jiwa 
entrepreneur siswa

Janji Berdayakan 
Juara mtQH 

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

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

 Baca Pacu Jiwa... Hal 13

QUOte

Pendidik harus siap 
dengan segala 

kemungkinan dan 
selalu berinovasi 
mencari solusi di 

setiap permasalahan 
pendidikan.

Hasodo
Kepala Bidang smP Dinas 

Pendidikan Kota Palembang 

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

FOTO : KRIS/SUMEKS

Tahun Ini Bereskan 
Pembebasan Lahan

Kolam Retensi 
Simpang Bandara 
Dibangun 2022

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

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

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

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

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

eKO PrasetyO – Palembang 

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

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

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

Keduanya berhasil meningkatkan popularitasnya 
sebagai konsultan hukum atau lawyer melalui 

akun YouTube, Pengacara Channel. 
Bagaimanakah kisahnya? 

 Baca Janji... Hal 13

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

pembukaan Pengacara Chan-
nel Law Office.

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

 Baca Ganti... Hal 13

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

dengan aktivitas, kemarin nyaris tak ada 
aktivitas sama sekali. 

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

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

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

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

tent creator yang mengisi di 
channel tersebut. 

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

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

 Baca awalnya... Hal 13

  

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

FOTO: EKO/SUMEKS

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

FOTO : IST

 Baca Doakan... Hal 13
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Bupati Panca Melantik Pengurus 
TP PKK Kabupaten OI

BUPATI Ogan Ilir (OI) Panca 
Wijaya Akbar melakukan 
pelantikan pengurus TP 

PKK Kabupaten OI masa bakti 
2021-2026 , berlangsung di Gedung 
Caram Seguguk KPT Tanjung Senai, 
Selasa (21/12).

Acara dihadiri Wabup OI H Ardani 
SH MH, para asisten, para kepala 
OPD, Ketua DWP OI, para camat, 
ketua TP PKK kecamatan   dan 
undangan lainnya.

Sebelum menyampaikan kata 
sambutannya Bupati Panca 
menghaturkan maaf kepada semua  
peserta yang hadir atas ketidakhadiran 
Ketua TP PKK  Ny. R. Siti Khadijah 
Mikhailia Khairunisa Alamsyah BA 
(Hons), yang juga sebagai istrinya, 
dalam acara pelantikan pengurus 
TP PKK OI .

“Mohon maaf Ibu Ketua TP PKK 
OI Siti Khadijah Mikhailia Khairunisa 
tidak bisa hadir, karena ada kabar 
baik, Ibu Thika (panggilannya) 
tengah mengandung , saat ini usia 
kandungannya sudah 6 minggu. 
Mohon doanya, semoga ibu dan  
kandungannya tetap sehat hingga 
sampai pada persalinan nanti,’’kata 
Bupati Panca.

Oleh karenanya dengan kondisi 
tersebut, dipastikan aktivitas Ketua 
TP PKK sangat terbatas, sehingga 
tugas-tugas untuk mengunjungi 
kecamatan, diserahkan kepada 
Wakil Ketua TP PKK Hj Faizah Ar-
dani  dan para pengurus lainnya.

Selanjutnya Bupati Panca meng-
ucapkan selamat atas dilantiknya 
para pengurus TP PKK dan terima 
kasih pada pengurus TP PKK se-
belumnya.

Bupati Panca mengatakan, per-
hatian pemerintah terhadap fa-
silitas yang dimiliki TP PKK Ka-
bupaten OI sudah sangat repre-
sentatif, bahkan kondisi fasilitas 
kantor dan kendaraan, masuk  5 
besar dari kabupaten dan kota 
di Sumsel. ”Dengan fasilitas yang 
dimiliki, saya menunggu sumbang-
sih PKK OI untuk menunjukkan 
prestasinya,”ucapnya.

Dikatakannya, untuk meraih 
prestasi memang tidak bisa dimin-
ta, tapi harus dibuktikan dengan 
kreativitas  dan  berbagai inovasi.  
“Juara itu tidak bisa diminta, meski 
saya adalah anak kandung ibu Fau-
ziah sebagai Wakil Ketua TP PKK 
Sumsel, dan Ketua TP PKK OI ada-

Masa Bakti 2021-2026

SUSUNAN PENGURUS TP PKK 
OGAN ILIR MASA BAKTI 2021-2026

Sekretaris               :  Dewi Yuniarti SH
Wakil Sekretaris I  :  Maharani SH
Wakil Sekretaris II  :  Indah Angelia SIP MSi
 
Ketua Bidang I      :   Hj Faiziah Ardani 
Ketua Bidang II     :   Hj Ugih Sugiarti AMd
Ketua Bidang III    :   Rusmiani Ridhon SPd
Ketua Bidang IV    :   dr Dian Rikasari  MKM
 
Bendahara             :   Pratiwi  Lestari SE
Wakil Bendahara  :  Suharti ST
 
POKJA  I
Ketua                      :   Novita Rahma Utami Sunarto SPsi MSi
Wakil Ketua           :  Asmudah  SPd MSi
Sekretaris               :   Ida Faizah Sag
Anggota                  :   Hj Harnila Azhari
 
POKJA II
Ketua                      :  Husnidayati SSos MSi
Wakil Ketua           :   Zalilah SH
Sekretaris               :  Yusmiarti SPd MSi
Anggota                  :   Dra As’llah
 
POKJA III
Ketua                      :  Puji  Harti  AMd
Wakil Ketua           :   Pariawati SE
Sekretaris               :   Eni Yustilawaty SP
Anggota                  :  Rizayani 
 
POKJA IV
Ketua                     :  Sasmita SKM MSi
Wakil Ketua          :  Herlina SKM
Sekretaris              :   Nurli S. SKM
Anggota                 :   Ernawati SIP

lah menantunya, tidak ada jaminan 
untuk bisa menang dalam setiap 
perlombaan, dan  penilaian selama 
ini  oleh PKK Sumsel sudah sangat 
objektif,”kata Bupati Panca.

Oleh karenanya Bupati Panca 
meminta agar seluruh pengurus 
TP PKK OI untuk membuka ru-
ang  dengan saling mengisi , demi 
memajukan PKK OI. (adv) 

Siti Khadijah  Mikhailia 
Khairunisa Alamsyah B.A (Hons)

Ketua TP PKK Kabupaten Ogan Ilir

Bupati  Ogan Ilir (OI) Panca Wijaya Akbar saat melantik 
kepengurusan TP PKK Kabupaten OI masa bakti 
2021-2026 , berlangsung di Gedung Caram Seguguk 
KPT Tanjung Senai, Selasa (21/12).
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Tingkatkan Kesejahteraan Petani 
Peran Penting 
Penyuluh Pertanian 

PALEMBANG – Dalam upaya 
peningkatan penggunaan has-
il riset oleh petani melalui peran 
penting Penyuluh Pertanian, 
Balai Pengkajian Teknologi Per-
tanian (BPTP) menggelar Temu 
Teknis Hilirisasi Inovasi Tekno-
logi Balitbangtan, BPTP Balit-
bangtan Sumatera Selatan. 

Kepala BPTP Sumsel, Dr At-
ekan mengatakan, banyak ha-

sil riset hanya jadi tumpukan 
kertas, padahal keinginan ter-
besar dari hasil riset yang diha-
silkan dapat diterjemahkan dan 
digunakan petani. 

“Maka di sini peran penyuluh 
pertanian sangat penting untuk 
menyampaikan hal tersebut,” 
katanya. Untuk itu, hasil apa 
yang diskusikan dapat dirangkum 
untuk kemudian disusun dan 
ketika hasil riset ini mampu 
tersampaikan ke petani.

“Kemudian digunakan dalam 
meningkatkan produksi perta-
nian, maka menghasilkan, den-

gan tujuan akhirnya menjadikan 
Sumsel daerah mandiri pangan, 
swasembada, bahkan mampu 
untuk ekspor,” jelasnya. 

Dengan riset, maka lahan 
dapat menghasilkan produksi 
yang tinggi. “Riset sudah bany-
ak saya yakin, tapi kita perlu 
merumuskan lagi apa saja ino-
vasi teknologi pertanian yang 
sudah dilakukan riset ini, den-
gan melalui pertemuan seper-
ti ini,” tuturnya.  

Kepala Bidang Sarana dan 
Prasarana Pertanian Dinas Per-
tanian dan Ketahanan Pangan 

Sumsel, Ilfantria menjelaskan, 
luas lahan pertanian di Sumsel 
sangat luas. Namun yang terca-
tat di ATR BPN baru 471.000 
hektare, 2017 data BPS 621. 903  
hektare ada kekurangan yang 
belum masuk SK Kementerian 
ATR BPN ada 150.000 hektare. 

“Dinas Pertanian melalui 
updating data luas lahan sawah 
di Sumsel melakukan ground-
check dengan membentuk po-
ligon-poligon pada 2020 ada 
tambahan 69.000 hektare, dan 
pada  2021, terdapat 53.000 hek-
tare ada sekitar 110.000 hekta-

re lebih yang nantinya akan 
diajukan 2022 ke Kementerian 
ATR BPN untuk dijadikan lahan 
sawah yang di SK/tercatat di 
Sumsel,” paparnya. 

Penyuluh Pertanian Pusat, 
Dani Medio Novianto, sebagai 
ujung tombak penyampaian 
hasil riset, maka melengkapi 
penyuluh pertanian pentingnya 
penguasaan media penyampai-
an agar hilirisasi inovasi tekno-
logi dapat sampai dengan baik 
ke sasaran (petani). “Hilirisasi 
tidak akan ada gunanya tanpa 
penyuluh,” jelasnya. (cj10)

Setop BAB Sembarangan
PALEMBANG – Wali Kota 

Palembang Harnojoyo diwaki-
li Asiten 1, M Yarpan Yani, ser-
ta Ketua PKK Kota Palembang, 
Hj Selviana Harnojoyo, memim-
pin serta memberikan sertifikat 
penghargaan kepada semua 
kelurahan yang berkomitmen 
untuk menjaga setop buang air 
besar sembarangan (BABS). 
Deklarasi setop buang air besar 
sembarangan, berlangsung di 
Hotel Beston, Senin (20/12). 

Pada kesempatan itu, Yarpan, 
membacakan amanat Wali Ko-

ta mengajak kepada semua 
stakeholder untuk mendukung 
program BABS. “Untuk men-
dukung kegiatan atau program 
ini sangat penting adalah sta-
kehoder yang ada di garis paling 
bawah agar tercipta sanitasi 
terpadu berbasis masyarakat 
(STBM),” jelasnya. Dia menam-
bahkan ada lima pilar yang ha-
rus dijalankan untuk mendukung 
program BABS. 

Pertama, meminta semua 
elemen masyarakat setop mem-
buang air besar di sembarang 

tempat. Kedua, mencuci tang-
an menggunakan sabun. Ketiga, 
pengelolaan sisa makanan dan 
minuman rumah tangga, agar 
tercipta kebersihan. 

“Kempat, pengelolaan sam-
pah rumah tangga, agar ditem-
patkan ditempat yang sudah 
ditentukan. Kelima adalah peng-
elolaan air bagi rumah tangga,” 
jelasnya. Yarpan, mengakui sejauh 
ini BABS yang sering terjadi ada-
lah masyarakat yang tinggal di 
dekat anak-anak sungai. 

“Harap 2023 mendatang semu-

anya clear sesuai dengan target 
dari Dinkes Kota Palembang,” kata 
dia. Dia juga berharap ada 46 kelu-
rahan yang wraga masih ditemu-
kan BABS di sebanyak 12 keca-
matan untuk segera mensosiali-
sasikan BABS. Sehingga ke depan 
menjadi kota yang sehat,” jelasnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Ko-
ta Palembang dr Fenty Aprina, 
M.Kes, menjelaskan memang 
tidak mudah untuk mengubah 
perilaku masyarakat setop buang 
air besar sembarangan. Namun 
ia yakin di tahun 2023 nanti se-

mua BABS akan clear. “Target 
kita tidak ada lagi BABS di Kota 
Palembang. Kota Palembang 
akan menuju kota yang paling 
bersih dan sehat,” kata dia. 

Ketua Tim PKK Kota Palem-
bang, Hj Selviana Harnojoyo, 
mengatakan dengan adanya 
deklarasi BABS diharapkan ke-
depan warga Kota Palembang 
akan lebih baik dalam menjaga 
kesehatan. “Yang jelas kita terus 
melakukan sosialisasi dan ke 
depan tidak ada lagi warga yang 
BABS,” kata dia. (iol)

Dibangun TK 
Aisyiyah Gandus 
PALEMBANG - Kepala Dinas Pendidikan dan 

Olah Raga (Disdikpora) Kota Palembang H. Ah-
mad Julinto, SPd, MM, mengatakan mencetak 
generasi penerus yang unggul dan berdaya saing, 
merupakan wujud inovasi pendidikan dalam 
membentuk karakter berakhlak mulia dan ber-
budi pekerti yang baik.

“Terutama pada usia anak-anak TK dan PAUD 
di masa pertumbuhan dan perkembangannya,” 
ujarnya, pada acara peletakan batu pertama 
Pembangunan Gedung TK Aisyiyah 15 dan Se-
kretariat Bersama ORTOM lingkup PRM  Kajang 
Bayan Gandus, kemarin.

Zulinto juga mengapresiasi gerakan pendi-
dikan Aisyiyah lewat TK/PAUD-nya yang sudah 
sampai di pelosok.”Kami bersyukur karena seko-
lah yang pemerintah buat tidak akan cukup, 
seperti tempat ini yang cukup jauh dari Palem-
bang tapi andilnya Aisyiyah bisa sampai di sini,” 
tuturnya.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
Sumatera Selatan (PWM Sumsel) Prof Dr Rom-
li SA, MAg, menambahkan adanya TK Aisyiyah 
15 Kajang Bayan Gandus ini, berharap nantinya 
akan semakin menciptakan program-program 
yang lebih baik agar lebih banyak masyarakat 
dan generasi muda yang tercerdaskan.

“Kami berharap dalam pembangunannya 
nanti dapat berjalan lancar tanpa ada halangan 
apa pun,” katanya.

Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera 
Selatan Dra Hj Darmi Hartati MPd mengatakan 
dulunya TKA 15 ini sempat berada di Kenten 
Laut sebelum pindah ke Kanjang Bayang Gandus. 
Menurut data Dikdasmen saat ini terdapat 29 
TK/PAUD Aisyiyah di Kota Palembang.

“Aisyiyah kalau membangun sekolah tidak 
menunggu uang, yang penting jalan saja dulu, 
kalau sudah jalan pasti masyarakat banyak yang 
membantu, karena uangnya ada di kantong-kan-
tong umat,” tegasnya. (rf)

ESTAFET: Peletakan batu secara estafet sebagai 
simbol ta’awun (bergotong royong).

KOMPAK: Foto bersama dalam Temu Teknis Hilirisasi Inovasi Teknologi Balitbangtan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)  Balitbangtan Sumatera Selatan. 
FOTO: IST

FOTO: IST
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Pacu Jiwa 
entrepreneur siswa

Janji Berdayakan 
Juara mtQH 

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

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

 Baca Pacu Jiwa... Hal 13

QUOte

Pendidik harus siap 
dengan segala 

kemungkinan dan 
selalu berinovasi 
mencari solusi di 

setiap permasalahan 
pendidikan.

Hasodo
Kepala Bidang smP Dinas 

Pendidikan Kota Palembang 

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

FOTO : KRIS/SUMEKS

Tahun Ini Bereskan 
Pembebasan Lahan

Kolam Retensi 
Simpang Bandara 
Dibangun 2022

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

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

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

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

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

eKO PrasetyO – Palembang 

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

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

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

Keduanya berhasil meningkatkan popularitasnya 
sebagai konsultan hukum atau lawyer melalui 

akun YouTube, Pengacara Channel. 
Bagaimanakah kisahnya? 

 Baca Janji... Hal 13

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

pembukaan Pengacara Chan-
nel Law Office.

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

 Baca Ganti... Hal 13

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

dengan aktivitas, kemarin nyaris tak ada 
aktivitas sama sekali. 

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

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

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

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

tent creator yang mengisi di 
channel tersebut. 

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

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

 Baca awalnya... Hal 13

  

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

FOTO: EKO/SUMEKS

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

FOTO : IST

 Baca Doakan... Hal 13
SUMBER : HASIL PELIPUTAN/
SUMATERA EKSPRES

Pembangunan
Kolam Retensi
Simpang Bandara

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

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

SEBAGAI upaya untuk membuday-
akan dan menstimulasi  para peneliti 
agar terus berinovasi dan berinovasi, 
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi Sumsel memberikan penghar-
gaan kepada 92 inovator se- Sumsel.  
Penghargaan tersebut diserahkan langs-
ung oleh Gubernur Sumsel H Herman 
Deru bertepatan dengan peringatan 
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 
ke-26  di Griya Agung, Senin (20/12/2021). 
Turut hadir dalam malam itu, Wakil Gu-
bernur Sumsel beserta istri, Ketua DPRD 
Sumsel, bupati dan wali kota se-Sumsel, 
Ketua TP PKK se-Sumsel, Kepala LL-
DIKTI, rektor, Ketua Dewan Riset Daerah 

Sumsel, Duta Literasi Sumsel dan direk-
tur perbankan.

Dalam sambutannya, H Herman Deru 
mengungkapkan kebanggaannya atas 
berbagai inovasi di berbagai bidang. Dam-
pak pandemi Covid-19, membuat masy-
arakat secara tidak sadar tergerak untuk 
melakukan inovasi-inovasi dalam men-
cari solusi dalam setiap permasalahan 
kehidupan di tengah pandemi. Dia ber-
harap agar inovasi-inovasi yang sudah 
ditemukan oleh para inovator Sumsel 
bisa menjadi sesuatu yang konkret dan 
dapat diimplementasikan di tengah-tengah 
masyarakat. “Dengan begini kita sampai-
kan bahwa mereka (inovator) harus 

Balitbangda Sumsel Anugerahi  92 Inovator Terbaik se-Sumsel
mengikhlaskan hasil temuan 
mereka agar bisa digunakan oleh 
orang banyak,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan pada tahun 2021 ini meraih 
Penghargaan Innovative Govern-
ment Award (IGA) sebagai Pro-
vinsi TERINOVATIF Tingkat Nasio-
nal yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Dalam Negeri RI dan 
berhasil mengumpulkan sebanyak 
267 inovasi.  “Malam ini kita menganu-
gerahkan penghargaan kepada 
para inovator-inovator dari berbagai 
bidang dan ukuran usia di katego-
ri-kategorinya masing-masing,” 
kata Herman Deru. 

Plt Kepala Balitbangda Sum-
sel DR Drs Alamsyah M Pd men-
jelaskan,  Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Sumsel melalui Badan 
Penelitian telah melakukan seleksi 
kepada para inovator-inovator yang 
ada di Sumsel. Tercatat, Pemilihan 
Inovator Sumsel Tahun 2021 diikuti 
sekitar  899 inovator. Kemudian 
disaring kembali hingga berjumlah 
162 inovator yang bertahan dan 
pada tahap akhir ditetapkan seba-
nyak 92 inovator bersama dengan 
inovasinya untuk dianugerahi se-
bagai Inovator Sumsel tahun 2021. 

Dalam hal ini para inovator yang 
terpilih tersebut terbagi dalam 17 
kategori yakni Siswa Inovatif, Ma-
hasiswa Inovatif, Guru SD/SLTP 
Inovatif, Guru SLTA inovatif, Ma-

syarakat Umum Inovatif, Petani 
Inovatif, Pengelola UKM/IKM Ino-
vatif, san Masyarakat Inovatif. 
Selanjutnya, Koperasi Inovatif, 
Pengelola BUMDesa Inovatif, 
Tenaga Kesehatan Inovatif, ASN 
Pemprov Sumsel Inovatif, Pene-
liti Inovatif, Dosen Inovatif, Ino-
vasi Terfavorit Tayangan One Day 
One Innovation, Camat Inovatif, 
Ketua TP PKK Kecamatan Ino-
vatif, Ketua TP PKK Kabupaten 
Kota Inovatif.

Plt Kepala Balitbangda Alam-
syah menambahkan, inovasi 
merupakan kebutuhan mendasar 
bagi pembangunan. Negara me-
merlukan ide-ide baru agar eko-
nomi dapat terus bergerak. Hadir-
nya inovasi terutama didorong oleh 
kompetisi atau keterbatasan Sum-
ber Daya. “Dari hal ini bisa kita 
petik bahwa inovasi sangat dibu-
tuhkan oleh masyarakat. Inovasi 
itu membuat ada dari yang tidak 
ada, yang sudah ada dibuat mudah, 
murah, dan praktis. Nah itulah yang 
kita hargai,” terangnya. 

Dikatakan Plt Kepala Balit-
bangda Alamsyah, penghargaan 
terbaik diberikan di berbagai 
kategori salah satunya Ketua TP 
PKK Kabupaten/Kota yang diraih 
oleh Ketua TP PKK Kota Lubuk 
lnggau, Kabupaten OKU Timur, 
Muara Enim, Banyuasin, Musi 
Rawas Utara dan Ogan Ilir. (adv)

Plt Kepala Balitbanga Sumsel Dr Drs 
Aamsyah M Pd memberikan sambutan.

Gubernur Sumsel H Herman Deru 
memberikan Sambutan.

Gubernur Sumsel H Herman Deru foto bersama para inovator terbaik se-Sumsel.

Gubernur H Herman Deru didampingi Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lutsia 
dan Plt Kepala Balitbangda Sumsel menyerahkan penghargaan kepada

 salah satu inovator terbaik.

RONA bahagia terpancar dari 
wajah para kepala desa terpilih 
hasil pilkades serentak dari 18 
kecamatan   yang dilakukan  (12/10) 
lalu dan tiga kades hasil pilkades 
antarwaktu yang dilantik   Bupati 
OKI H Iskandar SE di Ruang Rapat 
Bende Seguguk, kemarin (21/12).

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat Desa (PMD) OKI, Hj  
Nursula SSos mengatakan,  ada 
145 kades terpilih  hasil pilkades 
serentak dan 3 kades hasil pilkades 
an tarwaktu yang dilantik 

Bupati  OKI Lantik 148 Kades Terpilih dari 18 Kecamatan

jadi totalnya 148. Mereka akan menjalan-
kan tugasnya terhitung sejak dilantik 
hingga 6 tahun ke depan. “ Alhamdulillah  
pelantikan  berjalan lancar. Selamat  ke-

pada para kades dan segera menjalankan 
tugasnya, “terangnya.

Untuk  Kecamatan  Tanjung  Lubuk ada 
5 kades,  Teluk Gelam ada 6 kades, 

Kayuagung 8 kades, Sirah Pulau Padang 
9 kades, Jejawi 9 kades, Pampangan 11 
kades, Pangkalan Lampam 7 kades. 
Kemudian Lempuing 10 kades, Tulung 

Selapan 16 kades. 
Lalu Air Sugihan 6 kades, 

Lempuing Jaya 6 kades,  Me-
suji 12 kades,  Mesuji Makmur 
11 kades, Mesuji Raya 9, 
Sungai Menang 3 kades, Cen-
gal 9 kades,Pedamaran 7 kades 
dan Pedamaran Timur 3 kades. 

Bupati OKI, H Iskandar  SE 
mengatakan, setelah dipilih di-
lantik dan dikukuhkan dapat 
melaksanakan kegiatan  pemerin-
tah  tingkat desa seefektif mung-
kin sesuai harapan bersama. 
”Karena kalian pemerintahan 
desa,  pengelolaan desa pem-
berdayaan dan pembina masy-
arakat  desa,” bebernya.

Tugas pertama untuk  kades 
yang terpilih ini merekatkan hal 
yang renggang selama proses 
pelaksanaan pilkades untuk  
disatukan kembali, untuk  ke-
depan  bersama membangun  
desa masing-masing. 

Dalam kesempatan   ini, 
dirinya juga mengingatkan  agar 
kades dapat menggunakan   
anggaran  dana desa sesuai 
dengan peruntukannya. Silakan 
konsultasi dengan PMD,  Ke-
jari dan Polres OKI sehingga 
tidak ada masalah di kemudian 
hari,  apalagi sekarang sudah 
era keterbukaan jadi lebih mu-
dah. (adv)

Berharap Kades Segera Jalankan Tugas

Hj Nursula Sos
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT  DESA (PMD) OKI

Bupati OKI H Iskandar  SE saat melantik  145 kades hasil pilkades serentak (12/10) dan 3 kades hasil pilkades antarwaktu.

Bupati  OKI H Iskandar  SE foto bersama.

H ISKANDAR SE
BUPATI OKI

HM DJA’FAR SHODIQ
WAKIL BUPATI OKI
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IKLAN BARIS SUMEKS Hitam Putih (BW) Rp. 16.500,-/ Baris Pemasangan Minimal 2 Baris | Hub :  0853 - 77440555, 420078 WA :0819 29373345 Pin : 

BENGKEL LAS “VM”
MENERIMA PESANAN: 

Tralis,Pagar,Pintu 
Dorong,Canopy,Tangga 
Siput,Tower,Tenda Dll

ALAMAT:
Jl.Sultan M.Mansyur Bukit 

Lama Dekat Masjid Baitullah 
Palembang

Hub : MUSLIM
0812-7836-4611

PELANGGAN  YANG TERHORMAT,
KARYAWAN SUMATERA EKSPRES TIDAK PERNAH SMS ATAU 
MENGHUBUNGI PEMASANG IKLAN UNTUK MEMINTA /
MENTRANSFER SEJUMLAH UANG
ATAS PENJUALAN PRODUK YANG DIIKLANKAN. 
BILA ADA YANG TIDAK BERKENAN 
SILAKAN MENGHUBUNGI BAGIAN IKLAN 
TELP. 0711-420078 / 411768 EXT. 112

PALEMBANG

RUKO DIJUAL
RUKO 3 Lantai Komplek El Clasico Sukabangun 2 
Palembang,SHM,Pinggir Jalan,Harga 1,5M Nego 
Hub: 081274247949

B000-038333AB-000

TANAH DICARI
DICARI Tanah Kota PLG Untuk Bangun Ruko & 
Cari Min 1 HA Untuk Bangun Perumahan,WA/
SMS:0852 7399 4000
 B000-038333AB-000

PALEMBANG

SERVICE TV WARNA

SERVICE TV:TB,LCD,LED Bergaransi,Segera 
Datang  Hub:AHOK 089663999990/08127839272 
 B000-038312AB-000

SPECIALIS TV,KULKAS&M.CUCI

TV,Kulkas,M.Cuci Rusak Hub: 081377763232/ WA 
08117899694(Aguan)Lsg Dtg Perbaiki”Garansi” 
 B000-038305AB-000

AHLI KOMPOR GAS/OVEN GAS

KOMPOR GAS/OVEN GAS Anda Rsk Hub:Citra 
Bumi Persada Ph:0711321175-08117889545-
081373266303 Kami Sgr Dtg,Grs 3Bln,Sgl 
Merk,Minggu/Libur Buka 
 B000-038308AB-000

BENGKEL LAS

MENERIMA Pembuatan:Pagar,Tralis,Canopy,Ta
ngga Siput,Folding Gate Dll Hub:081278364611 

B000-038327AB-000

Tujuh Desa Belum Tuntas 
Serap Dana Desa 

LAHAT -  Kepala Kantor Pe-
layanan Pembendaharaan Ne-
gara (KPPN) Lahat,  Ander S 
Sos mengatakan dari Empat 
Kabupaten yakni PALI, Muara 
Enim, Lahat dan Empat Lawang,  
hanya Kabupaten Lahat yang 
belum 100 persen penyerapan 

dana desa (DD)-nya. 
    “Kabupaten lain sudah 100 

persen penyerapan dana desa-
nya, sedangkan Lahat ada tujuh 
desa yang belum menyerap 
anggaran dana desa,” ungkap-
nyaa saat menyampaikan sam-
butan dalam acara Penyerahan 
DIPA Petikan Tahun Anggaran 
2022 di Kantor KPPN Lahat, 
Selasa (21/12). 

    Hanya saja ketujuh sesa 
tersebut kata Ander bukan se-
penuhnya tidak menyerap da-
na desa, melainkan tahap kedua 
dan ketiga yang tidak terserap.  
“Tidak begitu banyak hanya 
sedikit jika dilihat dari persent-
asenya, namun hal itu masih 
bisa dilakukan pencairan dana 
desa terakhir,” katanya. 

    Sementara Wakil Bupati 

Lahat H Haryanto SE MM men-
uturkan, desa yang belum me-
nyerap dana desa tersebut sudah 
dilayangkan surat ke masing-ma-
sing sesa untuk segera meleng-
kapi berkas.  “Sudah kita surati 
tapi belum ada tanggapannya,” 
ujarnya, usai acara Penyerahan 
DIPA Petikan Tahun Anggaran 
2022 di Kantor KPPN Lahat.

    Ditambahkan Kepala Dinas 

PMD Lahat Darul Efendi melalui 
Kabid Administrasi Pemerintah 
Desa Ari Efendi SIPbahwa pihak 
KPPN memberi tolelir hingga 
Rabu pagi (21/12) untuk meleng-
kapi berkas. Memang beberapa 
desa yang belum menyerap ter-
sebut, bukan seluruhnya dananya 
tidak terserap. Ada yang beelum 
terserap di tahap dua maupun 
di tahap akhir. (gti)

Raih 9 
Penghargaan 

MUARA ENIM - Kabupaten Muara Enim ber-
hasil meraih sembilan penghargaan Inovator 
Terbaik se-Sumatera Selatan. Penghargaan ter-
sebut diterima pada Malam Penganugerahan 
Inovator Sumatera Selatan Tahun 2021,  dalam 
rangka memperingati Hari Kebangkitan Tekno-
logi Nasional ke-26 Tahun Tingkat Provinsi Su-
matera Selatan, Senin malam (20/12) di Griya 
Agung, Kota Palembang.

Penghargaan diserahkan Gubernur Sumsel, 
H Herman Deru dan disaksikan Penjabat (Pj) 
Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Drs 
Emran Tabrani MSi.

Kesembilan penghargaan tersebut yaitu Ter-
baik Ketua TP PKK Kab/Kota Terinovatif oleh Hj 
Renny Devi Nasrun Umar,  dengan Inovasi Pro-
duktif Kampung PKK. Terbaik Badan Usaha 
Milik Desa (Bumdes) Terinovatif oleh Febri Su-
mantri dari Desa Keban Agung Kecamatan Lawang 
Kidul dengan Inovasi Bumdes Barokah.

Kemudian Terbaik Tenaga Kesehatan Terino-
vatif oleh Fitri Sujahriah SST MKes dari Puskes-
mas Desa Pajar Bulan dengan Inovasi Kapsul 
Cinta (Kelas Plus Ibu Hamil, Keluarga Cerdas). 
Lalu Inovasi Pemanfaatan Limbah Buah dan 
Sayuran oleh STIE Serasan Muara Enim, 

Selanjutnya Inovasi Mesin Rumput Menjadi 
Dorong oleh SD Negeri 02 Gelumbang, Inova-
si Meporubets (Mesin Potong Rumput Tenaga 
Surya) oleh SMK Bukit Asam Tanjung Enim, 
Inovasi Bio Urin Sapi oleh Desa Karang Endah 
Kecamatan Gelumbang, Inovasi Layanan Ter-
padu Masyarakat Desa Wirausaha oleh Keca-
matan Rambang Niru, Inovasi Pemanfaatan 
Limbah Pisang Berharga Bernilai Ekonomis 
oleh Kecamatan Tanjung Agung,

    Pj Sekda Muara Enim, Emran Tabrani meng-
atakan  rasa syukur dan bangganya atas capaian 
prestasi yang diraih para inovator asal Kabupa-
ten Muara Enim. “Saya berharap akan banyak 
bermunculan inovator-inovator lainnya sehing-
ga mampu berkontribusi dalam mendukung 
pembangunan daerah,” ujarnya. (Way/)

PALI – Pasca-amblasnya jalan 
penghubung Desa Tempirai, Ke-
camatan Penukal Utara dan De-
sa Air Itam, Kecamatan Penukal, 
Kabupaten Penukal Abab Lema-
tang Ilir (PALI) beberapa bulan 
lalu,  hingga saat ini belum ada 
upaya perbaikan dari pemerintah 
daerah. Karena itu warga men-
desak agar tahun 2022, Pemkab 
PALI memprioritaskan pembangu-
nan pada titik jalan yang menga-
lami amblas tersebut sepanjang 
30 meter.

    Seperti diutarakan Samil, 
salah satu warga yang kediaman-
nya persis di dekat lokasi jalan 
longsor. Menurutnya sudah lebih  
dua bulan ini,  pengguna jalan 
harus ekstra hati-hati melintas 
di atas jalan yang longsor.  “Jalan 
itu bisa digunakan berkat gotong 

royong masyarakat dengan alat 
seadanya, namun tetap saja mo-
bil dengan tonase berat dilarang 
melintas, dikhawatirkan jalan 
tidak mampu manahan beban 
berat,” ujarnya, Selasa (21/12)

    Hal senada diungkapkan 
Sapikal Usman, Kepala Desa 
Tempirai Selatan. Dia meminta 
Pemkab PALI untuk memprio-
ritaskan pembangunan jalan 
amblas karena pada lokasi jalan 
itu terdapat permukiman warga 
yang juga terancam terkena im-
bas jalan longsor.  “Pak Wabup 
sendiri pernah datang langsung 
ke lokasi, tetapi hingga kini belum 
ada upaya perbaikan,”katanya. 

Wakil Bupati Drs H Soemar-
jono ketika melihat langsung 
kondisi di lokasi memerintahkan 
dinas terkait dalam hal ini Dinas 

PU untuk segera memperbaiki 
jalan itu.   Sementara, Plt Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum Kabu-
paten PALI Sephy Hendika meng-
aku bahwa pihaknya siap melaks-
anakan arahan Wabup. “Tim 
sudah turun dan hasilnya akan 
kami evaluasi dan koordinasikan 
kembali dengan pak Bupati dan 
Wabup,” katanya.

    Untuk penanganan bersifat 
darurat, dirinya meminta masy-
arakat yang menggunakan ken-
daraan roda empat bermuatan 
berat atau kendaraan dengan 
beban berat untuk sementara 
waktu tidak boleh melintas di 
atas lokasi jalan yang amblas 
hingga jalan itu benar-benar di-
perbaiki permanen, kalau hal itu 
tidak diindahkan maka kerusakan 
bisa semakin parah. (ebi)

Elman: Saya Tidak Akan Mengizinkan 
PRABUMULIH - Libur Na-

tal Dan Tahun Baru (Nataru) 
sudah di depan mata. Sesuai 
aturan pusat, Apa-
ratur Sipil Nega-
ra(ASN) dilarang 
cuti dan bepergian 
selama libur Nataru.  

Menanggapi hal 
itu, Sekda Kota Pra-
bumulih, Elman ST 
menegaskan ASN 
harus patuh dengan 
aturan. “Kalau dila-
rang cuti, dilarang cuti. Berja-
lan-jalan juga dilarang,” tegasnya 
dibincangi usai menghadiri 
kegiatan FGD (Focus Group 

Discussion) di aula RSUD Ko-
ta Prabumulih, Selasa (21/12).

Dikatakan pria yang pernah 
menjabat kepala 
Badan Perencana-
an Pembangunan 
Daerah (Bappeda) 
Kota Prabumulih 
itu, kalau masih 
kedapatan ASN be-
pergian maka pi-
haknya tak segan 
bakal memberikan 
sanksi tegas. “Kalau 

ada kedapatan (ASN cuti dan 
liburan, red) ya disanksi,  kare-
na yang membuat aturan itu 
pusat,” sambungnya.

Disinggung apa ada ASN 
yang mengajukan cuti? Elman 
mengaku sejauh ini belum 
ada. “Tidak ada ASN yang 
mengajukan cuti dan saya 
tidak akan mengizinkan me-
reka cuti,” tegasnya.

Sementara itu, salah-satu 
ASN di Kota Nanas yang enggan 
disebutkan namanya mengaku 
sudah merancang rencana li-
buran bersama keluarga jauh-
jauh hari. “Rencananya mau 
liburan, mumpung anak-anak 
libur sekolah. Tapi kalau ada 
aturan seperti itu ya apa boleh 
buat, sepertinya ditunda dulu 
liburannya,” tukasnya. (chy)

KAYUAGUNG - Akhir tahun 
tersisa 9 hari ini,  Bupati    Bu-
pati OKI, H Iskandar  SE me-
minta 148 kepada desa yang 
baru dilantik kemarin (21/12) 
untuk mendukung program  
Keroyok Vaksinasi  hingga 
capai target 70 persen sampai 
akhir tahun nanti. 

“ Saat ini capaian vaksina-
si di OKI sudah mencapai 60 
persen,  tersisa 10 persen la-
gi untuk  mencapai 70 persen. 
Butuh dukungan  semua 
masyarakat  khususnya kades 
yang baru terpilih  ini ac-
tion-nya. Kades kan lebih 
dekat dengan warga jadi pen-
dekatannya akan mudah, 
“terang Iskandar kemarin. 

Tak hanya itu, Bupati juga 
mengingatkan  agar kades 
dapat menggunakan  anggaran  
dana desa sesuai dengan pe-
runtukannya. “Silakan kon-
sultasi dengan PMD,  Kejari 
dan Polres OKI,  sehingga tidak 
ada masalah,  apalagi sekarang 
sudah era keterbukaan jadi 
lebih mudah,” katanya.

Masih kata Bupati, setelah 
dilantik dan dikukuhkan, ka-
des dapat melaksanakan ke-
giatan  pemerintah  tingkat 
desa seefektif mungkin sesu-
ai harapan bersama.” Karena 
kalian adalah pemerintah 
desa,  pengelola desa pem-
berdayaan dan pembina masy-
arakat  desa,” bebernya. 

Setelah pilkades kata Bu-
pati, pasti ada luka di antara 
calon dan pendukung. “Tugas 
pertama  kades adalah mere-
katkan hal yang renggang.  
disatukan kembali. Pilkades 
selesai dan di desa semua 
dirangkul,”jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat  
Desa (PMD)OKI, Hj Nursula 
SSos menambahkan,  148 
kades dilantik itu hasil pilka-
des serentak pada (12/10) 
lalu sementara  lainnya yakni 
3 kades hasil pilkades antar 
aktu. Terhitung sejak kemarin 
mereka sudah resmi menjadi 
kades hingga 6 tahun ke depan. 
(uni) 

Harus Dukung 
Keroyok Vaksin

LANTIK : 148 kades terpilih di Kabupaten OKI, kemarin (21/12) 
dilantik oleh Bupati OKI, H. Iskandar SE. 
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DARURAT : Agar bisa dilalui kendaraan kecil, jalan penghubung Desa Tempirai dan Desa Air Itam di PALI 
dipasang warga kayu seadanya. 

Desak Segera Lakukan Perbaikan

PENGHARGAAN : Gubernur Sumsel menyerahkan  
piala kepada perwakilan Pemkab Muara Enim. 
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dalam hal ini disebut “bambu 
drip” dapat meningkatkan 
nilai tambah (value added) 
berupa perubahan bentuk 
yang berbeda dengan fungsi 
masing-masing.

Selain ramah lingkungan 
bambu drip memilki nilai 
estetika tersendiri karena 
bentuknya yang unik. Peng-
embangan produk kerajinan 
bambu “bambu drip” juga 
sejalan dengan program Pe-
merintah Sumatera Selatan 
untuk mengembangkan in-
dustri kreatif di Indonesia 
terutama pada skala usaha 
mikro, kecil dan menengah 
(UMKM). 

Tujuan membuat alat seduh 
kopi alternatif dari anyaman 
bambu yang disebut bambu 
drip adalah mengeksplorasi 
penggunaan alat seduh kopi 
bambu drip dan memopuler-
kannya di masyarakat. Se-
hingga manfaat inovasi ini 

mampu meningkatkan nilai 
tambah produk turunan 
bambu. Selain itu para penik-
mat kopi juga semakin me-
merhatikan alat seduh produk 
lokal yang ramah ling-
kungan.

 Spesifikasi Teknis Produk 
Inovasi merupakan alat meny-
eduh kopi seperti halnya ”Viet-
nam Drip” namun bambu drip 
terbuat dari anyaman bambu 
yang berbentuk kerucut atau 
”kukusan” kecil dan teknik 
menyeduhnya seperti ”V60”. 
Tidak hanya sekedar manual 
brew, tetapi bambu drip juga 
merupakan kopi based yang 
memadukan antara ramah 
lingkungan, natural, higienis, 
dan seni. Sehingga menjadikan 
kopi sehat dan ekstraksi yang 
lebih baik dan kopi yang ter-
saji minim ampas. 

Keunikan inovasi bahwa 
bambu bisa dijadikan alat 
menyeduh kopi. Bambu drip 
dari anyaman bambu yang 
berbentuk kerucut dengan 
sudut 60 derajat dimana se-

duhan kopi keluar dari celah-
celahnya. Seduh ini diyakini 
dapat menghasilkan rasa 
kopi yang unik. Bambu drip 
ini bisa dikatakan artefak cul-
ture dan gagasan inovasi 
membuat bambu drip adalah 
knowledge culture sedangkan 
minum kopi dengan seduhan 
bambu drip merupakan be-
havior culture. Bahan baku 
yang digunakan untuk mem-
buat bambu drip mengguna-
kan bahan baku bambu hijau 
dan stand dripnya mengguna-
kan bahan kayu papan atau 
sisa papan yang ukurannya 
masih bisa digunakan. Cara 
mengaplikasi inovasi Bambu 
drip ini dapat berfungsi men-
urunkan kadar glukosa,  kadar 
kafein atau kadar keasaman 
kopi dan bahkan menjadikan 
kopi memiliki cita rasa yang 
lembut, unik, dan terasa 
alami. Dengan metode yang 
tepat seperti metode Tetsu 
Kasuya  “the four, six brew 
method”, yaitu proses pouring 
yang dibagi menjadi dua ba-

gian: 40 % dan 60% bambu 
drip bisa menghasilkan se-
duhan spesialty caffee yang 
nikmat. 

Prospek inovasi dari produk 
kerajinan bambu berupa 
bambu drip ini memiliki nilai 
tambah dan keuntungan per 
unit yang tinggi sehingga bisa 
dipasarkan kepada konsumen 
terutama penikmat kopi. 
Dengan eksplorasi dan pro-
mosi di berbagai event festival 
kopi secara terus menerus 
bambu dapat dimanfaatkan 
sebagai bagian dari mengon-
sumsi kopi. Dan Bambu Drip 
Penyeduh Kopi ini masuk no-
minasi pada malam Penganu-
gerahan Inovator Sumatera 
Selatan 2021 yang bertujuan 
agar tradisi budaya inovatif 
dan kreatif tumbuh dan ber-
kembang di masyarakat Su-
matera Selatan, serta akan 
menciptakan inovasi-inovasi 
baru berbasis teknologi mau-
pun non teknologi yang dapat 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat luas. (*)

Nah, mahasiswa yang mam-
pu mengimplementasikan itu 
dengan baik diberikan award. 
Ada enam kategori penghar-
gaannya.  “Selama praktik la-
pangan antusias mahasiswa 
cukup tinggi,” ujarnya. 

 Tak hanya memberikan 
anugerah kepada mahasiswa 
yang sukses menjadi entre-

preneur pemula, dalam ke-
sempatan itu juga memberi-
kan SK kepada 11 unit usaha 
yang sudah ditandatangani 
oleh Rektor Universitas PGRI, 
Dr H Bukman Lian MM MSi 
CIQaR.

 Muhammad Topan, salah 
satu mahasiswa, berbagi pen-
galaman mengenai proses 
dilaluinya. Dia bercerita bahwa 
berwirausaha sudah dimulai-
nya sejak tahun 2000-an deng-

an berjualan roti, dari sinilah 
dirinya melatih mental. “Tidak 
semua usaha harus berhasil, 
tapi apa sih yang paling penting? 
Yaitu kita bisa bangkit lagi se-
telah gagal dan itu pengalaman 
yang paling mahal karena kita 
mengalaminya sendiri. Dan 
yang mudah, kita belajar dari 
orang yang pernah mengala-
minya,” ujarnya. 

 Sementara itu, Rektor Uni-
versitas PGRI Palembang 

diwakili Wakil Rektor I dan II 
Dr Yasir Arafat, SE  MM CIQaR,  
mengatakan, kegiatan ini tidak 
hanya membekali mahasiswa 
dengan kompetensi-kompe-
tensi akademik yang sesuai 
dengan jurusannya. Namun 
juga membekali dengan bi-
dang-bidang non-akademik. 
“Tentu ini bekal yang sangat 
penting termasuk dalam bi-
dang kewirausahaan,” tukas-
nya. (nni)

akan susah untuk harganya 
turun. Jadi bukan karena 
spekulan atau CPO tidak ada,” 
jelasnya. 

Menurutnya, Disdag akan 
berupaya menekan harga CPO 
melalui usulan kebijakan 
lewat skema pembatasan. 
“Biar ada batasan CPO yang 
digunakan pihak lain, deng-
an begitu diharapkan harga-
nya bisa turun. Ini kam sua-
tu kondisi yang sebelumnya 
tidak diperkirakan, oleh ka-
rena itu dalam waktu dekat, 
pemerintah akan mengelu-
arkan kebijakan tentang tata 
niaga CPO ini,” bebernya. 

Aji Bagus Haman Dani, 
Humas PT Indokarya Inter-
nusa Palembang mengung-
kapkan, harga Rp14 ribu per 

liter yang diberikan ini meru-
pakan subsidi perusahaan 
untuk membantu meringan-
kan beban rumah tangga 
menjelang Nataru. “Karena 
kita produsennya, meski 
harga bahan baku naik, tapi 
kita punya program CSR pe-
rusahaan sehingga kali ini 
mengadakan OP di 9 titik ke-
ramaian,” ujarnya. Menurut-
nya, harga produk M&M di 
pasaran kisaran Rp18 ribu-
Rp20 ribu. 

Ia berharap, dengan sub-
sidi yang diberikan bisa me-
ringankan beban rumah 
tangga karena harganya jauh 
lebih murah di pasaran. “Se-
lisih harganya lumayan ba-
nyak, kita harapkan masy-
arakat bisa terbantu dan 
dapat memenuhi kebutuhan 
lainnya dengan efisiensi yang 
didapat,” katanya. Dengan 

harga itu, lanjutnya, tidak ada 
keuntungan yang didapat 
perusahaan. “Karena ini ben-
tuk CSR kita,” tambahnya. 

Selain itu, pihaknya dalam 
kegiatan itu juga tak menar-
getkan brand awareness. 
“Murni untuk membantu, tak 
ada promosi yang kita laku-
kan. Jika pun misal dari event 
ini ada masyarakat yang ke-
nal produk kita, itu menjadi 
satu poin plus bagi kita,” je-
lasnya. Ia menilai, pasar di 
Sumsel termasuk besar, ba-
hkan pihaknya juga telah 
merambah bisnisnya hingga 
ke daerah-daerah di Sumsel. 
Salah seorang pembeli, 
Wati mengaku, cukup ter-
bantu dengan adanya OP ini. 
Terlebih, harga migor ini 
terus naik dalam beberapa 
bulan terakhir. 

“Biasa satu kali beli 2 liter 

harga tak sampai Rp30 ribu, 
sekarang hampir Rp40 ribu. 
Cukup terbantu dengan ada-
nya OP ini, bisa hemat Rp10 
ribuan,” katanya. Senada, 
pembeli lain, Dewi juga men-
gatakan hal yang sama. Men-
urutnya, harga migor saat 
ini cukup memberatkan, 
apalagi di tengah pandemi 
Covid-19 dimana banyak 
perekonomian masyarakat 
yang sedang turun. “Mudah-
mudahan pemerintah bisa 
terus mengajak kerja sama 
pihak swasta untuk melaku-
kan hal seperti OP ini,” tu-
kasnya. Dalam OP, 8 titik lain 
yang dikunjungi berurutan 
adalah Pasar Lemabang, 
Cinde, Soak Bato, Gasing, 
Perumnas, Kuto, Padang 
Selasa dan Kantor Disdag 
Sumsel hingga 30 Desember 
nanti.(rei)
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Subsidi, Harga rp14 ribu per Liter

Antusias Mahasiswa Tinggi

Jaga Keindahan Kawasan Sekanak Lambidaro
Tak Pindah... ■

Sambungan dari hal 9

Bisa Dipasarkan ke Penikmat Kopi
BaMBU... ■

Sambungan dari hal 9

dorong... ■
Sambungan dari hal 9

Tiga JaM... ■
Sambungan dari hal 9

Sejauh ini, menurut Dien, 
dirinya akan tetap bertahan 
di tempat dia berdagang. “Be-
tahanlah, Pak. Kalu diekse-
kusi, apo boleh buat baru 
belari. Yang jelas kami masih 
nak betahan. Cuman kalau 
memang seluruh pedagang 
dipindahke, yo apo boleh 
buat. Dak kado kami dewekan 
bejualan di simpang empat 
26 Ilir ini,” ujarnya. 

Senada dikatakan Aminah 
(56), pedagang sayur mayur. 
Menurutnya, sudah sekitar 4 
tahun dia berdagang di sana.  
Kalaupun dieksekusi, Aminah 
sendiri meminta kepada pe-
merintah untuk bijak. Kalaupun 
memang idak bisa berjualan 
di pinggir sempadan jalan, Dia 
berharap Sungai Sekanak Lam-
bidaro, dapat menjadi tempat 
mereka berjualan. 

“Biso bae buat tempat be-
dagang. Pecak wong di Kali-
mantan, bedagang di pucuk 
perahu. Nah, kan biso jadi 
tempat wisata. Malah bagus 
jingoknyo. Sungai jadi tempat 
sarana untuk kami nyari re-
zeki,” sarannya. Memang 
menurut Aminah, setiap pe-
dagang harus memiliki pe-
rahu sendiri-sendiri. “Kalu 
aku kebetulan balek ke arah 
29 Ilir. Jadi pacaklah bawa 
perahu. Cuman mun yang 
laen aku dak tau,” kata ibu 
lima orang anak ini. 

Dia juga meminta ekse-
kusi yang dilakukan tidak 
dengan cara kasar. “Enjuk tau 
be, jangan rusak barang da-
gangan kami. Kami cuman 
nak nyari makan. Kalau dak 
boleh bedagang cakmano 
kami nak makan. Apo ratusan 
pedagang di sini nak disuruh 
jadi maling galo. Dak katek 

lagi gawean, dak katek lagi 
tempat jualan,” ujarnya. 

Tak beda jauh dikatakan 
Herman. Menurutnya, kalau 
bisa pemerintah menata pe-
dagang saja. Karena selama 
ini juga pedagang ditarik re-
tribusi. “Kalau pacak ditata 
be, Pak. Jadi pedagang jugo 
janji, harus jaho kebersihan. 
Jangan ngotori be pacak. Ka-
lau pacak samo-samo jago 
kebersihan. Itu pendapat aku. 
Cuman kalu pemerintah nak 
ngusir, nak ngomong apo aku,” 
ujar Herman.

Camat Bukit Kecil, Alex-
ander, SIP MSi mengatakan, 
pihaknya memang sudah 
memberikan surat peringatan 
kedua kalinya kepada para 
pedagang.  “Nanti akan kita 
berikan surat peringatan ke-
tiga. tapi kita akan tetap mela-
kukan sosialisasi kepada 
para pedagang,” bebernya. 

Dijelaskan Alex, apa yang 
dilakukan pemerintah keca-
matan adalah langkah dan 
upaya untuk membuat ka-
wasan 26 Ilir menjadi lebih 

tertib dan indah. “Karena 
kawasan 26 Ilir lebih dekat 
dengan Sungai Sekanak Lam-
bidaro, makanya ketertiban 
serta keindahan harus kita 
jaga. selain itu juga sudah 
banyak masuk surat ke keca-
matan. Akibat dari banyaknya 
pedagang yang berdagang 
hingga ke ruas jalan  mem-
buat kawasan tersebut men-
jadi macet,” ujarnya. 

Belum lagi daerah tersebut 
terlihat lebih kumuh dan ko-
tor. “Namun langkah yang 
kita ambil tidak serta merta 
melakukan pengusiran ter-
hadap para pedagang. Yang 
jelas dibantu oleh Satpol PP, 
kita juga memberikan surat 
peringatan kepada setiap 
para pedagang yang berjua-
lan di 26 Ilir. Apa yang kita 
lakukan harus sesuai dengan 
aturan yang ada atau SOP.  
“Jika SOP sudah berjalan se-
mentara pedagang masih 
bandel, maka terpaksa kita 
melakukan pembersihan 
alias eksekusi,” jelas Alex. 

Alex juga mengemukakan, 

sebelum memberikan pe-
ringatan pihaknya juga sem-
pat mengecek Pasar Soak 
Batu. Pasar yang baru dibangun 
tersebut, untuk lantai atas 
malah sama sekali tidak ada 
pedagang yang berjualan. 
“Padahal pemerintah sudah 
menyiapkan tempat. Selain 
memberikan tempat yang baik 
bagi para pedagang, juga di-
harapkan kawasan 26 Ilir dan 
Pasar Kuto akan semakin ter-
tata,” kata dia. 

Pedagang sendiri, menurut 
Alex, nantinya sebagian akan 
diarahkan ke lantai II pasar 
Soak Bato.  “Cuman kalau mau 
ditaruh ke lantai dua semua-
nya tidak cukup. jadi ada 
kemungkinan nantinya dia-
rahkan ke pasar swasta,” kata 
dia. Yang jelas nanti untuk 
teknis pembagian lapak pasar 
adalah PD Pasar. “Jadi PD Pa-
sar lah yang memiliki ke-
wenangan tersebut,” jelas dia. 
Terkait dengan surat peringa-
tan ke-3, ditegaskan Alex, ada 
kemungkinan bakal dilakukan 
tujuh hari ke depan. (iol/ce)

PERINGATAN : Pedagang yang menjajakan barang dagangannya di Pasar 26 Ilir Palembang saat 
mendapatkan surat peringatan dari Kecamatan Bukit Kecil, kemarin (21/12).
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Dari kejadian itu, Hj Gus-
ti Rohmani mengalami luka 
patah pergelangan tangan. 
Sopirnya, Alpha Robby Suga-
ra dan dua penumpang lain-
nya, Sonia Patria dan Aisyah 
Oktaviliana tidak mengalami 
luka. Dari mobil Fortuner, sopir 
Wahyu Nuari Alaska SH dan 
penumpang  Zulfahmi SH, 
hanya luka ringan.  

Kapolres Muba AKBP Alam-
syah Pelupessy SH SIK, me-
lalui Kasat Lantas AKP Sandi 
Putra SIK, menjelaskan mobil 
Fortuner melaju dari arah 
Sekayu menuju Betung. Se-
dangkan mobil dinas Isuzu 
D-Max dari arah berlawanan. 
Setibanya di lokasi kejadian, 
sopir Fortuner hilang kenda-
li diduga mengantuk.

Mobil SUV warna putih itu 
melaju ke jalur kanan. Melihat 
mobil depan masuk ke jalur-
nya, sopir Isuzu D-Max ban-
ting setir ke kanan untuk 
menghindari tabrakan. “Ter-
nyata sopir Fortuner banting 
setir lagi ke kiri, hingga terja-
di tabrakan,” jelas Sandi.

Dari kejadian itu, kata San-
di, satu penumpang Fortuner 
meninggal dunia (MD) di 
tempat, atas nama Chris Han-

doyo Budi Sulistio. “Kami im-
bau kepada para pengguna 
jalan agar senantiasa berha-
ti-hati berkendara. Bila meng-
antuk, tidak ada obat lain se-
lain istirahat dan tidur. Jangan 
memaksakan keadaan karena 
dapat merugikan,” imbaunya.

Saat ini kasus tersebut su-
dah tengah ditangani Satlan-
tas Polres Muba. Untuk korban 
tewas dan luka-luka, dibawa 
ke Puskesmas Lais. Pemkab 
Muratara melalui Kabag Umum 
dan Perlengkapan Andrian, 
membenarkan musibah yang 
dialami Kepala DPMPD Mu-
ratara Hj Gusti Rohmani.

Mobil dinas yang ditum-
panginya, mengalami kecela-
kaan di Desa Lais, Kabupaten 
Muba. “Saya belum tahu kon-
disinya bagaimana, tapi al-
hamdulillah Ibu Hj Gusti 
Rohmani dan lainnya selamat,” 
kata Andrian.

Kabid Pemdes DPMPD 
Muratara, Zulyan, menam-
bahkan kepala dinasnya itu 
dalam perjalanan pulang da-
ri Palembang ke Muratara. 
“Iring-iringan dengan mobil 
ibu Bupati (istri Bupati Mu-
ratara). Tapi saat di jalan ter-
jadi kecelakaan,” ujarnya.

Pihaknya mengaku sudah 
mengkonfirmasi ke pihak 
Kecamatan Lais, mengenai 

kecelakaan tersebut. “Ibu 
Kadis dilarikan ke puskesmas 
di sana, kondisinya tidak apa 
apa. Semua selamat. Sedang-
kan yang meninggal itu dari 
mobil lawannya,” pungkasnya.

Terpisah,  Wasekjend DPN 
Peradi Hj Nurmalah, sangat 
mengenal ketiga penumpang 
mobil Fortuner tersebut. 
Mereka merupakan para 
advokat Peradi. “Almarhum 
(Chris Handoyo Budi Sulistio 
SH) pada masa kepemimpi-
nan saya (Ketua Peradi Palem-
bang) merupakan Ketua Bi-
dang Pendidikan Advokat,” 
ujar Nurmalah.

Sejauh informasi yang dia 
dapat, ketiga advokat tersebut 
baru pulang dari sidang la-
pangan di Sekayu, dan hendak 
ke Palembang. “Almarhum 
orang yang sangat baik dan 
sangat cerdas, integritasnya 
juga luar biasa, ini sebuah ke-
hilangan bagi kita,” katanya.

Dirinya bersama sejumlah 
rekan sejawat, kata Nurmalah 
tengah dalam perjalanan 
untuk menjemput korban dan 
melihat kondisi terakhir. “Ini 
lagi di perjalanan, kami juga 
minta rekan Peradi di Seka-
yu untuk mengecek kondisi-
nya, katanya masih di Pus-
kesmas Lais,” pungkasnya. 
(cj13/kur/air)

“Tiba-tiba anak saya menje-
rit kesakitan, langsung saya ber-
henti. Ternyata anak saya terlu-
ka,” ujar Rasmi, di RSUD Sekayu, 
kemarin. Kejadiannya di jalan 
Perumahan Randik Sekayu, 
dekat Masjid Baitul Hasanah 
Griya Randik. Atau sekitar 500 
meter dari sekolah korban.

Korban diduga shock, me-
lihat darah keluar dari lengan 
kirinya dekat bahu. Bahkan 
sempat pingsan. Oleh warga 
setempat, korban cepat dila-
rikaan ke IGD RSUD Sekayu. 
Korban langsung menjalani 
operasi, mengeluarkan proy-
ektil peluru yang diduga dari 
senapan angin.

“Alhamdulillah saya ber-

syukur anak saya hanya luka 
di lengan kirinya. Peluru sudah 
dikeluarkan, tapi saat ini anak 
saya masih menjalani perawa-
tan RSUD Sekayu,” timpal 
Heriyandi, ayah korban.

dari orang tua korban.  “Kami 
hanya minta tanggung jawab 
bagi yang menggunakan sena-
pan angin itu,” harap Heriyan-
di, warga Griya Bumi Lestari, 
Sekayu, Kabupaten Muba.

Kepala SD Negeri Griya 
Randik Sekayu, Afrian Hardi-
ansyah SPd SD, membenarkan, 
Rahma Serin Adelia adalah 
siswanya. Kabar tertembaknya 
Rahma akibat peluru nyasar 
itu, sudah diterima dari grup 
WhatsApp. “Kami konfirmasi 
ke orang tuanya, ternyata benar. 

Kami langsung ke rumah 

sakit melihat kondisinya, al-
hamdulillah sudah agak ba-
ikan,” ucapnya.

Afrian menjelaskan bahwa 
korban kemarin mengikuti 
ujian sesi pertama di sekolah. 
“Usai ujian, dia dijemput orang 
tuanya dan langsung pulang. 
Saat pulang itulah kejadiannya, 
kena peluru nyasar,” tambahnya.

Kapolsek Sekayu AKP Ro-
bi Sugara SH MH, mengatakan 
bahwa pihaknya sudah men-
datangi lokasi kejadian. Kemu-
dian mengamankan serpihan 
proyektil peluru yang dikelu-
arkan dari tubuh korban. 
“Kami sudah sarankan untuk 
melapor. Pelurunya jenis se-
napan angin. Mungkin ada 
yang mau berburu burung, 
tidak sengaja terkena korban,” 
imbuhnya. (kur/air)

“Terdakwa menyatakan me-
nerima (vonis),” ungkap Kajari 
Lubuklinggau Willy Ade Chai-
dir, melalui Kasi Pidana Khusus, 
Yuriza Antoni, kemarin.

Lain halnya dengan JPU, 
yang menyatakan sikap pikir-
pikir dalam 7 hari ke depan. 
Sebab, putusan majelis hakim, 
lebih rendah dari tuntutan JPU 
Kejari Lubuklinggau se-
belumnya. Yakni menuntut 
terdakwa Catur dengan 5 tahun 
6 bulan penjara, denda Rp250 
juta subsider 6 bulan, dan 
membayar uang pengganti 

kerugian negara Rp365.896 000 
subsider 2 tahun 6 bulan.

Kata Yuriza, selama persi-
dangan terdakwa selalu me-
nyangkal dakwaan JPU. Namun 
menurutnya itu hak terdakwa. 
Tetapi JPU mampu membuk-
tikan bukti-bukti di persidang-
an, baik itu saksi-saksi maupun 
dokumen. “Sebenarnya hakim 
sependapat dengan JPU, hanya 
saja vonis dikurangi satu tahun 

Sejauh ini, katanya, terkait 
kasus korupsi dana hibah 
KTNA Musi Rawas, baru sa-
tu orang terdakwa. “Nanti 
kita lihat hasil keputusan, 
apakah ada pengembangan 

perkara itu, Catur merupakan 
Ketua Kontak Tani dan Ne-
layan Andalan (KTNA) Mu-

Dana hibah tersebut seni-
lai Rp1,072 miliar, yang seha-

kegiatan Pekan Nasional (Pe-
nas) KTNA XVI di Padang, 
2020 lalu. Namun kegiatan 
tersebut batal digelar lanta-
ran adanya pandemi Covid-19, 
sementara uang hibah seba-
gian sudah digunakan ter-
dakwa Catur. Dari hasil audit 
BPKP Perwakilan Sumsel, 
kerugian negara mencapai 
Rp477 juta. (cj17/air)

Buah dari perbuatannya, 
pria penuh tato itu ditangkap 
aparat Unit Reskrim Polsekta 
Kemuning.

Salah satu korbannya, Roni 
(29), warga Lr Zuriah, Kelurahan 
Talang Aman, Kecamatan 
Kemuning, Palembang. Roni 
tidak lain teman tersangka Pu-
tra sendiri. Motornya jenis 
Yamaha Mio, dibawa kabur 
tersangka Putra, 20 Maret 2021 
sekitar pukul 05.45 WIB. 

Kasus lainnya, merampas 
motor Honda Spacy yang diken-
darai anak baru gede (ABG) di 

Jl AKBP H Umar, Kecamatan 
Kemuning, 6 Mei 2021 sekitar 
pukul 21.30 WIB. “Aku jadi se-
perti ini karena buntu akal, se-
telah ditinggal istri merantau 
mencari kerja ke luar kota,” dalih 
tersangka Putra, Selasa (21/12).

Sepeda motor hasil kejaha-
tannya, lalu dijual tersangka 
Putra ke penadah di kampung 
halamannya di Sekayu, Kabu-
paten Musi Banyuasin (Muba). 
“Satu motor aku jual Rp1,5 
juta. Uangnya sudah habis bu-
at kebutuhan sehari-hari. Aku 
sebatang kara di Palembang,” 
tukas Putra yang saat masih 
anak di bawah umur, pernah 
dihukum di Lapas Anak Pakjo. 

Kapolsekta Kemuning AKP 
Heri SH, mengatakan mo-
dusnya tersangka meminjam 
motor temannya. Atas perka-
ra itu, dia dapat dikenakan 
Pasal 372 KUHP tentang Peng-
gelapan. Sementara untuk 
perampasan motor milik ABG 
itu, tersangka bisa dijerat Pa-
sal 365 KUHP tentang Curas.

“Sepeda  motor korban 
dibawa tersangka masuk ke 
gang-gang yang sempit, baru 
dibawanya kabur,” beber He-
ri. Dari penangkapan tersang-
ka Putra ini, turut diamankan 
barang bukti berupa satu 
BPKB sepeda motor dan ST-
NK-nya. (kms/air)
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Diimbau Istirahat jika Mengantuk

Motor Korban Dijual ke Sekayu

Terdakwa Menerima, JPU Pikir-Pikir

 USAI...
Sambungan dari hal 16

 DITINGGAL...
Sambungan dari hal 16

 KORUPTOR...
Sambungan dari hal 16

Kelurga Korban Disarankan Melapor
 PULANG...

Sambungan dari hal 16

PALEMBANG  - Mezi (21), 
warga Jl Soak Permai, Lr Sung-
ai Petai, Kelurahan Sukajaya, 
Kecamatan Sukarami, Palem-
bang, memilih menyerahkan 
diri ke Polsekta Sukarami, 
Minggu (19/12). Sebab rekan-
nya mencuri kabel Telkom di 
Jl Sukarela, Kecamatan Suka-
rami, Jumat lalu (10/12), Riz-
ki (27) sudah ditangkap war-
ga dan diserahkan ke Polresta-
bes Palembang.

Belum lagi, aksi pencurian 
yang mereka lakukan sekitar 
pukul 02.00 WIB, terekam 
CCTV dan viral di media so-

sial (medsos). Identitasnya 
pun sudah diketahui, mem-
buat Mezi tambah galau. “Saya 
takut ditembak polisi. kalau 
terus-terusan kabur. Daripa-
da ditembak, mendingan 
menyerahkan diri saja. Sebab 
cepat atau lambat pastinya 
saya akan tertangkap juga,” 
aku Mezi, kemarin..

Dia mengaku bersama 
Rizki, sudah dua kali beraksi 
mencuri kabel di tower Telkom. 
Namun di aksinya yang keti-
ga,  dipergoki warga  yang 
mendengar suara ledakan 
akibat kabel yang ditarik pak-

sa oleh mereka. “Rizki di-
tangkap warga, saya kabur. 
Saya lihat di Instagram, sudah 
viral ke mana-mana,” tuturnya. 

PS Kasat Reskrim Polresta-
bes Palembang Kompol Tri 
Wahyudi, mengatakan tindak 
pencurian itu terjadi di Tower 
Protelindo XL, Jl Sukarela, Lr 
Batujajar, Kecamatan Suka-
rami. Rizki sudah diamankan 
malam itu juga. “Tersangka 
Mezi ini menyerahkan diri ke 
Polsekta Sukarami. Lalu di-
serahkan ke Polrestabes Pa-
lembang, karena Rizki dipro-
ses di sini,” jelasnya. (afi/air)

Takut Ditembak, Mezi Serahkan Diri
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PERIZINAN

IMB Menjadi 
PBG

    PRABUMULIH - Pemerintah pusat meng-
hapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
dan menggantinya menjadi Persetujuan Bangu-
nan Gedung (PBG). Menyikapi hal itu, Pemkot 
Prabumulih melalui Dinas PUPR melaksanakan 
kegiatan Foccus Group Discussion (FGD) ter-
kait telah disusunnya rancangan naskah aka-
demik dan draft Raperda Retribusi Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG) di Kota Prabumulih, 
di Ruang Rapat Aula Rumah Sakit Umum Dae-
rah (RSUD) Kota Prabumulih, Selasa (21/12).

Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Prabu-
mulih, Elman ST menerangkan IMB sudah 
dihapus dan diganti dengan PBG. “Setelah itu 
nanti kita lihat lagi Perda PBG ini nantinya,” 
terangnya.

Terpenting, kata Elman, tujuannya tak lain 
untuk mempermudah proses perizinan. “Kita 
harus mempermudah tapi tetap ada aturan 
yang harus dijalankan dan harus dipublikasikan 
ke masyarakat bahwa IMB tidak ada lagi sudah 
diganti dengan PBG ini,”terangnya.

Disinggung apakah aturan baru tersebut 
sudah mulai berlaku? Sementara ini sudah 
dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwako). “Ka-
lau IMB sudah dicabut dan diganti Perwako 
dulu dan sudah dibuatkan Perwako-nya. Ma-
kanya kita percepat ini karena 6 bulan dicabut 
harus dibuat,” imbuhnya. Masih kata Elman, 
dihapusnya IMB berdasarkan Pasal 1 ayat 17 
PP nomor 16/2021 tentang Peraturan Pelaks-
anaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung. (chy)

PARKIR

Kedapatan, Langsung 
Divaksin

MUARADUA – Pemkab OKU Selatan 
terus kejar capaian vaksinasi Covid-19. 
Tidak hanya menggelar razia vaksi-
nasi pada masyarakat umum di jalan-
jalan, kemarin (21/12), Pemkab OKU 
Selatan menggelar razia vaksin terhadap 
pegawai ASN maupun non-ASN. 

    Razia dilakukan di Jalan Serasan 
Seandanan,  pintu masuk Perkantoran 
Pemkab OKU Selatan. Razia dipimpin 
langsung Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten OKU Selatan, H Romzi SE 
MSi. “Vaksinasi ini merupakan bagian 
penting dari upaya pencegahan pe-
nularan virus korona di Kabupaten 
OKU Selatan. Kegiatan monitoring 
razia ini kita lakukan bentuk dorong-
an pencegahan khususnya di lingkungan 
Pemkab OKU Selatan,” ungkapnya. 

    Lanjut Sekda, vaksinasi khusus 
untuk seluruh pegawai di lingkungan 
Pemda OKU Selatan memang sebe-
lumnya sudah dilakukan. Namun, 
memang harus diakui, masih ada be-
berapa pegawai yang belum mengik-
uti vaksinasi dengan sejumlah alasan. 

Kondisi ini juga yang kemudian 
membuat Pemda OKU Selatan mengelu-
arkan Surat Edaran Nomor: 800/1848/
BKPSDM.OKUS-1/2021 tentang Ke-
wajiban Memenuhi Pelaksanaan Vaksi-
nasi Covid-19. Poin utamanya, mewa-
jibkan seluruh pegawai agar mengik-
uti vaksinasi. 

Surat edaran yang ditandatangani 
oleh Bupati OKU Selatan dan Sekre-
taris Daerah ini dibuat berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peratu-
ran Presiden Nomor 99 Tahun 2020 
tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaks-
anaan Vaksinasi dalam rangka Penang-
gulangan Pandemi Covid-19 dan In-

struksi Bupati OKU Selatan tentang 
Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 
di Kabupaten OKU Selatan.

    Dalam surat edaran tersebut me-
nyebutkan dua poin penting, di antara-
nya yaitu agar Kepala OPD di lingkungan 
Pemkab OKU Selatan segera menghim-
pun data ASN dan non-ASN pada masing-
masing unit kerja agar mendata yang 
sudah atau belum vaksin Covid-19 dengan 
menyertakan bukti sudah melakukan 
vaksin. Pada poin kedua, disebutkan 
agar OPD menyampaikan daftar pega-
wai tersebut kepada Kepala BKPSDM 
paling lambat Senin (20/12).

 “Oleh karena itu saya berharap, 
bagi seluruh pegawai pemkab khusus-
nya dan pada umumnya masyarakat 
umum dapat mengikuti vaksinasi. Bagi 
pegawai dan masyarakat yang belum 
melakukan vaksinasi, segera menda-
tangi fasilitas kesehatan ataupun gerai 
vaksin yang telah disediakan,”-terangnya. 

Kepala BKPSDM Kabupaten OKU 

Selatan, Eva Nirwana, SIP MM me-
nambahkan, razia ini memang senga-
ja dilakukan untuk melihat mana pe-
gawai yang sudah melakukan vaksi-
nasi Covid-19 maupun yang belum. 
”Bagi pegawai baik ASN maupun non-
ASN yang belum divaksinasi, langsung 
divaksinasi di tempat yang sudah 
disiapkan,”ucapnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Kese-
hatan Kabupaten OKU Selatan, dr 
Meri Astuti, mengatakan bahwa pihak 
Dinas Kesehatan bekerja sama dengan 
RSUD Muaradua membuka gerai vak-
sin di lokasi razia ini. Menurutnya, 
pagi pegawai yang belum divaksin 
dapat melakukan vaksinasi. “Tak hanya 
untuk pegawai, fasilitas vaksinasi di 
sini juga dibuka untuk masyarakat 
umum. Jadi masyarakat umum juga, 
yang lewat kita periksa apakah sudah 
divaksin atau belum. Kalau belum 
kita arahkan untuk melakukan 
vaksinasi,”pungkasnya. (end)

Razia ASN yang Belum Vaksinasi

RAZIA: Pemkab 
OKU Selatan, 
kemarin (21/12) 
merazia pegawai 
baik ASN 
maupun non-
ASN yang belum 
melakukan 
vaksinasi 
Covid-19. 

FOTO: RENDI/SUMEKS

MURATARA - Dalam waktu dekat,  
Pemerintah Daerah (Pemda) Mura-
tara akan menuntaskan pembagian 
1.400 hektare lahan plasma kepada 
warga Suku Anak Dalan (SAD) Desa 
Bukit Tinggi, Kecamatan Nibung, Ka-
bupaten Muratara. Setidaknya ada 571 
warga yang bakal menerima lahan 
plasma tersebut setelah 
cukup lama berseng-
keta dengan PT Lonsum.

  “Kita sudah mende-
kati final untuk pemba-
gian lahan plasma di 
Desa Tebing Tinggi. 
Tapi dari 571 warga pe-
nerima plasma, masih 
ada beberapa yang belum 
terverifikasi,  yang ter-
catat hanya 472 warga 
yang lengkap berkas,” 
kata Camat Nibung Dah-
mudin usai rapat dengan 
Tim Verifikasi Pemda 
Muratara, Selasa (21/12).

Dia menegaskan,  
segketa lahan plasma di 
Desa Tebing Tinggi memang berlangs-
ung cukup lama dan sempat menim-
bulkan konflik antarwarga dengan 
pihak perusahaan di awal 2017 lalu. 
Bahkan sempat terjadi pembakaran 
aset dan perusakan Polsek Nibung 
oleh warga. Beberapa warga SAD 
Desa Tebing Tinggi juga sempat dipi-
danakan akibat melakukan aksi pe-
rusakan.  Dahmudin mengungkapkan, 
dengan terpenuhi harapan warga ini 
tidak ada lagi konflik antarwarga SAD 
Desa Tebing Tinggi dengan PT Lonsum. 
“Instruksi dari tim kabupaten, harus 
ada musyawarah desa dan perlengka-
pan berkas kembali bagi yang belum 
memenuhi persyaratan. Setelah benar-
benar lengkap,  baru akan dikembali-

kan ke pemda kembali,” tegasnya.
Menurutnya, ada beberapa kesa-

lahan adminitrasi yang ditemukan, 
seperti KTP dobel, pindah alamat dan 
lainnya. “Dalam minggu ini kami akan 
lakukan Musdes, dan kami harap 
dengan pembagian plasma ini, warga 
SAD di Desa Tebing tinggi bisa menda-

patkan peningkatan eko-
nomi,” tegasnya.

Asisten I Pemda Mura-
tara, Susyanto Tunut men-
gungkapkan, berdasarkan 
rapat dengan Komisi IV DPR 
RI, sudah diputuskan pelaks-
anaan pembagian lahan 
plasma itu harus dilakukan. 
“Sekarang sudah mende-
kati proses final setelah se-
rangkaian proses verifikasi 
administrasi calon penerima 
plasma dan uji publik ter-
kait data yang sudah dican-
tumkan,” bebernya.

Dia membenarkan ada 
sejumlah sanggahan dari 
data yang dicantumkan 

tersebut dan diminta pemerintah ting-
kat desa untuk menuntaskan masalah 
itu di tingkat desa melalui musyawarah 
desa. “Usai data itu benar-benar sudah 
disepakati di tingkat desa, baru maju 
lagi ke kabupaten dan akan disahkan 
Pemda Muratara melalui Bupati. Tapi 
kalau belum tuntas di tingkat desa, 
nanti ada pro dan kontra lagi di tengah 
warga,” timpalnya.

Pemerintah Desa Tebing Tinggi dan 
pihak kecamatan diminta teliti dalam 
memverifikasi data penerima plasma. 
Sehingga tidak menimbulkan gejolak 
kembali di tengah warga. “Perusahaan 
itu sudah siap, tinggal data penerima 
plasmanya memang harus benar benar 
valid,” tutupnya.(cj13)

Target Rampung 
Awal Tahun 2022

MUARADUA -  Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang (PU-TR) OKU Selatan, menargetkan 
pembangunan area parkir kawasan wisata Da-
nau Ranau selesai awal 2022. Area parkir yang 
menelan dana Rp1.7 M itu dibangun untuk 
menunjang fasilitas pengunjung wisata,  khu-
susnya Danau Ranau yang saat ini kian ramai 
pengunjung.

Kepala Dinas PU – TR,  A Farid Effendi,   
melalui Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang,  
Sarinurrahman mengatakan pembangunan 
area parkir kawasan wisata Danau Ranau itu 
sendiri menggunakan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU Sela-
tan Tahun 2021-2022. “Nantinya, area parkir 
ini akan dipasang lampu gajah mini dan taman, 
sehingga pengunjung akan semakin nyaman 
di saat memarkirkan kendaraan,” ujarnya (21/12) 
kemarin. 

Dikatakannya, pembangunan area parkir 
kawasan wisata Danau Ranau ini sendiri masih 
proses pengerjaan. Sejauh ini pembangunan-
nya sudah mencapai 70 Persen. 

Terkait anggaran pembangunan dia me-
nambahkan, jika pengerjaannya sendiri diker-
jakan secara multiyears. Menggunakan ang-
garan Tahun 2021-2022, yang mana targetnya 
akan rampung pada awal tahun 2022 ke depan.

Area parkir ini, diharapkan akan memberi-
kan manfaat kepada pengunjung yang datang 
untuk berwisata. Apalagi danau merupakan 
ikon wisata OKU Selatan, yang kini tempat 
tersebut sering sekali jadi pusat penyeleng-
garaan event-event besar. 

“Salah satu contohnya pada saat pelaks-
anaan Gran Fondo maupun Porprov kemarin, 
ribuan pengunjung datang. Namun, kalau ada 
area khusus parkir sepeti ini semua akan ter-
tata dengan baik,” terangnya. (end) 

PARKIR : Pembangunan area parkir Danau Ranau 
sudah mencapai 70 persen. Ditargetkan, awal 2022 
pembangunan selesai. 

FOTO RENDI/SUMEKS

FOTO NISA/SUMEKS

Tuntaskan Lahan 
Plasma SAD 

KAYUAGUNG - Pemerintah Kabupaten OKI melalui Dinas Pemadam 
Kebakaran  dan Sat Pol PP OKI membagikan 18 unit motor untuk 18 kecama-
tan. Motor tersebut fungsinya untuk  melakukan  pemadaman kebakaran di 
pemukiman padat penduduk dan bisa masuk ke lorong yang sempit.

Sekretaris  Dinas Pemadam Kebakaran  dan Sat Pol PP OKI,  Agma Yuska 
mengungkapkan,  dengan adanya motor dengan kapasitas 500 liter air ini,  
maka pemadaman kebakaran  akan lebih cepat dikendalikan. “Keberadaan 
motor ini agar musibah kebakaran  yang berada di lorong yang sempit cepat 
terkendali,” terangnya kemarin (21/12).

Motor tersebut dilengkapi  dengan pompa, selang pengisap dan  nozzle. 
Nantinya motor ini dikendalikan oleh 3 orang petugas pemadam.  Motor ini 
sambungnya  akan ditempatkan di kantor camat. “Soal petugasnya, nanti  
segera  Kabid Pemadam Kebakaran  akan memberikan  pelatihan,  bagai-
mana mengoperasikan motor pemadam kebakaran  tersebut,”jelasnya. 

Untuk  diketahui  sepanjang 2021, di OKI  ada 43 musibah kebakaran  
dengan korban harta benda serta 2 korban jiwa. Faktor utama penyebab 
kebakaran  ini karena korsleting listrik. 

Bupati  OKI,  H Iskandar  SE menambahkan, motor itu  silahkan gunakan 
untuk mengatasi kebakaran pemukiman  penduduk  di wilayah  kecamatan 
masing-masing.  “Kalau mobil damkar kan jumlahnya terbatas  dan terkadang 
lokasi kebakaran  sulit dimasuki mobil damkar. Nah motor damkar ini bisa 
masuk hingga ke lorong sempit,”katanya. (uni) 

DAMKAR : Sedikitnya 18 motor pemadam kebakaran dibagikan kepada pihak 
kecamatan di OKI. Motor ini bisa masuk ke lorong yang sempit.

Bisa Masuk 
Lorong Sempit

 Nibung Dahmudin



Adu Cepat 
di Sungai Ogan

INDRALAYA - Melestarikan budaya kearifan 
lokal sekaligus mempererat persahabatan,  masy-
arakat Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (21/12),  meng-
gelar lomba perahu bidar di Sungai Ogan. Kali ini 
lomba dilaksanakan di perbatasan Desa Tanjung 
Gelam dan Tanjung Sejaro Sakti Kecamatan In-
dralaya, Selasa (21/12). 

Ketua panitia, H M Ali Sarkowi mengatakan ke-
giatan ini merupakan salah satu hiburan  menyambut 
tahun baru. “Lomba ini kita laksanakan 2 hari, sejak 
Senin lalu. Pesertanya ada 32 tim, berasal dari bebe-
rapa kecamatan  di OI,” ujar politikus Golkar itu. 

Ia menjelaskan, peraturan lomba cukup deng-
an menilai siapa perahu tercepat dalam menempuh 
jarak sekitar 600 meter. Selain itu tidak boleh meng-
adu  pada jalur rawan dan wajib memakai seragam. 
“Bagi pemenang akan mendapatkan piala dan 
uang pembinaan. Juara pertama Rp1,5 juta, kedua 
Rp1 juta, ketiga Rp750 ribu dan keempat Rp500 
ribu. Insya Allah kegiatan seperti ini kita agendakan, 
jika perlu setahun dua kali,” sebut Ali. (cj14)
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MUARADUA - Pemerintah 
Kabupaten OKU Selatan bersama 
DPRD Kabupaten OKU Selatan 
berharap iktikad baik PT. Sum-
bara Multi Artha (SMA) terkait 
adanya dugaan pelanggaran 
pembangunan di badan air dan 
sempadan di wilayah Danau 
Ranau. Hal ini dikatakan Ketua 
Komisi II DPRD Kabupaten OKU 
Selatan, Ardiyan Gama dalam 
rapat koordinasi dengan jajaran 
Pemda OKUS, membahas terkait 
pelanggaran PT. Sumbara Multi 
Artha (SMA) di Ruang Komisi II 
DPRD OKUS, kemairn (21/12). 

    Dari rapat tersebut dike-
tahui jika Pemerintah Kabu-
paten OKU Selatan dan DPRD 
OKU Selatan telah memberikan 

beberapa kali surat teguran 
kepada PT SMA yang telah 
melanggar peraturan pem-
bangunan di badan air dan 
sempadan Danau Ranau. Surat 
teguran sendiri dari beberapa 
OPD di antaranya Dinas Ling-
kungan Hidup, DPMPTSP, dan 
Dinas Pekerjaan Umum. 

Hanya saja surat teguran 
yang telah dilayangkan tersebut 
tidak ada tindak lanjut dari 
pihak PT SMA dan masih terus 
melakukan kegiatan pembangu-
nan di bibir Danau Ranau.  
“Seperti diketahui Danau Ra-
nau ini butuh perhatian, ba-
gaimana caranya Danau Ranau 
dapat kita jaga dengan mema-
tuhi peraturan.  Dari OPD ter-

kait ini kita minta untuk kirim 
lagi surat teguran kepada PT. 
SMA ini, dan kita coba berkon-
sultasi dan diberikan tenggang 
waktu untuk membongkar 
sendiri, “ujar Ketua Komisi II 
DPRD OKU Selatan. 

Anggota DPRD Kabupaten 
OKU Selatan A. Suandi dalam 
kesempatan ini juga mengatakan 
bahwa persoalan seperti ini 
jangan sampai meluas dan ak-
hirnya banyak dilakukan pem-
bangunan-pembangunan yang 
melanggar peraturan di badan 
air Danau Ranau. ”Kita harus 
mencari langkah-langkah kon-
kret untuk mengingatkan warga/
masyarakat kita untuk tidak 
melakukan aktivitas pembangu-

nan di badan danau,”jelasnya.
Sementara Asisten II dalam 

kesempatan tersebut menje-
laskan bahwasanya Balai Besar 
BBWS VIII telah membalas 
surat dari Bupati OKU Selatan 
dan telah melayangkan Surat 
Teguran 1 secara tertulis kepa-
da PT. Sumbara Multi Artha 
pada 14 Desember 2021 den-
gan Surat Nomor SA.0203-
Da/1360 perihal Pemantauan 
dan Pemanfaatan Sumber Air.

Dalam surat teguran yang 
dikirimkan BBWS VIII ke PT. 
Sumbara Multi Artha, dijelas-
kan untuk melakukan pem-
bongkaran terhadap bangunan 
yang ada di sempadan Danau 
Ranau/di badan Danau Ranau. 

Ingin Iktikad baik PT SmA

SEKAYU - Plt Bupati Muba, 
Beni Hernedi, Selasa (21/12) 
mengumpulkan pemangku adat 
di Muba. Hal itu dalam rangka 
Rapat Tahunan Forum Masya-
rakat Pemangku Adat dan Pe-
mangku Adat Marga Kabupaten 
Muba di Pendopoan Griya Bu-
mi Serasan Sekate. 

Dijelaskan Beni, negara meng-
akui dan menghormati kesatu-
an masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya. 
“Maka dari itu,  mari kita dorong 
untuk menghidupkan kembali 
norma-norma hukum adat di 

daerah kita,” ujar Plt Bupati Mu-
ba Beni Hernedi. 

Ketua Dewan Pembina Ali-
ansi Masyarakat Adat Nusanta-
ra (AMAN) Sumsel ini juga 
menyebutkan, berbagai perso-
alan terkait kerusakan hutan, 
termasuk munculnya bencana 
kabut asap, salah satunya dise-
babkan hilangnya peranan 
masyarakat adat. Oleh karena 
itu, perlu adanya upaya meng-
akui, menghidupkan, dan me-
lindungi masyarakat adat.

“Saya yakin, jika masyarakat 
adat diberikan haknya kembali 

mengelola hutan dan lahan gam-
but, persoalan kerusakan dan 
kebakaran terhadap hutan dan 
lahan gambut dapat dikurangi. 
Maka dari itu kita dorong untuk 
mewujudkan peraturan daerah 
yang merujuk pada norma-norma 
hukum adat,” ucap Beni.

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (PMD) Kabupa-
ten Muba Richard Cahyadi AP, 
menuturkan kegiatan itu digelar, 
agar dapat menampung dan mewu-
judkan aspirasi serta kebutuhan 
masyarakat di bidang pembangu-
nan di Kabupaten Muba. (Kur)

“Jika sampai surat teguran 
ketiga tidak dibongkar, akan 
dilaporkan kepada aparat pe-
negak hukum,”terangnya. (end)

Hidupkan Norma Adat

BATURAJA – Jajaran Polres 
OKU bersama tim lintas sektor 
bersiap menggelar untuk Ope-
rasi Lilin 2021. Dalam operasi 
itu tim akan melakukan penga-
manan wilayah dan pengecekan 
penumpang kendaraan yang 
melintas dari luar kota. “Tahun 
ini personel tidak melakukan 
penyekatan kendaraan,” sebut 
Kapolres OKU AKBP Danu Agus 
Purnomo, kemarin (21/12). 
Operasi pengamanan Natal dan 
Tahun Baru (Nataru) dimulai 
24 Desember 2021.

Pengamanan untuk masa 
libur Natal dan Tahun Baru ini 
akan dilakukan bersama. Ter-
masuk jajaran Forkopimda OKU 
di seluruh wilayah.  Seperti di 
perbatasan Lengkiti, Pengan-
donan, Lubuk Raja, dan Lubuk 
Batang. Nantinya akan disiap-
kan dan dikeluarkan stiker. Akan 
dicek apakah pelaku perjalanan 

ini sudah vaksin.
Bagi pengendara dan penum-

pang kendaraan yang sudah 
divaksin,  akan dipasang stiker. 
Bila sudah ada stiker kendaraan 
seperti dari dari daerah lain, ma-
ka pemeriksaan tidak akan lama. 

Ditambahkan Danu, pada 
tahun baru, lokasi menuju taman 
kota akan ditutup. Ini karena 
tempat itu sering jadi tempat 
kumpul masyarakat. 

Sementara itu, unsur For-
kipimda OKU membuka ge-
byar vaksin. Bagi yang 
meng-ikuti vaksin 1, ada kesem-
patan untuk mengikuti door 
prize dengan hadiah utama 1 
unit sepeda motor. Juga ada 
beberapa hadiah lain, seperti 
barang elektronik kulkas, kom-
por, TV. “Akan diundi pada 30 
Desember 2021 mendatang. 
Peserta juga mendapat kupon 
beras,”katanya. (bis)

Tutup Akses Taman Kota

Tiga ribu Pelanggan 
PLN Nunggak 

EMPAT LAWANG - Hingga Desember 2021 
sebanyak 3.183 pelanggan PLN di Kabupaten Em-
pat Lawang,  menunggak pembayaran tagihan li-
strik. Kepala ULP PLN Tebing Tinggi, Anggun 
Haryadi menjelaskan,  pelanggan yang menung-
gak tersebut kebanyakan dari pelanggan umum. 
“Ada sebanyak 3.183 pelanggan yang menunggak 
sampai saat ini. Mulai dari tunggakan harian, dua 
bulan sampai tiga bulan lamanya,” jelasnya.

Sesuai mekansime sanksi yang diberikan, lanjut 
Anggun, diantaranya jika pelanggan menunggak 
1 bulan maka sanksinya adalah pemutusan se-
mentara, dan MCB akan disegel. Kemudian jika 
menunggak sampai 2 bulan maka kWh meter dan 
MCB akan dibongkar.  “Lalu jika pelanggan me-
nunggak sampai 3 bulan lamanya, tentunya pihak 
PLN akan memberikan sanksi berupa langganan 
listrik akan dihentikan dan diputus,” katanya.

Bagi pelanggan yang telah diputus kWh-nya, lanjut 
dia, setelah menyelesaikan administrasi tunggakan 
maka pihaknya langsung melakukan penggantian 
dengan kWh prabayar agar lebih tertib.  (eno)

BIDAR : Menyambut tahun baru, warga OI menggelar 
lomba bidar sebagai hiburan rakyat.

ADAT : Sejumlah masyarakat adat di Musi Banyuasin, kemarin (21/12) menghadiri Rapat Tahunan Forum 
Masyarakat Pemangku Adat. Acara itu dihadiri Plt Bupati Muba, Beni Hernedi.  

GEBYAR : Ratusan warga antusias mengikuti gebyar vaksin yang 
digelar Forkominda OKU. Warga berkesempatan meraih door prize.
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Tabrakan di Lais, 
Fortuner vs D-Max 
Kepala DPMPD 
Muratara Patah 
Tangan 

 
MUBA – Tabrakan maut di 

Jalinteng Betung-Sekayu, Dusun 
V, Desa Lais, Kecamatan Lais, 
Kabupaten Musi Banyuasin (Mu-
ba), merenggut nyawa Chris Han-
doyo Budi Sulistio SH (42). Advo-
kat asal Kota Palembang itu, pe-
numpang mobil  Toyota Fortuner 
warna putih nopol BG 1825 ZL.

Kejadiannya Selasa (21/12) 
sekitar pukul 14.00 WIB. Mobil-
nya tabrakan dengan mobil Isuzu 
D-Max double cabin warna  sil-
ver BG 8024 QZ yang ditumpangi 
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa (DPMPD) Kabupaten Mu-
ratara, Hj Gusti Rohmani.

Peluru Hantam Lengan, 
saat Dibonceng Ibu

SEKAYU -  Rahma Serin Adelia 
(9), pulang ujian sekolah dijem-
put ibunya, Rasmi, mengenda-

rai sepeda motor. Tak disangka, 
siswi kelas IV SD Negeri Griya 
Randik, Kecamatan Sekayu, 
Kabupaten Muba itu tertembak 
peluru nyasar, Selasa (21/12) 
sekitar pukul 10.20 WIB.

Koruptor Dana Hibah 
Dihukum 4,5 Penjara

 
LUBUKLINGGAU – Ter-

dakwa korupsi dana hibah 
KTNA Musi Rawas Tahun 2020, 
Catur Handoko divonis 4 ta-
hun 6 bulan penjara (4,5 ta-
hun). Selain itu dalam sidang 
online kemarin (21/12), dia 
juga didenda Rp200 juta sub-
sider 3 tiga bulan kurungan, 
dan diwajibakan membayar 
uang pengganti kerugian ne-
gara Rp365.796.000 subsider 
1 tahun 6 bulan kurungan.

Pada sidang putusan di Pengadilan Tipikor Pa-
lembang yang diketuai hakim Sahlan Efendi SH, 
terdakwa Catur Handoko mengikuti melalui Zoom 
Meeting dari Lapas Kelas IIA Lubuklinggau. 

Ditinggal Istri, 
Aku Buntu Akal
Larikan Dua Sepeda Motor  

PALEMBANG – Dua kasus pencurian kendaraan ber-
motor (curanmor), menjerat  Andi Saputra alias Putra 
(28). Modusnya meminjam, lalu dibawanya kabur. 

SIDANG
rABu, 22  DesemBer 2021     12

 Baca Usai... Hal 13

 Baca Ditinggal... Hal 13

 Baca Koruptor... Hal 13

 Baca Pulang... Hal 13

usai sidang Lapangan, Advokat Tewas

Dari Tuntutan JPU

PALEMBANG – Muncikari 
Desi Nirmala Sari (19), yang di-
tangkap Subdit 4/Renakta Ditre-
skrimum Polda Sumsel pada 5 
Agustus 2021 lalu dihukum lebih 
berat. Dari tuntutan JPU Kejati 
Sumsel 2 tahun penjara, majelis 
hakim PN Palembang justru 
memvonis 3 tahun penjara.

“Pertimbangannya, agar 
klien kami ini tidak lagi meng-
ulangi perbuatannya tersebut,” 
kata penasihat hukum terdak-

wa Desi, Megaria SH dari 
Posbakum PN Palembang, 
kemarin. Sidang putusan su-
dah digelar Senin (20/12). 

Majelis hakim diketuai Said 
Husein SH MH, menjatuhi 
hukuman lebih berat dari tuntu-
tan JPU agar menimbulkan efek 
jera bagi terdakwa. Kliennya 
itu terbukti melanggar Pasal 
761 UU Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. 

Sekadar mengingatkan, 
terdakwa Desi Nirmala Sari 
ditangkap Subdit 4/Renakta 
Ditreskrimum Polda Sumsel 

di Hotel Galaxy, Jl Alamsyah 
Ratu Prawiranegara, Kamis 
(5/8), sekitar pukul 17.00 WIB. 
Selain Desi, ikut diamankan 
empat anak buahnya, Ca (14), 
Le (15), Oc (14), dan Ma (15).

Anak di bawah umur yang 
melayani pria hidung belang itu, 
dibanderol harga Rp2,1 juta se-
kali short time. Ditawarkan me-
lalui MiChat. Dari bisnis esek-esek 
itu, Desi mendapatkan uang 
Rp150 ribu dari ketiga anak bu-
ahnya. “Aku dikasih Rp50 ribu 
dari sekali kencan,” aku Desi, saat 
di Mapolda Sumsel. (fdl/air)

curANmor

muncikari ABG Divonis Lebih Berat

CIDUK: Kapolsekta Kemuning AKP Heri SH interogasi tersangka 
Andi Saputra alias Putra yang terjerat dua kasus curanmor.

FOTO: KMS A RIVAI/SUMEKS

Terdakwa Catur Handoko
FOTO: IST

PROSTITUSI : Desi Nirmala Sari (tengah), saat kasus prostitusinya 
dirilis Polda Sumsel, Agustus lalu. 

FOTO: IST

FOTO FOTO: IST

Pulang ujian sekolah, 
rahma Tertembak

PERAWATAN : Rahma masih menjalani perawatan di RSUD Sekayu, 
usai dikeluarkan proyektil peluru di lengan kirinya, kemarin. 

FOTO: IST

TABRAKAN MAUT: (Foto dari kiri) Chris Handoyo Budi Sulistio alias Yoyok semasa hidup. Kondisi Yoyok pascakejadian. Mobil dinas yang ringsek bagian depannya.  
Kepala DPMPD Muratara Hj Gusti Rohmani yang mengalami patah di pergelangaan tangan kanan, saat di Puskesmas Lais. 

TABRAKAN MAUT
DI JALINTENG
BETUNG-SEKAYU

KONDISI PENGENDARA
MOBIL :

Alpha Robby Sugara (sopir)=
tidak terluka
Hj Gusti Rohmani
(Kepala DPMPD Muratara)=
patah pergelangan tangan
kanan
Soni Patria = tidak terluka
Aisya Oktaviliana =
tidak terluka

Isuzu D-MAX BG 8024 QZ

Toyota Fortuner BG 1825 ZL
Wahyu Nuari Alaska SH
(sopir) = luka ringan
Chris Handoyo Budi Sulistio
SH = meninggal dunia
Zulfahmi SH =  luka ringan

Dari arah berlawa-
nan, datang Isuzu 
D-MAX double cabin 
silver BG 8024 QZ 
disopiri Alpha Robby 
Sugara. Melihat 
Fortuner masuk ke 
jalurnya, sopir 
D-MAX banting setir 
ke kanan.

Ternyata sopir 
Fortuner banting 
setir kiri lagi, terjadi 
tabrakan. TKP 
Jalinteng 
Betung-Sekayu, 
Dusun V, Desa Lais, 
Kecamatan Lais, 
Kabupaten Muba, 
Selasa (21/12), 
sekitar pukul 14.00 
WIB.

1

2 3

Fortuner putih 
BG 1825 ZL 
disopiri Wahyu 
Nuari Alaska SH 
melaju dari arah 
Sekayu menuju 
Palembang. 
Diduga sopir 
mengantuk, 
mobil Fortuner 
melaju ke kanan.
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