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Kabupaten Empat lawang 
dinilai harus segera 
melakukan pembenahan 
di segala sektor, 
khususnya demi 

peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Meski dinilai 
Kabupaten pemekaran yang 
miskin, namun sumber daya alam 
yang berlimpah harusnya bisa 
dimanfaatkan lebih baik untuk 
mencukupi kebutuhan listrik. 
Misalnya pembangkit tenaga 
listrik mandiri dengan mikro hidro 
yang memanfaatkan aliran air 
terjun.

Menurut Joncik Muhammad, 
pengelolaan mikrohidro harus segera 
di realisasikan dalam waktu dekat di 
Empat Lawang. Saat ini masyarakat 
disana sebagian masih belum 
menikmati listrik. “Ini yang sangat 
kita khawatirkan bagaimana 
kemajuan zaman dan tekhnologi yang 
terus berkembang ternyata masih 
banyak saudara kita di Empat Lawang 
yang belum menikmati penerangan 
listrik,”tegas Joncik.

Artinya, kata dia, harus ada upaya 
mendesak yang harus di perbuat 
untuk mengatasi hal tersebut. Yakni 
dengan tekhnologi pembangkit listrik 
mandiri mikrohidro. Yakni 
pembangkit listrik dengan cara 
memanfaatkan air terjun yang 
jumlahnya sangat banyak di Empat 
Lawang. “Mikro hidro ini bisa di 

realisasikan dengan cara mandiri, 
dengan cara swadaya yang bisa 
menghasilkan listrik untuk memenuhi 
kebutuhan masyarkat desa 
tersebut,”jelas Joncik.

Sebenarnya, beberapa desa di 
Kabupaten di Sumsel ada yang telah 
membagi tekhnologi tersebut bahkan 
pemerintah juga sempat menjadikan 
percontohan. Sayangnya, sebagian 
besar pembangkit listrik mikro hidro 
tidak terawat dengan baik yang 
berakibat tidak berfungsinya alat 
tersebut. “Caranya cukup sederhana, 
yakni air terjun tersebut 
menghasilkan energi gerak yang 

menghasilkan listrik, kemudian dapat 
menghidupkan generator hingga bisa 
memberi daya listrik,”kata dia.

Saat ini, jelas Joncik, dirinya bersama 
masyarakat Empat Lawang tengah 
mengumpulkan jumlah air terjun 
yang berada dikawasan berpenduduk, 
yang dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber energi. “Kita masih hitung 
berapa jumlahnya. Kalau ini 
terealisasi, artinya sedikit banyak bisa 
memberi hasil pada masyarakat secara 
luas,”tambah dia.

Tekhnologi Mikrohidrolik merupakan 
tekhnologi pembangkit listrik yang 
dinilai sangat murah, karena benar-
benar memanfaatkan derasnya aliran 
air dari air terjun. Air terjun memutar 
tubin yang menggerakkan generator 
hingga menghasilkan sumber tenaga 
listrik yang dapat dinikmati oleh 
masyarakat desa. n (Rnld) 

Mikrohidro adalah istilah yang digunakan 
untuk instalasi pembangkit listrik yang 
mengunakan energi air. Kondisi air yang 
bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya 
(resources) penghasil listrik adalah memiliki 
kapasitas aliran dan ketiggian tertentu dad 
instalasi. Semakin besar kapasitas aliran 
maupun ketinggiannya dari istalasi maka 
semakin besar energi yang bisa 
dimanfaatkan untuk menghasilkan energi 
listrik.
Biasanya Mikrohidro dibangun berdasarkan 
kenyataan bahwa adanya air yang mengalir 
di suatu daerah dengan kapasitas dan 
ketinggian yang memadai. Istilah kapasitas 
mengacu kepada jumlah volume aliran air 
persatuan waktu (flow capacity) sedangan 

beda ketingglan daerah aliran sampai ke 
instalasi dikenal dengan istilah head. 
Mikrohidro juga dikenal sebagai white 
resources.
Dikatakan demikian karena instalasi 
pembangkit listrik seperti ini mengunakan 
sumber daya yang telah disediakan oleh 
alam dan ramah lingkungan. 
Dengan teknologi sekarang maka energi 
aliran air beserta energi perbedaan 
ketinggiannya dengan daerah tertentu 
(tempat instalasi akan dibangun) dapat 
diubah menjadi energi listrik.
Mikrohidro hanyalah sebuah istilah. Mikro 
artinya kecil sedangkan hidro artinya air. 
Dalam, prakteknya istilah ini tidak 

merupakan sesuatu yang baku namun bisa 
dibayangkan bahwa Mikrohidro, pasti 
mengunakan air sebagai sumber energinya. 
Yang membedakan antara istilah Mikrohidro 
dengan Minihidro adalah output daya yang 
dihasilkan. Mikrohidro menghasilkan daya 
lebih rendah dari 100 W, sedangkan untuk 
minihidro daya keluarannya berkisar antara 
100 sampai 5000 W. 
Air yang mengalir dengan kapasitas 
tertentu disalurkan clan ketinggian tertentu 
menuju rumah instalasi (rumah turbin). Di 
rumah instalasi air tersebut akan 
menumbuk turbin, dimana turbin sendiri 
dipastikan akan menerima energi air 
tersebut dan mengubahnya menjadi energi 
mekanik berupa berputarnya poros turbin. 

Poros yang berputar tersebut kemudian 
ditransmisikan ke generator dengan 
mengunakan kopling. Dari generator akan 
dihaslikan energi listrik yang akan masuk ke 
sistem kontrol arus listrik sebelum dialirkan 
ke rumah-rumah atau keperluan lainnya 
(beban). Begitulah secara ringkas proses 
Mikrohidro merubah energi aliran dan 
ketinggian air menjadt energi listrik.
Mikrohidro memberikan sebuah alternatif 
ekonomi ke dalam jaringan. Ini karena 
Skema Mikrohidro yang mandiri 
menghemat biaya dari jaringan transmisi, 
dan karena skema perluasan jaringan 
sering memerlukan biaya peralatan dan 
pegawai yang mahal. n

Pembangkit Energi Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
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Salam Desa
Dengan Tidak Mengurangi 

Rasa Hormat
Anjing menggonggong kafilah berlalu, merupakan pepatah 
yang maknanya tidak menggubris apapun ejekan ataupun 
cemoohan orang, yang penting tujuannya tercapai. Sepintas 
ungkapan ini menjadi motivasi bagi kita agar dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin banyak orang 
yang tidak senang terhadap cita-cita yang sedang dijalani.
Sedikit kegagalan membuat riuh para penonton yang 
sedang memperhatikan. Namun, sikap diri harusnya 
semakin kuat untuk mempertahankan semangat hingga 
terwujud.

Bagaimana kalau pepatah tersebut dirubah, tanpa 
mengurangi rasa hormat kadang kala anjing menjadi cemeti 
yang baik pun sebaliknya anjing juga dapat menjadi 
“musuh” yang membawa kehancuran. Pepatah tersebut 
dapat menjadi biang kerok yang ujung-ujungnya terjadi 
peselisihan yang berujung pertikaian di meja hijau.  
Dengan tidak mengurangi rasa hormat pula, kritikan tajam 
dan pedas harusnya menjadi stimulan menuju kemajuan 
yang signifikan.

Provinsi Sumsel kini memiliki banyak  pencapaian dalam 
berbagai sektor pembangunan. Even olahraga nasional dan 
internasional telah sering kali dilaksanakan dengan hasil 
yang memuaskan. Jakabaring kini menjadi perhatian dunia, 
karena fasilitas venue yang berstandard Internasional. 
Belum lagi akan digelarnya Asian Games dan pertandingan 
balap motor dunia.

Kita warga Palembang sangat-sangat bersyukur, bagaimana 
para pemimpin membuat bangga para warga “Sriwijaya” 
ketika sedang berada  di pulau Jawa. 17 tahun yang lalu, 
Palembang mungkin hanya dikenal sebagai daerah “seram” 
apalagi Kertapati merupakan kawasan berbahaya dan 
penuh kriminal.  Jakabaring merupakan wilayah rawa yang 
penuh ilalang dan identik dengan sebutan “jin buang anak”.  
Bagaimana dahulu warga seberang ulu merasa cemburu 
pada warga seberang ilir, yang sarananya lebih modern. 
Bahkan sempat tercetus ide untuk menjadi kabupaten 
Palembang Ulu, karena tidak seimbangnya pembangunan.

Kini bangunan kantor pemerintahan yang tinggi dan 
megah, jalan raya yang mulus dengan mall yang ramai, di 
warnai komplek real estate yang harganya miliaran telah 
membuat Jakabaring semakin cantik. Even olahraga yang 
terus-menerus digelar menambah penghasilan warga 
setempat dan meningkatkan pula NJOP lahan milik warga.  
Palembang kini tengah berbenah diri, mereguk keutungan 
dan mulai bergaya hidup mewah.

Kabupaten/kota lain di Sumsel seharusnya turut 
memanfaatkan celah keuntungan tersebut, dengan 
membuat sarana-prasarana yang dapat dijadikan tempat 
berlibur para tamu dalam dan luar negeri. Seharusnya, 
mereka juga memanfaatkan jaringan pemerintah Provinsi 
Sumsel agar para investor yang berminat membangun mall 
atau hotel secara terbuka meminjamkan lahannya.  Efek 
domino tersebut harusnya cepat di tanggapi dengan 
pembangunan yang realistis.

Mungkin akan panjang pembahasannya jika hal tersebut 
harus mengikuti adminsitrasi pemerintahan daerah. Nah, 
bagaimana dengan warga Sumsel? Bagaimana dengan para 
petani yang mulai sejahtera? Kini saatnya  kita juga 
bergerak maju membangun sektor kepariwisataan. 
Membangun kebudayaan kita agar dapat menjadi tujuan 
wisata yang potensial. Boleh jadi pemerintah kurang 
tanggap, tapi dengan sedikit modal kenapa tidak kita saja 
yang membangun hotel atau penginapan di kampung kita, 
karena lokasi wisata jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat 
tinggal kita. (*)

omisi XI DPR RI mengharapkan penerimaan 
pajak di Provinsi Sumsel lebih optimal, hingga 
dapat mendongkrak PAD disektor pajak, 
secara lokal maupun nasional.

Wakil ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir bersama rombongan melakukan 
kemarin melakukan kunjungan kerja spesifik kantor Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) Palembang.

Komisi XI DPR RI 
Harapkan Penerimaan 
Pajak Lebih Optimal

Hal itu terungkap dalam 
kunjungan kerja spesifik 
wakil Ketua Komisi XI DPR 
RI, Hafisz Tohir ke kantor 
Direktorat Jendral Pajak 
(DJP) yang berada di Jalan 
Merdeka Palembang,

Hafisz Tohir mengatakan  
bahwa peneriman pajak 
merupakan tulang punggung 
APBN Yang mencapai 86,1 
dari total APBN, sebagai 
mana yang diamanatkan UU 
nomor 18 tahun 2016 tentang 
APBN, pada tahun ini target 
penermaan pajak sebesar Rp 
.498 triliun, pajak PPH 
ditargetkan m njadi p 
nyumbang terbesar  yaitu 119 
triliun, kemudian pajak 
pertambahan nilai PPH dan 
PPH migas m ncapai 11, 7 
triliun.

”kita ingin melihat langsung 
peneriman pajak, sudah 
sesuai dengan fit yang 
dicanangkan belum,” kata 
Hafidz.

Menurut politisi PAN 
tersebut, dengan adanya 
laporan dari DJP Sumsel dan 

lainnnya apa saja yang mesti 
dilakukan untuk 
merealisasikan target yang 
dicanangkan pada tahun ini.

”Karena pajak ini adalah 
PAD terbesar untuk 
Negara, oleh karena itu 
program yang dicanangkan 
dapat merealisasikan 
target yang dicanangkan, 
tentu ini adalah evaluasi 
dari DPR karena DPR 
sebagai lembaga 
pengawas,” jelasnya.

Sementara itu, kepala kanwil 
DJP Sumsel Babel ,M 
ismiriansyah M Zain 
mengatakan, bahwa 
penerimaan pajak  Sumsel 
tergantung dari komunitas 
karet, sawit dan batubara oleh 
karena saat ini harga 
komoditas masih anjlok.

”Wajib pajak belum tentu 
terlalu banyak namun kami 
terus melakukan pemahaman 

kepada WP untuk patuh 
dalam membayar pajak, 
dalam sosialiasi kami juga 
terkendala  edukasi dan 
sosialisasi,” ujarnya.

Ia mngharapkan dukungan 
politik dari DPR karena saat 
ini  pegawai pajak belum 
memadai, sehingga 
berpengaruh pada pogram 
Keja minslanya dalam   
melakukan sosialisasi 
pegawai masih minim 
sehingga WP belum begitu 
sadar dalam membayar pajak.

”Tidak hanya itu saja kami 
juga melakukan pogram door 
too door dan menagih wp 
yang nungguin untuk 
membayar pajak,” jelasnya.

Dijelaskannya pada  d tahun 
ini target peneriman pajak 
mencapai Rp 15,9 triliuan 
sedang kan pada tahun lalu  
penerimaan mencapai Rp 16, 
1 triliun.

Sementara, sekretaris Daerah 
Sumsel, Joko imam Santosa 
mngatakan, bahwa Sumsel 
terus berbenah terutama 
dalam infrastruktur karena 
Palembang akan menjadi 
tuan rumah pada asian games 
yang akan berlangsung pada 
tahun 2018 mendatang. 

n (ronald)

K



# Edisi 30
Periode 21 April - 06 Mei 2017 3DesaUtama

Even nasional dan 
internasional menjadi 
stimulan tingginya 
pertumbuhan bisnis 
perhotelan dan 

pariwisata di Sumsel, yang 
memberi dampak positif bagi 
pertumbuhan ekonomi 
masyarakat dan mengurangai 
angka pengangguran. Sayangnya, 
kabupaten/kota di Sumsel belum 
dapat mengikuti laju gerak 
pemerintah hingga efeknya belum 
dapat dirasakan.

Pemerintah dan 
Kepariwisataan
Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan saat ini tengah memfokuskan 
diri untuk mengembangkan sektor 
pariwisata dan kebudayaan. Karena 
sektor tersebut diyakini dapat dapat 
menumbuhkan ekonomi dengan 
cepat, oleh karenanya Pemerintah 
pada Rencana Kerja Pembangunan  
Tahun 2018 menempatkan sektor 
pembangunan dunia usaha dan 
pariwisata sebagai program prioritas 
nasional.

Pemerintah Sumsel telah 
mencanangkan hal tersebut melalui 
dinas kepariwisataan, khususnya 
dalam mensukseskan even 
internasional Asian Games 2018. 
Kepala Dinas  Kebudayaan  
Pariwisata Provinsi Sumsel Irene  
Camelyn  Sinaga mengatakan, 
pengembangan   dunia  
kepariwisataan  dapat dicapai  apabila 
ada dukungan dari  dunia usaha 

pariwisata dan pemerintah  baik pusat  
maupun  daerah serta  masyarakat  
sebagai subyek pembangunan dalam 
rangka   pemberdayaan  ekonomi 
rakyat.

Sektor perhotelan yang 
berkembangan pesat di Provinsi 
Sumsel, lewat berbagai even nasional 
dan internasional telah memaksa 
meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
disektor pariwisata. Keberadaan hotel 
yang terus berkembang saat ini 

membuka lapangan kerja yang besar, 
namun belum dibarengi keberadaan 
tenaga handal dan profesional 
dibidangnya.

Untuk membentuk hal tersebut, 
pemerintah juga telah mendirikan 
politekhnik kepariwisataan sebagai 
upaya untuk menciptakan tenaga 
kerja profesional dan handal dalam 
sektor perhotelan. Namun, kata dia, 
lemahnya anggaran menjadi salah 
satu kendala kurangnya promosi 
wisata tersebut dan untuk menutupi 
hal tersebut maka pemerintah harus 
menggandeng pihak ketiga dan 
investor yang dapat bekerjasama 
membangun sektor kepariwisataan. 
“Kita sudah punya politekhnik 
pariwisata, dan juga untuk 
mendorong promosi ada kelompok 
sadar wisata di seluruh daerah,”jelas 
Irane.

Tingginya permintaan sektor 
pariwisata, dibuktikan dengan 
tingginya permintaan pelayanan hotel 
di Palembang. Saat ini, kata Irane,  
terdapat sebanyak 7000 kamar hotel 

yang tersedia dan tahun 2018 akan 
meningkat menjadi 10.000 kamar. 
Peningkatan kebutuhan sarana 
penginapan, selain didorong oleh 
pelancong dari dalam dan luar negeri, 
juga kota Palembang menjadi salah 
satu tempat pertemuan even nasional 
dan Internasional. “Selain itu 
didorong pula oleh gerakan 
pembangunan yang sedang 
berlangsung, seperti LRT dan 
lainnya,”tambah Irane.

Irane menegaskan, saat ini sektor 
Pariwisata adalah penyumbang tenaga 
kerja kedua setelah pertanian. “Jadi 
kalau secara kwantitas pariwisata 
penyumbang kedua tenaga kerja 
setelah pertanian. Tinggal bagaimana 
memenuhi kebutuhan tersebut, 
dengan kwalitas yang memadai,”ujar 
dia.

Pemerintah Provinsi juga telah 
melaunching wisata halal dan agenda 
pariwisata tahun 2017 beberapa 
waktu lalu. Wisata halal ini, kata 
Irane, untuk meningkatkan jumlah 
pendatang dari berbagai negara 
muslim. “Karena banyak tamu kita 
dari berbagai negara yang muslim. 
Mereka merupakan target wisatawan 
yang akan hadir dalam berbagai even 
di Sumsel,”kata dia.

Sumsel juga memiliki objek wisata 
rohani, yang menjadi kunjungan para 
wisatawan dalam dan luar negeri. 
Seperti asrama haji, Alquran raksasa, 
bahkan kampung arab Al Munawar “ 
Objek-objek wisata halal saat ini 
bukan dibutuhkan umat muslim saja 
tapi wisata halal ini menjadi 

kebutuhan seluruh wisatawan ,” 
katanya.

Untuk mewujudkan wisata halal di 
Sumsel menurutnya, dibutuhkan 
komitmen semua stekholder. “Dalam 
pengembangan pariwisata ini harus 
ada campur tangan pemerintah , 
industri, komunitas, akademisi dan 
media sehingga ketika lima unsur itu 
bersatu maka pembangunan 
pariwisata terkonsep dan sinergi,” 
katanya.

Ketua DPD PHRI Sumsel, Herlan 
Aspiudin menilai, hampir rata-rata 
hotel dan restoran di Sumsel ini halal. 
Namun, akan ada sertifikasi agar 
seluruh restoran dapat mengikuti 
program wisata halal tersebut. “ 
Kalau ada hotel atau restoran yang 
tidak halal ini akan membunuh hotel 
itu sendiri,” katanya.

Untuk menuju wisata halal maka itu 
harus dipenuhi semua pihak salah 
satu seperti Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) terkait makanan dan ini 
sedang dikejar. “ Kalau di Sumsel 
yang mengklaim halal itu baru Hotel 
Duta Syariah, dan yang susah 
menerapkan wisata ini hotel bintang 
yang menyiapkan minuman bir, itu 
tidak bisa syarat wisata halal,” tegas 
dia.

Stimulus Even Olahraga
Provinsi Sumsel dan kota Palembang 
khususnya kini menjadi salah satu 
kota yang menjadi favorit digelarnya 
berbagai pertemuan nasional bahkan 
Internasional. Berbagai even olahraga 
berkelas nasional dan dunia juga 
digelar di Palembang dan sekitarnya.

Hotel dan Pariwisata

Peluang Usaha    
        Pengurangan
     Angka Pengangguran
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PON ke-16 tahun 2004 menjadi 
stimulus perkembangan kemajuan 
berbagai sektor pembangunan. 
Ketika pemerintah pusat akhirnya 
memberikan kesempatan kepada 
daerah luar jawa, untuk bisa 
menggelar berbagai pertandingan 
olahraga bergengsi. Usaha yang 
dirintis oleh beberapa gubernur 
seperti Rosihan Arsyad yang 
dilanjutkan oleh Syahrial Oesman 
telah membawa perubahan yang 
signifikan. Pembangan venue cabang 
olahraga telah membawa Jakabaring 
dikenal di seluruh dunia.

Efek PON ke-14 juga secara langsung 
telah memaksa pemerintah bekerja 
keras untuk menyiapkan tempat bagi 
para atlet, dan hotel-hotel mewah 
bagi para tamu. Palembang Square 
merupakan mall pertama di 
Palembang yang terletak di lokasi 
strategis.

Pasca PON banyak yang kemudian 
pesimis akan terjadi laju 
perkembangan ekonomi kota 
Palembang. Ternyata kesuksesan luar 
biasa lainnya dilanjutkan pada 
kepemimpinan Gubernur Sumsel 
Alex Noerdin. Terobosannya dalam 
menyelenggarakan berbagai even 
bergensi kelas dunia, semakin 

memacu perekonomian karena 
semakin ramainya pendatang yang 
menggunakan kota Palembang 
sebagai tempat pertemuan berbagai 
forum dalam dan luar negeri. “Inilah 
yang memicu pertumbuhan sektor 
pariwisata semakin diminati, 
konsekuensi penyelenggaraan even 
telah luar biasa memperkenalkan kota 
palembang sebagai tujuan wisata 
dalam dan luar negeri, serta tempat 
penyelenggaraan even yang nyaman 
dan aman,”kata Irene.

Palembang yang kini banyak diminati 
masyarakat pendatang dalam dan luar 
negeri, seharusnya di sambut oleh 
seluruh kabupaten/kota di Provinsi 
Sumsel. Dengan memanfaatkan 
berbagai sumber daya alam, kerajinan, 
dan potensi wisata yang dapat 
dikunjungi. Kenyataannya, hal itu 
belum terealisasi lantaran masih 
kurangnya sarana dan prasarana 
penunjang untuk dapat dimanfaatkan 
oleh para wisatawan.

Pemerhati sosial Palembang, yang 
juga Ketua IKA FISIP UNSRI, 
Bagindo Togar BB mengatakan, 
pemerintah kabupaten/kota di 
Sumsel belum sepenuhnya 
menyambut peluang tersebut. 
Kenyataan pahit itulah yang pada 

akhirnya hanya menjadikan kota 
Palembang yang terdepan dan maju 
dalam gerak pertumbuhan 
perekonomiannya. Seharusnya, kata 
Bagindo, kabupaten/kota telah juga 
menyiapkan berbagai fasilitas 
penunjang dan sarana bagi para 
wisatawan yang hendak berkunjung. 
“Ini tidak dilakukan, kita saja orang 
Palembang merasa bingung mana 
tempat wisata yang katanya dekat dan 
murah?”jelas dia.

Karena keterbatasan prasarana 
penunjang, akibatnya berbagai tujuan 
wisata di Sumsel kurang diminati. 
Selain susah di tempuh , ongkos 
berwisata bisa berkali lipat. Lantaran 
belum tersedianya hotel dan 
penginapan yang dekat dengan lokasi 
tujuan wisata. 

“Kalau memang niat, mungkin 
sampai lah ya misalkan ke air terjun 
yang masih asri di Muara Enim lah. 
Nah, untuk menuju kesana karena 
angkutan tidak masuk, maka 
ditempuh dengan sepeda motor. Jika 
diperhitungkan bisa jutaan rupiah 
lebih bersama keluarga,”kata dia.

Selain itu, pemerintah kabupaten/
kota juga harus lebih gencar 
mempromosikan keberadaan berbagai 
objek wisata di Sumsel, termasuk 
Palembang agar menjadi tujuan 
wisatawan untuk berlibur. “Nah 
wisata alam kita di Sumsel seperti di 
Pagaralam itu sangat bagus, tapi jarak 
untuk menjemputnya butuh waktu 
tujuh jam dari pusat kota. Harusnya 
tempat wisata itu bisa ditempuh 
dalam waktu tiga jam,” kata Bagindo.

Ketersediaan Lapangan 
kerja
Hingga saat ini terdapat sebanyak 57 
hotel di kota Palembang, dan 
diprediksi akan meningkat menjadi 78 
hotel dalam rangka even internasional 

Asian Games 2018. Direktur PT 
Swarna Dwipa, Augie Bunyamin 
mengatakan, tingginya permintaan 
terhadap hotel di Palembang telah 
pula mendorong pertumbuhan 
dibidang pariwisata. “Artinya 
permintaan terhadap hotel semakin 
tinggi, dan peluang ini menstimulan 
tingginya bisnis perhotelan di 
Palembang,”ujar Augie.

Menurut dia, semakin banyaknya 
hotel dan tingginya permintaan pasar 
telah pula mendorong penciptaan 
lapangan pekerjaan di sektor 
perhotelan. “Ini sudah difikirkan 
sejak lama dan pemerintah juga telah 
membangun berbagai lembaga 
pendidikan dibidang perhotelan,”kata 
dia.

Hotel swarna dwipa sendiri, jelas dia, 
telah memiliki sekolah perhotelan 
yang berdiri sejak tahun 2011 lalu. 
Sekolah perhotelan tersebut, kata dia, 
sebenarnya bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
bagi hotel swarna dwipa. “lulusan 
sekolah perhotelan tersebut sudah ada 
sebanyak 250 orang lebih dan bekerja 
di berbagai hotel yang ada di 
Palembang dan luar Palembang. 
Meski saat ini masih terbatas pada 
program D1 dan D2 perhotelan,”jelas 
Augie.

Sebenarnya, tambah dia, sudah ada 
beberapa sekolah perhotelan lainnya 
di Palembang termasuk Politekhnik 
Perhotelan yang dikelola oleh 
Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah 
perhotelan yang dikelola oleh Swarna 
Dwipa, lebih pada penyiapan tenaga 
kerja siap pakai di level pekerja non 
managerial. “Kalau tenaga 
menagemen sih belum, namun yang 
didik itu lebih pada tenaga kerja hotel 
dibidang house keeping dan 
lainnya,”ungkap dia.

Para lulusan sekolah perhotelan 
tersebut, biasanya mengikuti jenjang 
karir yang dikelola oleh managemen 
hotel tempatnya bekerja. Meski para 
sarjana dibidang perhotelan terbilang 
sedikit, namun sudah banyak tenaga 
kerja berpengalaman yang telah 
menempati posisi top leader. “Sudah 
banyak lulusan kita yang bekerja di 
hotel berbintang. Artinya peluang 
tenaga kerja dibidang perhotelan saat 
ini terbuka luas,”kata dia.

Senada dikatakan Kepala Dinas 
Pendidikan provinsi Sumsel, Widodo. 
Menurut dia, pemerintah Provinsi 
Sumsel bersama dinas pendidikan 
mendorong terbangunnya sektor 
kepariwisataan di Sumsel. Salah satu 
upaya yang dilakukan yakni 
menciptakan tenaga kerja siap pakai 
dalam bidang industri pariwisata. 
“Jadi saat ini pemerintah tengah 
mengupayakan agar SMK menjadi 
tujuan siswa untuk dibina menjadi 
tenaga kerja ahli dibidangnya.  
Kedepan SMK ini harus lebih 
handal,”ujar Widodo.

Dalam pendidikannya, kata Widodo, 
untuk dapat menjadi tenaga kerja ahli 
kedepan pendidikan SMK bakal 
ditambah menjadi empat tahun. 
“Selama ini tiga tahun, tapi kedepan 
akan menjadi empat tahun agar 
mereka dapat dididik lebih 
optimal,”kata dia.
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Diknas Sumsel juga, kini lebih fokus 
mengembangkan sumber daya 
manusia dibidang kepariwisataan dan 
perhotelan. Salah satunya dengan 
politekhnik pariwisata, yang 
diharapkan dapat memproduksi para 
tenaga kerja yang memiliki skill 
dalam bidang pariwisata dan 
perhotelan.”Ini langkah kongkret 
pemerintah untuk memaksimalkan 
pariwisata di Sumsel,”ujar dia.

Sebab sektor pariwisata saat ini 
tengah menjadi fokus “jualan” 
pemerintah dalam menghadapi 
berbagai even besar berstandar 
Internasional, seperti Asian Games 
dan lainnya. “ketersediaan tenaga 
kerja sangat terbuka luas dibidang 
pariwisata, karena itu pemerintah 
sedini mungkin menyiapkannya lewat 
pendidikan formal dan non 
formal,”tambah dia.

SMK dan Kebutuhan Pasar 
Tenaga Kerja
Ternyata, tingkat pengangguran SMK 
dan perguruan tinggi di Indonesia 
dinilai cenderung meningkat, 
lantaran output pendidikan formal 
terkendala dengan kebutuhan pasar 
tenaga kerja. Hingga banyak tenaga 
kerja tidak sesuai dengan skill dan 
pendidikan yang diterima bekerja.

Hal itu terungkap saat Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Menakertrans) RI, Hanif Dakhiri 
dalam acara rakornas APINDO di 
hotel Aston Palembang. Menurut dia,  
tingkat lantaran tidak nyambungnya 
kebutuhan pasar kerja dengan para 
lulusan SMK inilah yang menjadi 
penyebab tingginya tingkat 
pengangguran. Dia mencontohkan, 
mahasiswa lulusan peternakan namun 
bekerja di farmasi. Akibatnya, pasar 
kerja untuk bidang farmasi pun 
berkurang. Padahal, seharusnya 
merekrut sesuai bidangnya. “Saya 
tidak tahu persis datanya, tapi baru 37 
persen yang nyambung antara output 
pendidikan formal dengan kebutuhan 
di pasar kerja, sisanya masih belum 
nyambung. Misalnya, lulusan dari 
pertanian bekerja di perkebunan ini 
baru sesuai,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, dalam era 

persaingan kerja pemerintah berupaya 
meningkatkan keahlian agar dapat 
menjadi tenaga kerja terdidik. yaitu 
peningkatan akses dari pelatihan 
kerja termasuk pemagangan yang 
struktur. “Dalam pemagangan 
struktur ini kami melibatkan sekitar 
2648 perusahaan dimana setiap 
perusahaan kami minta yang magang 
itu sekitar 100 orang,” tegasnya.

Magang struktur ini berbeda dengan 
magang biasa. Dimana untuk magang 
biasa itu hanya disuruh melakukan 
pekerjaan ringan. Sedangkan magang 
struktur para pemagang berbasis 
jabatan jadi pekerjaan yang dilakukan 
selama pemagangan itu sesuai dengan 
jabatannya. “Misalnya, jika magang 
sebagai kasir maka diperusahaan 
tempat magangnya juga diletakkan 
sebagai kasis. Kemudian setelah 
selesai magang akan dilakukan uji 
kompetensi dan sertifikasi profesi,” 
terangnya

Dengan begitu kualitas angkatan 
kerja di Indonesia semakin menarik 
dan tentunya ini sebagai instrument 
atau alat untuk masuk ke pasar kerja 
maupun wirausaha. Saat ini, pihaknya 
juga tengah menyampaikan kepada 
Kementrian Keuangan (Kemenkeu) 
agar anggaran pendidikan yang 
selama ini 20 persen baik dari APBN 
maupun APBD itu direlokasikan 
untuk pelatihan kerja.  Seperti 
contoh, untuk SD dan SMP tentunya 
jika ingin meneruskan pendidikan 
formal itu tidak bisa lagi sehingga 
harus diperkuat melalui pelatihan 
kerja seperti di Balai Pelatihan dan 
lain sebagainya dengan begitu, 
lulusan SD dan SMP ini memiliki 
modal untuk ke pasar kerja maupun 
berwirausaha. “Untuk biaya anggaran 
tentunya sangat besar. Tapi ini 
dibutuhkan komitmen dahulu dari 
semua pihak,”jelasnya.

Kepala dinas pendidikan Provinsi 
Sumsel, Widodo menambahkan, 
untuk peningkatan kwalitas tenaga 
kerja di Sumsel salah satunya dengan 
SMK. Yang diharapkan keluaran 
SMK mampu bekerja dalam berbagai 
bidang industri. “Selain mereka 
diharapkan mampu menjadi tenaga 
kerja yang diandalkan, diharapkan 
pula para lulusan SMK dapat pula 
membuka lapangan kerja 
dimasyarakat,”jelas Widodo.

Dia mengungkapkan, dalam konsep 
kurikulum pendidikan berbasis kerja, 
para siswa SMK bukan hanya dididik 
untuk mampu meningkatkan 
keterampilan kerja dalam berbagai 
bidang industri. Tetapi juga dididik 
untuk memiliki skill enterprenuership 
atau kemampuan berwira usaha. “Ini 
penting, sebab semakin tingginya 
permintaan industri maka akan lebih 
baik pula para lulusan SMK mampu 
bersaing dalam dunia industri dan 
perdagangan,”kata dia.

Kebutuhan Industri dan 
Program Vokasi
Dalam kaitannya dengan sektor 
keternagakerjaan siap pakai, sejumlah 
pelaku usaha menyambut antusias 
pelaksanaan program pendidikan 
vokasi yang diusung oleh 
Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) melalui konsep link 
and match antara industri dengan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
Program ini diharapkan mampu 
memudahkan untuk mendapatkan 
tenaga kerja yang terampil sesuai 
kebutuhan di era kompetisi saat ini.

Menteri Perindustrian (Menperin) 
Airlangga Hartarto mengatakan, 
antusias ini dibuktikan dari semangat 
pelaku industri yang terlibat pada 
program tahap kedua di Jawa Tengah 

dan Yogyakarta yang mencapai 117 
perusahaan dan 389 SMK atau 
meningkat dari program serupa yang 
telah diluncurkan sebelumnya di Jawa 
Timur, dengan 50 perusahaan dan 
234 SMK.

Menurutnya, sektor industri 
membutuhkan tenaga kerja yang 
kompeten, tidak hanya dari keilmuan 
tetapi lebih diutamakan penguasaan 
keterampilan dan attitude dalam 
bekerja. “Pada dasarnya ini adalah 
investasi industri terhadap sumber 
daya manusia (SDM). Jika pendidikan 
vokasi yang ada di Indonesia bisa 
menghasilkan SDM yang kompeten 
sesuai kebutuhan industri, maka 
benefit tersebut akan kembali pada 
perusahaan,” paparnya.

Menperin menggambarkan, kondisi 
SMK secara nasional saat ini 
membutuhkan perhatian yang serius 
dari pemerintah. Guru bidang studi 
produktif saat ini hanya sekitar 22% 
dari jumlah guru yang ada. Belum 
lagi sarana dan prasarana pendidikan 
khususnya fasilitas praktikum di 
SMK yang kurang dari segi kuantitas 
maupun kualitas. “Kondisi yang 
demikian membuat lulusan tidak 
memiliki kesiapan untuk memasuki 
dunia kerja, dan berakibat pula pada 
semakin meningkatnya persentase 
lulusan SMK yang menganggur,”tutur 
dia.

Menurut Airlangga, diperlukan 
langkah terobosan yang bukan 
business as usual agar SMK dapat 
menghasilkan calon tenaga kerja 
industri yang kompeten dan siap kerja 
sesuai dengan kebutuhan dunia 
industri. “Maka dibutuhkan sinergi 
dari seluruh pemangku kepentingan 
sehingga revitalisasi SMK dapat 
dilakukan secara masif dan 
terstruktur,” ungkap Airlangga.

Bahkan, Kemenperin akan 
menyiapkan dana sekitar Rp500 juta 
untuk masing-masing SMK di 
Indonesia sebagai upaya memperbarui 
beberapa fasilitas pembelajaran yang 
dinilai sudah tertinggal dua generasi 
dibandingkan industri saat ini. “Ini 
sedang dibahas di Kementerian 
Keuangan, dananya dari APBN. 
Ditujukan untuk pembaruan 
teknologi peralatan,” terangnya. 

n (ronald)
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Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi melakukan 
terobosan dalam sistem keuangan negara dan daerah. 
Kebijakan terbaru termaktub dalam Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Aturan ini telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati pada tanggal 4 April 2017 lalu.

Menkeu Ubah Aturan 
Penyaluran Dana Desa

Isinya merombak sebagian besar dari 
PMK Nomor 187/2016. Poin-poin 
yang diubah lebih banyak membahas 
perbaikan beberapa ketentuan 
mengenai pengelolaan TKDD, 
terutama dari sisi pengalokasian, 
penyaluran, dan pelaporan serta 
efektivitas penggunaan TKDD.

Dengan perubahan tersebut, daerah 
dituntut berbenah dan melewati 
transisi kelembagaan ini dengan 
cermat lantaran kebijakan ini bisa 
sangat memengaruhi kapasitas 

mereka dalam penyelenggaraan 
pembangunan sebagaimana telah 
disusun dalam APBD.

Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan Kemenkeu, Boediarso 
Teguh Widodo, mengatakan, ada 
enam perubahan dalam PMK baru 
ini. Pertama, pencairan anggaran 
Dana Alokasi Umum (DAU) yang 
tidak lagi bersifat tetap.

“DAU bisa naik dan turun. Kalau 
penerimaan negara naik, pagu DAU 
naik; kalau turun, DAU turun. 

Selama ini daerah 
dininabobokan. Ini untuk 
jaga kredibilitas APBN. 
Daerah wajib lakukan 
perubahan APBD. Ada 
yang lakukan perubahan 
dan ada yang tidak. Jadi 
sekarang mau tidak mau, 
suka tidak suka, harus 
diubah. Nanti ada 
APBD-P,” ujar dia di 
Kantor Kemenkeu, 
Jakarta, Kamis (13/4) 
pecan lalu.

Kedua, yaitu penyaluran 
dana transfer ke daerah. 
Pencairannya akan 

memperhatikan kinerja pelaksanaan 
program dan penerapan kebijakan 
dari setiap pemerintah daerah.

“Sekarang semuanya berdasarkan 
pada kinerja penyerapan dan capaian 
output. Kita kasih batas penyerapan, 
capaian output dan batas maksimum 
pelaporan. Untuk DAK (Dana 
Alokasi Khusus) fisik penyaluran 
tetap empat kali,” kata dia.

Boediarso menambahkan, “Kalau 
dulu 30 persen kuartal I; 25 persen 
kuartal II; 25 persen kuartal III; dan 
20 persen kuartal IV. Sekarang 
enggak, kuartal I 30 persen, kuartal 
II 25 persen, kuartal 25 persen, 
kuartal IV berdasarkan pada yang 
betul-betul sudah dikontrakkan,” 
jelas dia.

Ketiga, terkait penyaluran Dana 
Alokasi Khusus (DAK) fisik dan 
dana desa. Nantinya penyaluran ini 
akan dilakukan melalui Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) di daerah masing-masing.

“Jadi pemda nagihnya ke KPPN 
setempat, tidak ke DJPK (Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan) 
lagi. Ini untuk meningkatkan 
pelayanan kepada pemda. Kalau ke 
DJPK kan biayanya tinggi. Dari 
Papua ke Jakarta itu enggak cukup Rp 
10 juta. Ini untuk efisiensi,” kata dia.

Keempat, penguatan peran gubernur 
dalam usulan DAK Fisik. ”Ini 
dilakukan setelah ada singkronisasi 
usulan kegiatan DAK antar bidang 
dan antar daerah dan kegiatan yang 
dibiayai dengan DAk dan di luar 
DAK,” lanjut dia.

Kelima, penyempurnaan kriteria 
Dana Insentif Daerah (DID). 
“Selama ini kriteria hanya dua, opini 
BPK atas LKPD, yakni sekurang-
kurangnya WTP dan perda APBD 
tepat waktu. Kalau dipenuhi, dia 

dapat alokasi minimum Rp 7,5 miliar. 
Kalau sekarang ada tiga, yaitu 
kesehatan fiskal, kinerja layanan 
publik, dan kesejahteraan publik,” 
ungkap Boediarso.

Keenam, pemerintah pusat akan 
mengevaluasi realisasi pemanfaatan 
anggaran di daerah bagi 
pembangunan infrastruktur. 
Nantinya pemerintah daerah wajib 
menggunakan 25 persen anggaran 
untuk pembangunan infrastruktur.

“Kualitas belanja infrastruktur di 
daerah perlu ditingkatkan melalui 
optimalisasi penggunaan dana desa 
dan transfer ke daerah. Saat ini 
belanja modal di daerah sekira 
rata-rata 23 persen untuk 
infrastruktur. Ada sebagian yang 
lebih 25 persen, tapi banyak juga yang 
10 persen. Akibatnya, efektivitas itu 
pelayanan publik belum optimal,” 
tandas Boediarso.

Ditransfer April-Juli 2017
Pemerintah telah menetapkan 
penyaluran dana desa tahap I tahun 
2017 akan dilakukan pada April ini. 
Penyaluran tersebut, menyusul setelah 
ditetapkannya PMK.

“Penyaluran dana desa Tahap I tahun 
2017, akan disalurkan paling cepat 
April dan paling lambat Juli,” ujar 
Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan, Budiarso Teguh Widodo 
di Gedung Kementerian Keuangan, 
Jakarta, Kamis (13/4).

Tahun ini, anggaran TKDD yang 
akan disalurkan sebesar Rp 764,9 
triliun, besaran tersebut meningkat 
dibanding tahun 2016 sebesar Rp 
710,9 triliun. Anggaran ini lebih besar 
dibandingkan dengan belanja 
kementerian/lembaga tahun 2016 
sebesar Rp 677,6 triliun dan tahun 
2017 mencapai Rp 763,6 triliun.

“Hal ini sejalan dengan makin 
meningkatnya alokasi TKDD dalam 
APBN dan masih besarnya peranan 
TKDD sebagai sumber pendapatan 
APBD,” kata Budiarso.

Budiarso mengatakan peningkatan 
kualitas dan besaran belanja TKDD 
tersebut membutuhkan transformasi 
kebijakan pengelolaan TKDD yang 
dapat mengarahkan setiap rupiah 
dana transfer ke daerah. Hal ini 
digunakan untuk meningkatkan 
pelayanan dasar publik dan 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Budiarso menambahkan dengan 
diterbitkannya peraturan menteri 
nomor 50/PMK.07/2017 semakin 
memperkuat efektivitas penganggaran 
dan pengalokasian TKDD dalam 
mengatasi kesenjangan antardaerah 
dengan tetap menjaga kredibilitas 
APBN. Aturan tersebut juga 
memperbaiki mekanisme penyaluran 
dana transfer dan dana desa 
berdasarkan kinerja penyerapan dana 
dan ketercapaian output untuk 
efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabilitas.

“Aturan tersebut juga bertujuan 
meningkatkan kualitas belanja 
infrastruktur di daerah melalui 

Sri Mulyani Indrawati
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Pemerintahan Jokowi-JK yang menaruh 
perhatian penuh terhadap pembangunan 
desa dengan mengucurkan dana desa 
setiap tahunnya naik dua kali lipat. TNI, 
melalui Babinsa yang tersebar hingga ke 
pelosok Indonesia siap untuk memastikan 
penggunaan dana desa tersebut tepat 
sasaran. Dan Panglima TNI, Jenderal Gatot 
Nurmantyo dan Menteri Desa dan PDTT Eko 
Putro Sandjojo menandatangani nota 
kesepahaman terkait pembangunan 
kawasan transmigrasi. Penandatanganan 
dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta 
Timur, Rabu (12/4) pekan lalu.

Beberapa hal yang akan dilakukan bersama TNI 
di antaranya pembangunan sarana dan 
prasarana, pembangunan dan pengembangan 
kawasan transmigrasi, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat, dan penyiapan data 
dan Informasi.

Gatot menjelaskan, TNI siap memberikan 
bantuan dalam bentuk apapun untuk 
memajukan desa di Indonesia. Kerja sama ini 
juga sejalan dengan kebijakan Presiden Joko 
Widodo membangun dari pinggiran.

“Apapun yang diperlukan akan saya bantu 
semaksimal mungkin karena kepentingannya 
sama-sama. Kalau desa itu hebat berarti 
indonesia juga hebat,” kata Gatot di Mabes TNI, 
Cilangkap, Jakarta.

“Babinsa diminta untuk apa saja yang 
diinginkan menteri sehingga dana yang diterima 
desa ini benar-benar bisa digunakan untuk 
perkembangan ekonomi di desa. Bukan sekedar 
rapat-rapat habis,” imbuh Gatot.

Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo 
mengatakan, TNI sudah terbukti dapat 
membantu pembangunan di desa dan 
meningkatkan perekonomian.

Menurut Eko, Jokowi menginginkan masyarakat 
terlibat dalam pembangunan desa. Dia pun 
meminta setiap desa yang mendapat dana dari 
pemerintah membuat baliho tentang rencana 
penggunaan dana dan realisasinya.

Hanya saja, hal ini belum sepenuhnya dilakukan 
oleh desa penerima dana.

“Nah dengan bantuan tni melalui Babinsa 
untuk mengingatkan kepala desa agar prosesnya 
transparan apa yang harus dilakukan karena 
personelnya di mana-mana,” kata Eko.

Setelah nota kesepahaman ini dibuat, tim teknis 
dari Kementerian Desa dan TNI akan bertemu. 
Dari pertemuan inilah akan ditetapkan lokasi 

yang akan menjadi prioritas.

Tak Bisa Diserahkan ke Babinsa
Disisi lain, pengamat pertahanan Susaningtyas NH 
Kertopati (Nuning) menyatakan, Para Bintara 
Pembina Desa (Babinsa) tidak pernah dibekali 
kemampuan untuk mengelola keuangan. Oleh 
karena itu, tugas pengelolaan dana desa, termasuk 
memberikan pendampingannya, tidak bisa 
diserahkan begitu saja kepada para Babinsa.

“Jika Babinsa ditugaskan mengawasi penyaluran 
dana desa, maka harus ada terlebih dahulu 
penataran kepada para Babinsa tentang 
kemampuan dasar keuangan, akutansi, dan 
mekanisme pembiayaan,” ujar Nuning, di Jakarta, 
Minggu (16/4).

Pernyataan Nuning itu menanggapi kerja sama 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi dengan TNI untuk 
meningkatkan pembangunan, pengembangan, dan 
pemberdayaan masyarakat di desa, kawasan 
perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan 
kawasan transmigrasi.

Salah satu bentuk kerja sama adalah melibatkan 
Babinsa TNI yang tersebar di seluruh Indonesia 
untuk ikut mengawasi, membina, dan 
menyosialisasikan kebijakan dana desa ke desa-desa.

Selain bantuan teknis, para Babinsa TNI juga dapat 
mengingatkan para kepala desa agar transparan 
dalam penggunaaan dana desa. Transparansi itu 
dibutuhkan untuk menghindari adanya fitnah 
kepada aparatur desa.

Nuning mengatakan, program Tentara Manunggal 
Masuk Desa (TMMD) tidak termasuk Operasi 
Militer Selain Perang (OMSP), melainkan tugas 
TNI untuk melaksanakan pembinaan wilayah 
pertahanan, sebagaimana diamanatkan di dalam 
UU.

“Jika para Babinsa tidak memiliki kemampuan 
pengawasan yang memadai, dapat dikhawatirkan 
justru menambah panjang rantai birokrasi 
pemerintahan desa, yang pada akhirnya bermuara 
pada inefisiensi penganggaran pembangunan desa,” 
katanya.

Dikatakan pula, jika batalion tempur diperintahkan 
menggarap lahan, maka fokus tentara untuk latihan 
dan meningkatkan ketrampilan tempur bisa 
menurun. Para Babinsa itu bukan tentara yang 

serba bisa. Mereka tidak dirancang untuk masuk 
ke dalam sistem pemerintahan desa.

“Jadi, perlu persiapan yang terstruktur dan 
sistematis. Yang patut dikhawatirkan justru 
SDM pemerintahan desa dalam mengelola dana 
Rp 1 miliar per tahun, karena belum ada konsep 
yang jelas. Kemampuan perangkat desa untuk 
menyusun program perencanaan belum ada. 
Ketidakmampuan melakukan 
pertanggungjawaban keuangan itu justru bisa 
berpotensi penyelewengan APBN,” katanya.

Nuning mengatakan, Babinsa harus diberi 
petunjuk kerja (job description) yang jelas 
dengan aturan yang jelas tentang kewenangan 
mereka melakukan pengawasan keuangan. 
Fungsi pengawasan keuangan di organisasi TNI 
hanya dimiliki oleh inspektorat dan yang 
menjabat adalah level perwira.

“Jadi, justru harus diwaspadai ketika fungsi 
inspektorat untuk pengawasan keuangan itu, 
termasuk dana desa, diberikan kepada para 
bintara,” tuturnya.

Dikatakan pula, untuk membantu agar lahan-
lahan di desa menjadi produktif, maka Babinsa 
sebenarnya harus lebih berperan membuat para 
pemuda desa mau menjadi petani penggarap. 
Jadi, akan lebih tepat bila TNI mendorong para 
pemuda desa menjadi petani dan bukan justru 
tentara yang dijadikan petani.

“Data yang ada menunjukkan bahwa sebenarnya 
desa kurang unggul, bukan karena tidak ada 
lahan dalam program diversifikasi, intensifikasi, 
dan ekstensifikasi pangan. Data yang ada 
menunjukkan bahwa sebagian besar desa justru 
kurang petani,” ujarnya. n

Penggunaan Dana Desa
Diawasi Babinsa?

optimalisasi penggunaan Dana 
Transfer dan Dana Desa, dan 
melaksanakan komitmen untuk 
mewujudkan pelayanan dasar publik 
yang berkualitas,” pungkasnya.

Formulasi Sanksi
Pemerintah melalui Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 
(Kemendes PDTT) tengah menyusun 
formula sanksi kepada setiap desa 
yang tidak menggunakan dana desa 
secara tepat guna.

“Akan kita evaluasi, karena tidak ada 
gunanya jika dikasih dana kalau tidak 
ada impact-nya,” kata Menteri Desa 
Eko Putro Sandjojo, di sela panen 
raya ikan kerapu di Kampung 
Cipanun, Desa Tanjung Jaya, 
Kecamatan Panimbang, Pandeglang, 
Banten, Kamis (6/4/2017).

Formulasi sanksi tersebut, kini 
dibahas bersama dengan 
Kementerian Keuangan, 
Kementerian Dalam Negeri dan 
Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional atau 
Bappenas. “Formulasi sedang 
dibahas, mudah-mudahan 

pertengahan tahun ini bisa jadi 
(selesai),” jelasnya.

Prukades
Sebelumnya dihadapan puluhan 
kepala desa se-Kabupaten 
Pandeglang, Banten, Menteri Eko 
mengatakan, setiap desa yang belum 
memiliki Program Unggulan 
Kawasan Pedesaan (Prukades), maka 
tidak akan mendapatkan penambahan 
dana desa di 2018. 

Eko mengatakan, pihaknya sudah 
meminta kepala desa untuk 

melakukan identifikasi produk 
unggulan yang ada di daerahnya, 
untuk dikembangkan. Prukades, 
lanjut Eko, juga menjadi satu dari 
empat indikator penilaian 
keberhasilan implementasi program 
dalam penggunaan dana desa. 

“Tahun ini dana desa yang dibagikan 
hampir 90 persen untuk semua desa. 
Tahun depan akan di-share 50 persen 
merata, sisanya di-share untuk desa 
yang punya program unggulan. Desa 
yang tidak menjalankan program 
unggulan, tidak akan mendapatkan 
tambahan dana sebesar Rp800 juta 
pada tahun depan,” tegasnya. n
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Kinerja Pemerintah Kabupaten OKI di tahun 2015 
mendapat peringkat terbaik pertama dari 15 
Kabupaten Kota se Sumatera Selatan. Penilaian 
ini berdasarkan hasil Evaluasi Pemerintah 

Provinsi Sumsel atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (ELPPD) tahun 2015.

Kinerja Pemkab OKI 
Terbaik se-Sumsel

Hal itu dikatakan Sekretaris 
Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, H. Husin, S. 
Pd. Menurut dia, evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (ELPPD) adalah 
upaya pemerintah pusat 
dalam menilai keberhasilan 
daerah terhadap pelaksanaan 
otonomi daerah. 

“Sesuai ketentuan pasal 9 PP 
Nomor 3 tahun 2007 
Pemerintah Daerah 
berkewajiban menyampaikan 
LPPD setiap tahun kepada 
pemerintah pusat melalui 
gubernur paling lambat tiga 
bulan setelah berakhirnya 
tahun anggaran. Untuk tahun 
2015 laporan yang kita 
berikan tergolong tepat 
waktu yakni di awal bulan 
Maret 2016. Bahkan untuk 
LPPD tahun 2016 sudah kita 
sampaikan pada bulan maret 

yang lalu,” kata Husin.

Dia menjelaskan, evaluasi 
dilakukan pada beberapa 
elemen seperti di tataran 
pengambil kebijakan, yakni 
kinerja kepala daerah dan 
DPRD serta tataran 
pelaksana kebijakan, yakni 
kinerja satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD). 

“Ditataran pengambil 
kebijakan kita mendapat skor 
tinggi diangka 3,44 atau 
meraih kategori sangat tinggi, 
di tataran pelaksanaan 
kebijakan daerah juga 
mendapat prestasi kategori 
tertinggi di skor 3,43 
sehingga hasil EKPPD OKI 
secara keseluruhan mampu 
mencapai skor 3,46 atau 
dengan kategori prestasi 
sangat tinggi,” jelas dia.

Sementara, Bupati OKI, H. 

Iskandar, SE menyampaikan 
rasa terima kasih dan 
penghargaan yang tinggi 
kepada seluruh jajaran 
aparatur pemerintah dan 
masyarakat atas segala kerja 
keras dan jerih payah selama 
ini dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Kabupaten 
OKI. 

“Penghargaan ini tidak lepas 
dari kinerja aparatur Pemkab 
OKI yang tentunya tidak bisa 
terwujud tanpa dukungan 
semua komponen 
masyarakat,“ ungkap 
Iskandar.

Iskandar juga  meminta 
kepada segenap aparaturnya 
untuk tidak berpuas diri dan 
menjadikan momentum 
penghargaan ini sebagai 
pemacu semangat dan kinerja 
yang lebih baik lagi di masa 
datang. 

“Semoga penghargaan ini 
dapat menjadi pemacu 
semangat Pemkab OKI 
untuk terus mewujudkan 
kinerja pemerintahan yang 
terbaik demi masyarakat,” 
pungkas dia. n

Mendengarkan ceramah 
agama untuk mempertebal 
keimanan adalah cara 
ibu-ibu yang tergabung 
dalam Gabungan 
Organisasi Wanita (GOW) 
Kabupaten Ogan 
Komering Ilir untuk 
menyambut hari kartini ke 
137.

Acara yang di hadiri oleh 
1200 muslimah anggota 
pengajian dari berbagai 
majelis taklim dan juga 
ibu-ibu PKK ini 
berlangsung khidmat 
dengan menghadirkan 
penceramah ustadzah 
Ummi Qurrata Ayunni di 
Pendopo Kabupatenan 
Kayuagung, Sabtu, (16/4).

Penasehat GOW 
Kabupaten OKI, 
Lindasari Iskandar 
mengatakan pengajian 
akbar dalam rangka 
menyambut hari kartini 
ini digelar agar perempuan 
di OKI dapat meneladani 
perjuangan kartini untuk 
menyukseskan 
pembangunan OKI dari 
Desa.

“Kita ingin kaum 
perempuan OKI terus 
berperan aktif. 
Meneladani Kartini, 
membantu Pemerintah 
daerah menyukseskan 
pembangunan” Pungkas 
Ketua TP PKK OKI ini.

Menurut dia perempuan 
OKI telah banyak 
mengambil peran dalam 
pembangunan di OKI di 
berbagai bidang seperti 
Pendidikan, Kesehatan, 
Ekonomi, Kebudayaan, 

Politik.

”Terimakasih kepada 
Bapak Bupati yang telah 
memberikan ruang kreasi 
kepada perempuan OKI 
untuk mengambil peran di 
berbagai bidang 
pembangunan. Ini bagian 
dari upaya menghidupkan 
kembali semangat 
Kartini” ungkap 
Lindasari.

Bupati OKI, Iskandar, SE 
dalam sambutannya 
mengatakan peringatan 
hari Kartini harus 
diimplementasikan 
dengan meningkatkan 
kualitas peran perempuan 
dalam pembangunan di 
berbagai bidang.

“Agar perempuan Ogan 
Komering Ilir menjadi 
perempuan yang 
berkualitas, cerdas, 
melahirkan anak yang 
sehat, dan menjadikan 
keluarga sejahtera” 
katanya.

Menurut Iskandar 
perempuan di OKI telah 
banyak dilibatkan bahkan 
dalam hal mengambil 
kebijakan.

Namun ia mengingatkan 
Perempuan OKI yang 
tampil di sektor publik 
juga harus berkembang 
menjadi pribadi yang 
tangguh tanpa 
meninggalkan kodrat 
perempuan sebagai istri 
pendamping suami yang 
setia serta ibu rumah 
tangga yang baik, 
pendidik dan pengasuh 
anak yang patut diteladani 
tutupnya.

Ustadzah Ummi Qorrata 
Ayunni dalam ceramahnya 
mengingatkan kembali 
peran penting perempuan 
dalam mendukung tugas 
suami dan mendidik 
anak-anak. Menurut dia 
suami yang sukses dan 
anak-anak yang shaleh 
tidak lepas dari peran 
perempuan sebagai 
pendamping suami dan 
pendidik anak dalam 
keluarga. n

Gelar Pengajian Akbar, Cara
Ibu-Ibu di OKI Sambut Hari Kartini

Hari Kartini. Siapapun pasti tahu dengan tokoh 
perempuan Indonesia yang satu ini, karena setiap 
tahunnya ada peringatan untuk mengenang jasanya. 
Ya, beliau adalah Raden Ajeng Kartini, tokoh 
perempuan hebat yang berjuang untuk kebebasan 
perempuan pada masa perjuangan melawan 
penjajah.
Kartini salah satu pahlawan nasional Indonesia. 
Pencetus emansipasi wanita. Kartini jadi inspirasi 
atas keberaniannya mendobrak tata nilai yang 
berlaku saat itu. Salah satu karya Kartini yang 
terkenal “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Banyak 
nasehat dan Kata Mutiara yang ditulisnya.
Tujuan kata bijak yang beliau sampaikan adalah 
untuk mengajak rakyat semangat memajukan 
Indonesia dan tak mengenal lelah mengejar mimpi.
Selain itu, beliau menyampaikan kata bijak demi 
mengangkat derajat kaum perempuan dan mengajak 
kaum perempuan berjuang menggapai cita-cita dan 
tidak hanya didapur saja.
Kata bijak dari beliau juga mengajak orang untuk 
sabar dan tidak menyerah dalam menghadapi 
rumitnya kehidupan seperti serumit saat penjajahan. 
Berkat kata bijak beliau, banyak orang yang merasa 
terinspirasi dan termotiasi untuk mengikuti langkah 
jejaknya.
Berikut beberapa kata-kata bijak dari Raden Ajeng 
Kartini yang bisa kita teladani.
“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi 
satu-satunya hal yang benar-benar dapat 
menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.”
“Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu 
tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu 
rasa. Jika kamu memang berharga di mata 
seseorang, tak ada alasan baginya tuk mencari 
seorang yang lebih baik darimu.”
“Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada 
mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis 
malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. 
Kehidupan manusia serupa alam.”
“Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang 
dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, 
kamulah yang membiarkannya datang.”

Inilah Kata-kata Bijak R.A. Kartini
“Saat suatu hubungan berakhir, bukan berarti dua 
orang berhenti saling mencintai. Mereka hanya 
berhenti saling menyakiti.”
“Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah 
selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada bermimpi, 
apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya 
kejam.”
“Habis gelap terbitlah terang”
“Saat membicarakan orang lain Anda boleh saja 
menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu yg baik.”
“Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan, selain 
menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama 
wajah yang kita cintai.”
“Adakah yang lebih hina, daripada bergantung 
kepada orang lain?”
“Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa 
dendam dalam hati kita. Semakin adil pertimbangan 
kita dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang. 
Tiada mendendam, itulah bahagia.”
“Ikhtiar! Berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau 
sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat 
engkau tolong orang lain.”
“Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih 
dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang 
kepadamu.”
“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin 
mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena 
kamu selangkah lagi untuk menang.”
Demikianlah kata bijak dari R.A. kartini, semoga kita 
bisa memetik setiap pelajaran dari kata-kata bijak 
yang beliau sampaikan. Mendapatkan perlakuan 
yang sama dalam segi kehidupan
Hari Kartini menjadi moment tersendiri bagi mereka 
yang merasa ditindas. Dengan adanya semangat 
Kartini, kaum perempuan memiliki hak untuk 
melawan dari berbagai tindakan kekerasan seperti 
yang terjadi dalam rumah tangga. Hukum pun 
menjamin kebebasan perempuan tersebut sehingga 
bagi mereka yang berani menyakiti perempuan dapat 
dikenai pasal hukum yang berat. Hal ini sungguh jauh 
berbeda dengan jaman dulu dimana wanita lebih 
banyak ditindas dan diremehkan. n
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Ahmad Rizal terpilih sebagai anggota komite badan pengatur hilir 
minyak dan gas bumi atau BPH Migas periode 2017-2022, setelah 
melalui seleksi dan ditetapkan oleh DPR RI.

Ahmad Rizal Terpilih Anggota 
BPH Migas 2017-2022

Sebanyak sembilan orang dari 20 
orang yang mengikuti seleksi anggota 
komite BPH Migas, terpilih sebagai 
anggota BPH Migas periode 2017-
2022. Salah seorang yang lolos 
tersebut yakni mantan ketua Kadin 
Sumsel, Ahmad Rizal.

”Setelah mengikuti fit and proper test 
di Komisi VII, saya terpilih menjadi 
salah satu dari sembilan orang 
anggota komite BPH Migas periode 

2017 – 2022,” katanya kemarin.

Berdasarkan hasil fit and proper test 
Ahmad Rizal berhasil memperoleh 49 
suara atau berada  pada peringkat 
kedua di bawah calon komite BPH 
Migas Henry Ahmad MT yang 
memperoleh 50 suara. Tujuh calon 
terpilih lainnya, Sumihar Panjaitan 
memperoleh 47 suara, Hari Pratoyo 
46 suara, Fansurullah Asa 45 suara, 
Muhammas Ibnu Fajar 41 suara,  Jugi 

Prajogjo 37 suara, Suryono 
Hadiwidjoyo dan Marwansyah Lobo 
Balia sama-sama memperoleh 36 
suara.

Menurut Ahmad Rizal, dirinya belum 
mengetahui kapan pelantikan akan 
dilakukan Presiden Joko Widodo. 
“Mengingat daftar calon anggota 
komite BPH Migas sebanyak 22 
orang diajukan Presiden RI maka 
hasil dari fit and proper test tersebut 
akan disampaikan DPR kepada 
Presiden,” ujarnya.

Ahmad Rizal yang juga berprofesi 
sebagi abiter pada BANI (Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia) 
Palembang mengaku bersyukur bisa 
lolos dan terpilih menjadi anggota 
komite BPH Migas yang akan 
menjalankan tugasnya lima tahun ke 
depan. 

“Dari sembilan anggota komite BPH 
Migas periode 2017–2022, delapan 
anggota terpilih berlatar belakang 
atau berlatar belakang migas, hanya 
satu yang bukan dari migas 
melainkan berlatar belakang dunia 
usaha dan arbitrase. Istilahwong kito 
terpilih benar-benar fresh from the 
oven,” pungkas dia. n

Detak-Palembang.com MUSI RAWAS - Di 
Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Musi 
Rawas ke-74 tahun, Gubernur Sumsel H 
Alex Noerdin memberikan semangat dan 
motivasi kepada pemimpin daerah baik 
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan 
masyarakat dalam melakukan 
pembangunan di daerah khususnya di 
Kabupaten Mura.
“Kalau saya mendengarkan tadi pidato 
Ketua DPRD dan Bupati, saya 
merasa bahwa di Mura ada 
rasa semangat motivasi untuk 
mebangunan daerah. Selama 
satu tahun dua bulan sudah 
banyak dilakukan dengan 
semangat kerja, kerja, kerja, 
kerja dan kerja,” kata Gubernur 
Sumsel saat sambutan pada 
acara Rapat Paripurna 
Istimewa DPRD Kabupaten 
Mura dalam rangka 
memperingati Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-74 Kabupaten Mura, 
Kamis (20/4). 
Selain itu, orang nomor satu di 
Sumsel sangat bangga dengan 
semangat dan moto dari Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Mura. 
“Ada keberanian dengan moto sempurna. 
Bahwa sempurna itu tidak main-main, kalau 
dilihat dari angka, sempurna itu adalah 100 
persen baik itu diberbagai sektor. Jadi 
Bupati ini luar biasa semangatnya,” 
katanya. 
Disamping itu, mantan Bupati Muba dua 
periode itu mengingatkan bahwa syarat 
utama untuk menjadi perubahan di suatu 
daerah adalah bekerjasama.
“Jadi syarat utama untuk pembangunan 
kerjasama yang baik antara eksekutif dan 
legislatif kemudian antara pemerintah 

HUT Kabupaten Mura, Gubernur Sumsel Berikan 
Semangat, Motivasi Untuk Kemajuan Daerah

Bupati dan DPRD serta bersama dengan 
jajaran harus sama-sama satu visi 
sehingga bisa berjalan untuk membangun 
daerah ini. Selain itu, menurutnya, syarat 
yang lain adalah semangat, punya motivasi 
yang kuat dan berani mengambil risiko,” 
terangnya.
Tidak hanya itu, pada kesempatan ini 
Gubernur juga mengapresiasi kepada 
Kabupaten Mura atas keberhasilannya tidak 

ada karhutla di tahun 2016. Namun, 
lanjutnya dia, ditahun 2017 ini kemarau 
akan panjang. 
“Untuk itu saya menegaskan dibawah 
komando Bupati Mura agar tidak ada 
kebakaran lagi. Mari bersatu bersama 
masyarakat Kabupaten Mura untuk 
menjaga Karhutla,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Musi Rawas, Hendra 
Gunawan mengatakan melalui momentum 
HUT Kabupaten Mura ini, Dia mengajak 
kepada seluruh masyarakat Kabupaten 
Mura untuk bersatu dalam membangun 
daerah ini sehingga mampu bersaing 
dengan kabupaten/kota yang ada di 
Provinsi Sumsel serta jadikan langkah 

kedepan melakukan pembangunan secara 
umum di Kabupaten Mura. 
“Maka itu peringatan ini, kami mengusung 
tema kita gelorakan gotong royong untuk 
kebangkitan perekonomian rakyat melalui 
pelayanan birokrasi yang profesional demi 
terwujudnya Mura Sempurna menuju 
Sumsel Gemilang,” katanya.
Disamping itu, lanjutnya, ada 6 intruksi 

Bapak Gubernur Sumsel H 
Alex Noerdin, diantara 
kemiskinan, infra struktur, 
kesehatan, pendi dikan, 
pertumbuhan ekonomi dan 
kebakaran hutan dan lahan. 
“Selama kepemimpinan Bupati 
dan Wakil Bupati semua 
intruksi itu sudah dilakukan 
sehingga mengalami per-
ubah an dan peningkatan,” 
katanya. 
Sementara itu, Ketua DPRD 
Kabupaten Mura, Yudi 
Pratama menyam pai kan, 
selamat HUT Kabupaten Mura 
ke-74, Mudahan-mudahan 

tahun 2017 dan kedepannya dengan visi 
Bupati dalam memujudkan Mura Sempurna 
menuju Sumsel Gemilang dapat terwujud.
Usai menghadiri peringatan HUT Mura, 
Alex bertolak ke Rumah Sakit Umum Dr 
Sobirin untuk membesuk korban 
penembakan yang dilakukan oleh oknum 
polisi kota Lubuk Linggau saat sedang 
mengelar razia beberapa hari yang lalu.
“Sangat menyesalkan kejadian ini, jangan 
sampai terulang lagi. Sekarang bagaimana 
caranya yang sedang sakit segera sembuh 
dan ini juga harus menjadi pembelajaran,” 
ujar Alex Noerdin saat membesuk korban 
penembakan. n

Sedikitnya 500 warga Kota 
Baturajamelakukan senam di halaman 
Gedung DPRD OKU, Minggu (16/4).
Kegiatan senam sehat ini diselenggarakan 
dalam rangka memeriahkan Hari Kartini 
ke- 138 Tahun 2017.
Ketua GOW (Gabungan Organisasi Wanita 
) Kabupaten Ogan Komering Ulu Dra Hj 
Indrawati MH diwakili Sekretaris GOW OKU 
Ir Hj Tri Aprianingsih menjelaskan, peserta 
senam sehat terdiri dari anggota GOW 
OKU dan warga Kota Baturaja.
Sekretaris GOW OKU didampingi Ketua 
Panitia Pelaksana Hj Fauziah SAg 
menjelaskan, beberapa kegiatan dalam 
rangkaian Peringatan Hari Kartini tahun 
2017 meliputi Senam sehat yang diikuti 
sekitar 500 orang dan - Pemeriksaan dan 
pelayanan kesehatan bagi lansia (lanjut 
usia) yang ada di OKU.
Selanjutnya tanggal 20 April 2017 , lomba 
membaca Surat Kartini yang diikuti siswa 
SMP dan MTs yang ada di OKU. Kemudian 
Lomba Garnis yakni seni kreasi sayur dan 
buah untuk hidangan yang diikuti 
masyarakat umum.
Selanjutnya tanggal 21 April 2017 
merupakan puncak peringatan Hari Kartini 
ke- 138 tahun 2017 yang akan dipusatkan 
di Gedung Kesenian Baturaja, juga akan 
digelar Bazar sembako murah di halaman 
Gedung Kesenian Baturaja. n

Meriahkan Hari Kartini 
500-an Warga Baturaja 
Senam Sehat
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Optimis
Prospek Sawit
Masih Baik

Iran tersebut dalam waktu dekat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 
akhir bulan Maret ini merupakan 
upaya Pemerintah RI untuk 
mendorong ekspor kelapa sawit 
Indonesia ke pasar potensial. Saat ini 
Iran merupakan pasar yang memiliki 
potensi untuk ekspor kelapa sawit 
Indonesia dengan permintaan sebesar 
500 ribu metrik ton tiap tahunnya.

Selain memenuhi kebutuhan 
domestik, minyak sawit Indonesia 
juga akan didistribusikan ke negara 
tetangga Iran, seperti Irak, Suriah, 
maupun negara-negara 
Commonwealth of Independent 
States.

Dukung Upaya Pemerintah 
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (GAPKI) mendukung 
penuh langkah pemerintah untuk 
menghadapi resolusi sawit yang 
dikeluarkan Parlemen Uni Eropa.

“Kami akan mendukung upaya 
Pemerintah Indonesia untuk 
bersama-sama menangkal kampanye 
hitam yang terus dilakukan Uni 
Eropa,” tegas Joko Supriyono, Ketum 
GAPKI, di Jakarta, Selasa (11/4).

Menurut Joko Supriyono kalangan 
industri siap bekerjasama dengan  
pemerintah untuk mewujudkan 
kemajuan industri sawit di tanah air 
yang mengarah ramah lingkungan. 
Selama ini,  pemerintah bersama 
swasta tidak henti-hentinya menjalin 
komunikasi dengan parlemen Uni 
Eropa. “Dalam hal ini saya berharap 
pemerintah terus meningkatkan 
upaya diplomasi,” ujar Joko.

Dalam pandangannya Pemerintah 
Indonesia berupaya keras menghadapi 
bentuk kampanye hitam yang 
menyerang industri minyak sawit.

Dalam kesempatan terpisah, Menko 
Perekonomian Darmin Nasution 
memprotes resolusi sawit yang dibuat 
Parlemen Uni Eropa karena 
kontraproduktif dengan kebijakan 
pengelolaan sumber daya alam 
berkelanjutan Indonesia maupun 
Malaysia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan 
Enggartiasto Lukita menyebutkan 
sudah mengirim surat resmi 
pemerintah kepada Uni Eropa terkait 
resolusi ini. Surat ini berisi keberatan 
pemerintah terhadap resolusi tersebut 
karena diduga ada kepentingan bisnis 
di dalamnya.

Ekspor Sawit Tahun 2017, 
27 Juta Ton
GAPKI memprediksi permintaan 
ekspor sawit secara keseluruhan pada 
2017 mencapai 27 juta ton. Jumlah itu 
naik dibandingkan 2016, dengan total 
ekspor sawit tercatat sebanyak 25,1 
juta ton.

Proyeksi ekspor sebesar 27 juta ton 
terdiri dari ekspor CPO sebanyak 5,5 
juta ton, produk refine (olahan) CPO 
sebanyak 18 juta ton, palm kernel oil 
(PKO) dan refine PKO sebanyak 1,5 
juta ton, biodiesel 500 ribu ton dan 
oleokimia sebanyak 1,5 juta ton.

Angka ekspor sepanjang 2016 
mengalami penurunan sekitar lima 
persen dari ekspor 2015 yang 
mencapai 26,4 juta ton. Secara nilai, 
pada 2016 industri sawit 
menyumbang devisa sebesar 18,1 
miliar dolar AS. Nilai tersebut 
mengalami penurunan sebesar tiga 
persen jika dibandingkan dengan 
nilai ekspor minyak sawit 2015 
sebesar 18,67 miliar dolar AS.

Dongkrak Pertumbuhan 
Ekonomi Sumsel
Sementara di Sumatera Selatan, 
perbaikan harga komoditas kelapa 
sawit di tingkat petani yang terjadi 
sejak awal tahun 2017 diperkirakan 
akan sedikit mendongkrak 
pertumbuhan ekonomi Sumatera 
Selatan pada triwulan I.

Kepala Divisi advisory dan 
pengembangan Ekonomi BI 
Perwakilan Sumsel Hari Widodo di 
Palembang, Jumat, mengatakan, BI 
memprediksi pemulihan harga kelapa 
sawit ini akan terus berlanjut hingga 
triwulan I/2017 sehingga menjadi 
faktor pendorong pertumbuhan 
ekonomi Sumsel yang lebih tinggi 
dibanding tahun lalu.

“Pertumbuhan ekonomi Sumsel 
tahun ini masih dipengaruhi investasi 
dan konsumsi rumah tangga. 
Konsumsi rumah tangga sendiri 
didorong oleh perbaikan harga 
komoditas, termasuk kelapa sawit,” 
kata dia.

Ia mengemukakan, sejauh ini BI 
Sumsel tetap pada proyeksi awal 
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 
persen---5,5 persen karena tahun lalu 
berhasil menyentuh 5,03 persen.

Provinsi Sumatera Selatan 
menargetkan produksi sawit 
menembus 3,4 juta ton pada 2017 
atau meningkat 400 ribu ton jika 
dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa 
Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera 
Selatan Harry Hartanto di 
Palembang, Jumat, mengatakan 
dengan capaian tersebut maka 
produksi CPO Sumsel tetap 
berkontribusi setidaknya 10 persen 
dari total produksi nasional.

“Gapki mematok target tinggi tahun 
ini karena adanya penambahan luas 
tanam kebun dan kondisi iklim yang 
mendukung,” kata Harry.

Efek El Nino yang menyebabkan 
kemarau lebih panjang dan 
berdampak pada anjloknya produksi 
sawit tahun lalu diperkirakan pada 
tahun ini tidak akan terjadi, kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS) Sumsel, nilai ekspor 
CPO Sumsel meningkat sepanjang 
Februari 2017 (yoy) menjadi 48,86 
juta dolar AS dari sebelumnya 36,22 
juta dolar AS. n

Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil 
Hasan mengatakan, prospek baik 
tersebut karena industri sawit cukup 
kompetiti didukung dengan 
permintaan yang akan terus 
berkembang sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi dan populasi.

Negara-negara di Afrika, Timur 
Tengah, Pakistan dan Bangladesh 
merupakan negara yang memiliki 
pertumbuhan cukup pesat. “Jadi kita 
tetap optimis meski kita banyak 
tantangan, seperti salah satunya 
sentimen negatif dari negara-negara 
importir terutama Eropa,” ujar dia di 
Kantor Dewan Minyak Sawit 
Indonesia (DMSI), Selasa (11/4) 
pekan lalu.

Ekspor Crude Palm Oil (CPO) 
Indonesia ke Eropa hanya sekitar 4 
juta ton per tahun atau sebesar 20 
persen dari total ekspor CPO. Negara 
terbesar pengimpor CPO Indonesia 
adalah India di angka sekitar 6 juta 
ton per tahun. “India paling banyak 
kemudian Eropa, Cina, Pakistan, 
Bangladesh, Afrika, Amerika,” kata 
dia.

Iran Lirik Sawit Indonesia
Dalam video conference, 
Kementerian Luar Negeri bersama 
KBRI di Tehran melakukan tatap 
wajah dengan Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 
dengan Asosiasi Kelapa Sawit Iran.

Pada kesempatan tersebut, 
pemerintah Iran mengaku melirik 
sektor sawit Indonesia. Ia 
menjelaskan bahwa Iran 
menginginkan agar ekspor minyak 
sawit dari Indonesia ditingkatkan.

Ini menyusul semakin meningkatnya 
permintaan sektor industri Iran 
terhadap sawit Indonesia. Iran juga 
berharap ekspor minyak sawit 
Indonesia dilakukan secara 
berkelanjutan.

Direktorat Asselteng, Kementerian 
Luar Negeri Indonesia melaporkan 
bahwa GAPKI dan mitranya dari 
Iran sepakat melanjutkan 
pembahasan aspek teknis mengenai 
ekspor impor produk minyak sawit ke 

Sikap lantang Uni Eropa yang menyerukan sentiment 
negatif berlandaskan lingkungan, tidak lebih dari isu 
persaingan dagang, karena Uni Eropa juga menghasilkan 
minyak nabati dari rapeseed dan biji bunga matahari. 
Namun kondisi ini disikapi Gabungan Pengusaha Kelapa 

Sawit Indonesia (GAPKI) yang melihat prospek sawit Indonesia 
masih cukup baik. Meski saat ini muncul sentimen negatif dari 
negara pengimpor.
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Transmigrasi 
Membangun Negeri

Pemerintahan Jokowi-JK 
melalui Menteri Desa, 
PDT dan Transmigrasi 
mencanangkan 
pembukaan 9 juta hektar 

lahan untuk transmigrasi yang 
akan dihuni 4 juta kepala 
keluarga. Setiap transmigran 
mendapatkan biaya hidup 3,5 juta 
/ bulan (selama 18 bulan), 
mendapatkan rumah, 
mendapatkan pendampingan 
selama 5 tahun, tanah 
bersertipikat yang siap pakai 
untuk kebun horticultura, 
mendapakan kebun sawit 3 
hektar.

Pembangunan transmigrasi 
merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional dan daerah. 
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai 
upaya untuk mempercepat 
pembangunan, terutama di kawasan 
yang masih terisolasi atau tertinggal. 
Tujuan yang diharapkan yakni 
meningkatkan kesejahteraan para 
transmigran dan masyarakat 
sekitarnya.

Saat ini pembangunan transmigrasi 
dilaksanakan berbasis kawasan. 
Program tersebut diprioritaskan 
untuk mendukung pembangunan 
wilayah perbatasan negara melalui 
pembangunan satuan permukiman 
baru, satuan permukiman pugar, dan 
satuan permukiman tempatan dengan 
berbagai pola usaha yang 
dikembangkan. Upaya pengembangan 
ekonomi lokal dalam rangka 
meningkatkan daya saing daerah juga 
terus dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2014, hingga saat ini 
sudah terbentuk 23 kawasan 
transmigrasi yang telah ditetapkan 
oleh menteri. Lokasi tersebut 
diantaranya, Kawasan Salor, 
Kabupaten Merauke; Kawasan 
Kobisonta, Kabupaten Maluku 
Tengah; Kawasan Air Terang, 
Kabupaten Buol; Kawasan Bungku, 
Kabupaten Morowali; Kawasan 
Pawonsari, Kabupaten Boalemo; 
Kawasan Subah, Kabupaten Sambas; 
Kawasan Gerbang Kayong, 
Kabupaten Kayong Utara; dan 
Kawasan Telang, Kabupaten 
Banyuasin. 

Sebelum terbentuk menjadi kawasan 
transmigrasi, pemerintah telah 
menetapkan 48 Kota Terpadu 
Mandiri (KTM). KTM merupakan 
embrio dari kawasan transmigrasi. 
Pada tahun 2016 lalu, pemerintah 
telah memberangkatkan 1.658 Kepala 
Keluarga (per Desember 2016).

Sejumlah kontribusi positif dari 
program transmigrasi yakni, pertama, 
membuka keterisolasian daerah 
terpencil. Data mencatat, program 
transmigrasi telah berkontribusi pada 
pembangunan jalan penghubung/ 
poros dan jalan desa sepanjang 
68.002 kilometer serta jembatan dan 
gorong-gorong sepanjang 142.021,97 
M2 di kawasan-kawasan transmigrasi.

Kedua, program transmigrasi telah 

mendorong pembentukan 2 ibukota 
provinsi baru. Mamuju, yang kini 
menjadi ibukota Sulawesi Barat, 
merupakan pengembangan dari 
kawasan transmigrasi. Selain itu, 
ibukota Kalimantan Utara, yakni 
Bulungan, juga lahir dari 
pengembangan kawasan transmigrasi. 
Ketiga, program ini juga telah 
mendorong pembentukan ibukota 
kabupaten/ kota dan kecamatan. 
Tercatat, terdapat 104 permukiman 
transmigrasi yang berkembang 
menjadi ibukota kabupaten/ kota. 

transmigrasi untuk keberangkatan 
tahun 2018.

Seperti disampaikan Kepala Seksi 
Penempatan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertras) Kota 
Cimahi, Dida Hadiningsih 
mengatakan, rencananya daerah 
tujuan transmigrasi tahun 2018 
adalah ke provinsi Kalimantan 
Tengah.

Saat ini, pihak Pemerintah Kota 
Cimahi masih melakukan proses 
penjajakan dengan daerah tujuan 
perpindahan penduduk itu.

“Komunikasi dengan pemerintah 
daerah setempat tetap harus 
dilakukan, sekalipun ini program 
nasional. Realisasi penjajakannya 
kemungkinan Juli atau Agustus,” ujar 
Dida.

Saat ini tercatat baru ada 27 Kepala 
Keluarga (KK) asal Cimahi yang 
mengikuti program transmigrasi 
dengan daerah penempatan 
Kalimantan Barat. Bagi warga yang 
ingin mengikuti transmigrasi untuk 
keberangkatan 2018, bisa mendaftar 
terlebih dulu ke Disnakertas Kota 
Cimahi, kemudian nanti akan 
diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat untuk mendapatkan 
persetujuan.

Sebelum diberangkat ke daerah 
tujuan, para transmigran akan 
mendapatkan pelatihan dari 
pemerintah provinsi agar dapat 
bertahan hidup selama tinggal di 
tempat baru.

Warga Tasikmalaya Tak 
Berminat Transmigrasi
Sementara minimnya antusias warga 
Tasikmalaya Jawa Barat untuk 
mengikuti program transmigrasi, 
bahkan tidak satu pun warga yang 
mendaftar, hal tersebut diungkap 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Kota Tasikmalaya. 

Kepala Seksi Penempatan Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 
Disnaktertrans, Ikin mengatakan 

Kota Tasikmalaya tak hanya tinggi 
dengan angka pengangguran, angka 
peminat transmigrasi pun amat 
minim. 

Tahun 2016 lalu saja, kota Tasik hanya 
berhasil memenuhi kuota sebanyak 
lima keluarga. Adapun tahun ini, 
belum ada peminat. Padahal, pihak 
Disnakertrans selalu melakukan 
sosialisasi terhadap masyarakat agar 
mau mengikuti transmigrasi. 

Padahal syarat untuk mengikuti 
program transmigrasi sebetulnya 
sangat mudah, yaitu peminat cukup 
memberikan fotokopi kartu tanda 
penduduk, kartu keluarga dan surat 
nikah. 

Minat Warga Karawang 
Tinggi
Sementara dari Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kabupaten 
Karawang, pihaknya mengklaim, 
minat masyarakat untuk mengikuti 
program transmigrasi sangat tinggi. 
Akan tetapi, kuota untuk program 
transmigrasi ini sangat minim. Tahun 
2017 ini, kuota untuk Provinsi Jabar 
hanya 50 Kepala Keluarga (KK). 
Kuota tersebut, nantinya akan dibagi 
untuk 27 kabupaten/kota di provinsi 
ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Karawang, 
Ahmad Suroto mengatakan, sampai 
saat ini pihaknya menunggu kuota 
dari Jabar. Hal ini karena, kuota 
untuk Jabar sendiri sangat minim. 
Sehingga, bisa saja satu daerah tak 
kebagian kuota sama sekali.

“Kami sudah usulkan, kalau 
Karawang meminta kuota 
transmigrasi,” ujarnya.

Saat ini saja, yang sudah mengajukan 
permohonan transmigrasi mencapai 
30 kepala keluarga. Akan tetapi, 
pemohon tersebut belum diseleksi. 
Sebab, kuota dari provinsinya belum 
turun ke daerah.

Bila kuotanya sudah ada, kata Suroto, 
pihaknya akan segera menyeleksi para 
pemohon tersebut.  dari berbagai sumber n    

Selain itu, 385 permukiman 
transmigrasi telah menjadi ibukota 
kecamatan.

Keempat, kontribusi positif 
transmigrasi yakni mendorong 
terbentuknya desa-desa baru. Dari 
3.055 desa baru yang terbentuk dari 
permukiman transmigrasi, 1.183 telah 
menjadi desa definitif yang diakui 
oleh pemerintah. Kelima, 
transmigrasi juga mendorong 
swasembada pangan. Upaya tersebut 
diwujudkan melalui penambahan luas 
areal pertanian pangan berupa 
ekstensifikasi (lahan pekarangan, 
lahan usaha I dan lahan usaha II) 
seluas 8.081.969 hektar. Keenam, 
mendukung upaya ekspor non migas. 
Wujud nyata dari kontribusi tersebut 
yaitu melalui pembukaan lahan 
perkebunan seluas 391.559 hektar dan 
berkembangnya pusat produksi baru 
yang berbasis pertanian yaitu 
perkebunan kelapa sawit dan karet. 
Sebagian besar lokasi tersebut 
tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Cimahi akan Berangkatkan 
ke . . .
Sempat tertunda selama dua tahun 
karena dinilai tidak efektif, 
Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat 
kembali melaksanakan program 



# Edisi 30
Periode 21 April - 06 Mei 201712 RagamDesa

Dalam upaya mewujudkan perpustakaan umum 
desa/kelurahan yang memenuhi standar 
nasional serta meningkatkan kinerja 
perpustakaan dalam melayani dan memenuhi 
kebutuhan informasi bagi masyarakat 

pedesaan, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera 
Selatan akan menyelenggarakan Lomba Perpustakaan 
Umum Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi.

Lomba Perpustakaan 
Umum Desa/Kelurahan 
Se-Provinsi Sumsel

Maulan.

Perpustakaan daerah/
kelurahan yang ikut dalam 
perlombaan ialah, 1.
Perpustakaan Mahameru, 
Desa Gumawang Kec. 
Belitang OKU Timur, 2. 
Perpustakaan Kelurahan 
Pasar Satelit Kec. Lubuk 
Linggau Utara II Kota Lubuk 
Linggau, 3. Perpustakaan 
Kelurahan Wonosari Kec. 
Prabumulih Kota 
Prabumulih, 4. 
PerpustakaanHumah Mbace 
Ayek Lematang Kel. Merapi 
Kec. Merapi Barat Kab. 
Lahat, 5. Perpustakaan 
Bougenvil dusun Martapura 
Kab. OkU Timur, 6. 
Perpustakaan Petanang Ilir 
Kota Lubuk Linggau, 7. 
Perpustakaan Desa 
Penyandingan Kab. OKI, 8. 

Perpustakaan Kuripan Babas 
Kota Pagar Alam, 9. 
Perpustakaan Kelurahan 
Bukit Sari Kab. OKU Timur, 
10. Perpustakaan Kelurahan 
Marga Mulia Kota Lubuk 
Linggau, 11. Perpustakaan 
Mangku Anom Kota Pagar 
Alam, 12. Perpustakaan 
Marai Membaca Kab. Muara 
Enim, 13. Perpustakaan 
Mawar Putih Kab. OKI, 14. 
Perpustakaan Desa Saung 
Naga Kab. OKU Selatan, 15. 
Perpustakaan Nendagung 
Kota Pagar Alam.

Pengumuman pemenang dan 
penyerahan hadiah akan 
dilaksankan pada hari Selasa 
tanggal 23 Mei 2017 
bersamaan dengan 
pembukaan acara Lomba 
Bercerita Siswa SD/MI 
tingkat Provinsi Sumsel di 
Aula Dinas Perpustakaan 
Daerah jalan Demang Lebar 
Daun No. 47 Palembang. 
Pemenang pertama akan 
diikutsertakan pada lomba 
tingkat Nasional di Jakarta, 
kata Maulan Aklil, 
mengakhiri wawancara 
dengan Tabloid-Desa. n

Rapat koordinasi digelar oleh 
Dinas Perpustakaan Provinsi 
Sumatera Selatan di kantor 
Perpustakaan Daerah jalan 
Demang Lebar Daun, rapat 
tersebut langsung dipimpin 
oleh H. Maulan Aklil selaku 
kepala Dinas Perpustakaan 
Provinsi Sumatera Selatan.

Perlombaan  perpustakaan 
umum desa/kelurahan ini 
mempunyai kriteria yaitu, 1. 
Menempati gedung/ruang 
tersendiri, 2. Memiliki status 
kelembagaan yang 
dituangkan dalam surat 
keputusan, 3. Memiliki 
tenaga tetap pengelola 
perpustakaan minimal satu 
orang, yang telah memiliki 
pengabdian minimal 2 tahun, 
4. Telah melaksanakan 
pelayanan perpustakaan. 
Penilaian dilaksanakan pada 
bulan April s.d Mei 2017, 
dengan aspek penilaian 
antara lain aspek 
kelembagaan, gedung, 
perabot, tenaga pengelola, 
koleksi, layanan, anggaran, 
dan lain-lain. Penilaian 
berdasarkan kuesioner dan 
data pendukung yang telah 
disampaikan oleh peserta, 
dan apabila memungkinkan 
peserta termasuk dalam 
katagori terbaik akan ditinjau 
langsung ke lapangan, ujar 

Pengembangan dan peningkatan 
data koperasi dan UMKM sangat 
diperlukan dalam pengambilan 
kebijakan dibidang koperasi dan 
UMKM, untuk itu Dinas Koperasi 
dan UMKM Provinsi Sumatera 
Selatan perlu melakukan verifikasi 
data sehingga data yang disajikan 
sesuai dengan kebutuhan.
Rapat Koordinasi Data Koperasi 
dilaksanakan di luar kantor  Dinas 
Koperasi dan UMKM Provinsi 
Sumatera Selatan pada hari 
Jum’at tanggal 17 April 2017 dan 
dihadiri oleh kepala Bidang 
Kelembagaan yang membidangi 
Koperasi dan UMKM, Drs. Yazuli. 
M.si
Tujuan kegiatan ini antara lain 
Penataan Data koperasi dan 
UMKM berupa Sinkronisasi data 
antara Provinsi dengan Kab/Kota 
di Sumatera Selatan dengan 
output Data Koperasi. Karena 
pada saat ini masih ada data yang 
belum memenuhi standar dan 
isian sesuai format Pendataan. 
Selain itu juga untuk mengetahui 
Hambatan dan Kendala yang 
dihadapi dalam proses 
pengambilan dan penginputan 
data koperasi.
Data koperasi saat ini sudah 
menggunakan aplikasi online 
yang dikelola langsung oleh 
Kementerian Koperasi dan UMKM 
berupa Aplikasi Online Data 

System (ODS) yang saat ini 
dijadikan rujukan untuk penerbitan 
Sertifikat Nomor Induk Koperasi 
dengan QR Code.
Petugas pendata koperasi di 17 
kab/kota harus aktif melakukan 
entry/input data koperasi melalui 
aplikasi Online Data Sistem (ODS) 
agar semua Koperasi aktif di 
Sumatera Selatan mempunyai 
sertifikat koperasi dengan QR 
Code tersebut, saat ini Koperasi 
yang tidak aktif di Sumsel kurang 
lebih 1.500 ujar Yazuli. n

Sinkronkan Data Koperasi, 
Dinas Koperasi Gelar Rakor 

Berbasis Online Data System

Pemerintah Kabupaten Banyuasin tegah bersiap menjadi tuan 
rumah seleksi Tilawatil Quran (STQ) tahun 2017 tingkat provinsi 
Sumatera selatan yang akan diikuti kafilah dari berbagai 
Kabupaten dan Kota se Sumatera Selatan.
Persiapan dilakukan utuk menghadapi perhelatan akbar ini. 
Sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tokoh 
agama Islam dan instansi terkait berkumpul di Auditorium 
Pemkab Banyuasin guna membahas persiapan terakhir 
pelaksaan STQ, Selasa (18/4).
Plt Bupati Banyuasin Ir SA Supriono MM secara langsung 
membuka rapat pemantapan STQ yang di dampingi H. Abadil 
Tarmuni Depag, Kabag obs Polres Banyuasin Kompol Hery 
Wibowo SIk, Asisten II Rislani, Asisten III Muhammad Yusuf, 
Kabag Kesra Achmad Mastur, Sejumlah kepala OPD d 
lingkungan Pemkab Banyuasin serta para panitia yang telah 
dibentuk dalam pelaksanaan STQ.
Plt Bupati Banyuasin Ir SA Supriono MM dalam arahan nya, 
mengtakan dapun agenda untuk persiapan akhir penyelengraan 
STQ serta mendengarkan laporan-laporan dari semua seksi, 
baik Bidang ksehatan, keamanaan, trnsportasi, konsumsi dan 
bidang lainya sudah berapa siap dan persiapan apa saja yang 
serta yang masih berjalan sampai hari ini.
”Jadi hari ini akan menentukan sudah sejauh mana persiapan 
dari seluruh bidang agar nantinya penyelegaraan STQ ini dapat 
berjalan lancar aman dan sukses tanpa ada hambatan apapun” 
harapnya. n

Banyuasin Siap 
Selenggarakan STQ
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Wakil Bupati selaku Plt Bupati 
Banyuasin Ir SA Supriono, MM 
bersama empat Kepala OPD 
yakni Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah 
(BPKAD), Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 
(Disdukcapil), Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD Banyuasin) dan 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
melakukan penandatanganan 
pencanangan zona integritas 
dihadapan Perwakilan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) di 
Gedung Auditorium Pemkab 
Banyuasin, Rabu (19/4).
Melalui penandatanganan 
pencanangan Zona Integritas ini, 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Banyuasin menegaskan 
komitmennya untuk mendukung 
setiap upaya pencegahan dan 
pemberantasan korupsi di Bumi 
Sedulang Setudung. 
Penandatanganan zona integritas 
itu dilakukan di hadapan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Diharapkan, keempat OPD ini 
dapat menjadi role model dan 
dicontoh oleh OPD lainnya untuk 
menjadi pelayan publik yang 
bebas dari praktik korupsi seperti 
gratifikasi, pungli dan suap.
“Hari ini kita menandatangani 
pencanangan Zona Integritas 
untuk 4  yang ditargetkan sebagai  
Zona Integritas, mudah-mudahan 
an 4 OPD yaitu Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah (BPKAD), Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah 
dan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini 
dapat menjadi role model dan 
dicontoh oleh OPD lainnya,” 
terang Wakil Bupati selaku PLt 
Bupati Banyuasin, Ir SA Supriono 
MM.
Sambung Supriono, upaya ini 
diharapkan mampu meningkatkan 
pelayanan publik, mencegah 
praktik penyimpangan dan 
kecurangan serta memperkuat 
penerapan praktik good 
governance di lingkungan Pemkab 
Banyuasin.
“Deteksi dini juga perlu dilakukan 
untuk mengurangi resiko kerugian 
yang dihadapi organisasi akibat 
penyimpangan yang  dilakukan 
baik kerugian keuangan, 
operasional, hukum, dan reputasi 
yang mengakibatkan hilangnya 
kepercayaan masyarakat 
terhadap organisasi kita,” tegas 
mantan Kepala Irkab Banyuasin 
ini.
Sambung dia, upaya nyata juga 
telah dilakukan Pemkab 
Banyuasin untuk memberikan 
pelayanan publik yang baik, 
sekaligus sebagai pencegahan 
tindak gratifikasi.
“Upaya-upaya yang telah 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar 
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai upaya 
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 
masyarakat terkait masalah tersebut, yang 
berlangsung di Pendopoan Rumah Dinas Bupati 
Banyuasin, Kamis (20/4).
Acara tersebut dihadiri oleh Plt Bupati Banyuasin  Ir. 
S.A. Supriono MM, didampingi Sekda Banyuasin 
Dr.H Firmansyah MSc, Asisten II Ir. H. Rislani Gaffar 
Dipl.,HE, Ketua GT PPTPPO Provinsi Sumatera 
Selatan Hj Susana Sudarti SE.,MM, sejumlah Kepala 
OPD terkait dengan masalah TPPO, Camat, para 
tamu undangan serta 500 peserta lainya dari siswa 
sekolah di lingkungan kota Pangkalan Balai.
Ketua GT PPTPPO Provinsi Sumatera Selatan Hj 
Susana Sudarti SE.,MM, dalam sambutanya 
sekaligus membuka secara resmi sosialisasi 
pencegahan dan penanganan tindak pidana 
perdagangan orang mengatakan, bahwa tindak 
pidana perdagangan orang adalah tindakan 
perekrutan, pengiriman atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan dan penculikan, untuk 
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi.
Beliau menjelaskan, tingginya angka kemiskinan, 
pengangguran dan angka putus sekolah serta 
rendahnya tingkat pendidikan dan pengiriman TKI/
TKW merupakan salah satu modus terbanyak dalam 
kasus perdagangan orang.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. H. Alex 
Noerdin menghadiri puncak peringatan hari 
jadi ke-10 Kabupaten Empatlawang yang 
ditandai dengan rapat Paripurna Istimewa di 
Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten 

Empatlawang, Kamis (20/04).

Alex Hadiri HUT Kab. 
Empatlawang Ke-10

Di awal sambutannya 
Gubernur Sumsel Alex 
Noerdin mengajak bersama-
sama berbagi kebahagiaan di 
hari jadi Kabupaten 
Empatlawang. 

Ia juga memberikan 
semangat bahwa walau 
APBD Empatlawang kecil 
tidak tembus 1 Triliun. Harus 
bisa mencari dana dari luar 
untuk membangun 
Kabupaten Empatlawang. 
Baik itu dari APBD Provinsi, 
APBN maupun dari pihak 
ketiga. Syaratnya punya 
jaringan yang baik, ulet dan 
ikhlas. Lillahitaala untuk 
kepentingan masyarakat. Dan 
rarus berani bersaing dengan 
daerah lain.

“Pemprov adalah provinsi 
yang disegani dari 34 
provinsi di nasional. Saat ini 
provinsi surplus 2.5 juta ton 
beras pertahun, hanya 
memiliki APBD 6 triliun tapi 
mampu mendatangkan 68 
triliun di Provinsi. Jadi harus 
semangat, inovatif, berani 
mengambil risiko. Untuk 
memajukan daerah,” ujar 
mantan bupati Muba ini.

Gubernur menambahkan, 
harus ada alasan baik dan ada 

jaringan yang baik untuk 
mendatangkan bantuan. 
Contoh pemprov dengan 
adanya Asian Games 2018. 
Ini semua untuk 
membangkitkan semangat 
membangun daerah.

Diakhir sambutannya 
Gubernur Sumsel berpesan 
agar hubungan eksekutif dan 
legislatif terjalin dengan baik, 
akur dan harmonis supaya 
dapat mewujudkan 
Kabupaten Empatlawang 
Emas.

Sementara itu Bupati 
Empatlawang bangga dengan 
kedatangan Gubernur 
Sumatera Selatan, putra 
daerah Empatlawang yang 
telah berhasil membangun 
Sumatera Selatan semakin 
maju dan bahkan dikenal 
dunia. 

Selain itu Syahril mengajak 
untuk terus membangun dan 
meningkatkan pencapaian 
keberhasil Kabupaten 
Empatlawang seperti, 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, mengembangkan 
dunia pendidikan dengan 
memberikan pendidikan 
kepada guru. Dibidang 
kesehatan sudah membangun 

rumah sakit Pratama 
Pendopo bantuan dari 
Pemprov Sumsel dan 
membangunan RSUD 
Empatlawang melalui APBD 
Empatlawang, kemudian 
melaksanakan operasi 
sumbing, memberikan BPJS 
kepada masyarakat kurang 
mampu, Empatlawang juga 
berhasil swasembada beras 
dari 2008 hinga sekarang. 
Dan Alhamdulillah 
Empatlawang berhasil 
memproduksi 26 ton Kopi 
Robusta pertahun dengan 
luas lahan 15.190 hektar. 

“Tanggal 26 nanti diundang 
ke istana negara. Untuk 
menghakpatenkan Kopi 
Robusta asal Kabupaten 
Empatlawang,” ujar Syahril.

Hadir pada kesempatan itu 
Ketua DPRD Empatlawang, 
H David Hadrianto Aljufri, 
Bupati Empat Lawang 
Syahril Hanafiah, para 
perwakilan pejabat Bupati 
dan Walikota se-Sumsel, 
anggota DPRD 
Empatlawang, pejabat 
BUMD/BUMN dan ratusan 
undangan.

Usai menghadiri rapat 
paripurna, rombongan 
langsung meninjau Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Tebingtinggi sekaligus 
meresmikan Gedung RSUD 
Tebingtinggi, Rumah Sakit D 
Pratama Pondopo dan Jalan 
Poros Tebingtinggi-Pondopo. 
n 

Pemkab Banyuasin Siap 
Wujudkan Zona Integritas, 

Zero Korupsi

dilakukan oleh Pemkab banyuasin 
adalah menandatangani Pakta 
Integritas, menerbitkan Perbup 
tentang Pedoman 
Penyelenggaraan SPIP, 
membentuk Unit Pengendali 
Gratifikasi dan Satgas Saber 
Pungli,” sambung Supriono.
Di sisi  layanan publik, Kabupaten 
Banyuasin telah membentuk 
Pelayanan Terpadu Satu Atap, 
pembangunan zona integritas 
merevisi Standar Operating 
Procedur (SOP) yang lebih 
transparan dan sederhana 
sehingga masyarakat penerima 
manfaat layanan lebih 
mendapatkan kepastian tentang 
layanan publik.
“Pemkab Banyuasin juga 
menyiapkan kotak-kotak layanan 
pengaduan baik manual maupun 
melalui website, dan dalam tahun 
ini juga Pemkab Banyuasin akan 
bergabung di aplikasi Lapor SP4N 
yang dikoordinir oleh Kementerian 
PAN RB.  Layanan tersebut 
diharapkan mampu menampung 
saran maupun harapan 
masyarakat sebagai bahan 
perbaikan pelayanan secara 
terintegrasi dan cepat,” terang 
Supriono.
Wakil Bupati selaku PLt Bupati 
Banyuasin sangat berharap, 
melalui kegiatan ini, seluruh 
pegawai pemerintah kabupaten 
banyuasin mampu menyerap 
pemahaman, kesadaran, 
kebulatan tekad dan semangat 
kolektif untuk mendukung setiap 
upaya pencegahan dan 
pemberantasan korupsi.  “Kami 
sadari, sekecil apapun 
penyimpangan yang terjadi akan 
menimbulkan kerugian negara,” 
pungkas dia.
Pembicara dari KPK yang hadir 
dalam kegiatan tersebut, turut 
memberikan pencerahan bagi 
para pegawai di lingkungan 
Pemkab Banyuasin. Terutama, 
permasalahan gratifikasi yang 
kadang dianggap sepele namun 
sering dipraktikkan dalam 
kehidupan sehari-hari.
“Sebagai contoh, ada mitra kerja 
yang memberikan bingkisan di 
acara pribadi. Itu termasuk 
gratifikasi, sebagai aparatur 
negara yang taat hendaknya 
melaporkan kepada KPK melalui 
Unit Pengendali Gratifikasi 
(UPG),” kata pembicara dari KPK, 
Agus Priyanto.
Hadir dalam acara penanda-
tanganan, Tim KPK Pengendalian 
Gratifikasi, Agus Priyanto, Devi 
Lisnawati, Mutiar A Carina Rizky 
Artha, Kajari Banyuasin LA Kamis 
SH Mhum, Wakil Ketua DPRD 
Banyuasin Heryadi SP, Sekda 
Banyuasin Dr Ir H Firmansyah M.
Sc, seluruh kepala OPD, pimpinan 
BUMN, hingga Camat 
se-Kabupaten Banyuasin. n

“Penyebabnya bisa terjadi oleh faktor kemiskinan, 
terbatasnnya lapangan pekerjaan, terlalu percaya 
kepada agen/perekrut dan lainnya. Disamping itu, 
masalah pelakunya sendiri biasanya orang terdekat 
(orang tua, paman, kenalan) dan germo/mucikari/
mami/papi. Mereka juga melakukan modus dengan 
berbagai cara seperti pengiriman tenaga kerja, duta 
seni dan budaya, perkawinan pesanan, 
pengangkatan anak, pemalsuan dokumen (KK/KTP), 
kerja paksa, penculikan dan lainnya,” jelasnya.
“Dengan adanya sosialisasi ini kami berharap kepada 
kita semua agar menjaga masyarakat kita supaya 
tidak terjadi kasus tersebut di wilayah kita. Mari 
kedepan bersama-sama mencegah persoalan tindak 
pidana perdagangan orang ini. Serta jangan cepat 
percaya dengan bujukan dan janji-janji seperti akan 
bekerja diluar negeri dengan iming-iming dapat gaji 
besar,“ tutupnya.
Pada kesempaten itu juga, Plt Bupati Banyuasin Ir 
SA Supriono MM,  mengemukankan harapanya 
bahwa dengan sosialisasi pencegahan tindak pidana 
perdagangan orang dapat memberikan solusi dalam 
pencegahan kasus tersebut serta diharapkan dapat 
menyerap apa yang diterapkan dan dapat 
memberikan tindakan tegas terhadap kasus tersebut.
“Saya berharap melalui sosialisasi ini, mulai dari di 
tingkat desa mempunyai pemikiran sehingga ke 
depan dapat mencari pencegahan dengan dilakukan 
bersama-sama,” tuturnya.n

Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang
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Tanah yang subur adalah tanah yang apabila ditanami dapat 
menghasilkan panen yang tinggi sepanjang tahun. Tanah 
merupakan salah satu elemen penting yang dibutuhkan oleh 
semua mahkluk hidup. Sifat kimia tanah diantaranya meliputi 
reaksi tanah atau pH, kadar unsur hara tanah, kapasitas tukar 

kation tanah, kemasaman yang dapat dipertukarkan, kejenuhan basa 
atau KB. Namun, kesuburan yang ada di dalam tanah dapat berkurang 
karena disebabkan oleh erosi, teknik budidaya atau pengolahan tanah 
yang dilakukan adalah salah, kebakaran hutan baik yang disengaja 
ataupun yang tidak disengaja atau penggunaan lahan bekas galian 
tambang yang merusak struktur tanah.

Danrem 044/Gapo Kol Inf Kunto 
Arief Wibowo, Dandim Lahat dan 
Direktur Utama PT GGB, Sucipto 
ST,  disela kegiatan aksi tanam pohon 
dilahan eks tambang GGB 
mengatakan, bahwa lahan eks  
tambang selama ini tidak bisa 
ditanami tanaman apapun karena 
lahan tidak subur tetapi kini sudah 
bisa ditanami tanaman karena 
menggunakan Bios 44.

”Bios terbukti mampu mengatasi 
kadar PH air yang kurang baik, 
makanya perlu ditebar Bios 44, nah 
disini ternyata setelah kita tebar dan 
kita tanami tanaman dan tanaman itu 
bisa hidup dengan subur,” kata  
Mayjen TNI Sudirman disela-sela 
penebaran Bios 44 di lahan eks 
tambang PT Golden Great Borneo 

(GGB)

Lebih lanjut diterangkanya Bios 44 
merupakan hasil karya dari Korem 
044 Garuda Dempo yang awalnya 
dibuat untuk mengatasi kebakaran 
lahan dan hutan yang kemudian terus 
dikembangkan dengan banyak fungsi 
lain termasuk untuk menyuburkan 
tanah.

“Bahkan, temuan cairan yang dapat 
menyuburkan tanah dan beberapa 
fungsi lain sudah dipatenkan, lalu 
juga sudah dipresentasikan dibanyak 
tempat termasuk di Maroko,” urainya.

Dijelaskannya, setelah melalui proses 
yang panjang, tentunya temuan Bios 

Gunakan Bios 44, Suburkan 
Kembali Tanah Eks Tambang

Struktur tanah yang rusak akan 
membuat unsur hara, pH dalam 
tanah berkurang. Tanah yang gembur 
akan dapat membantu tanaman 
untuk tumbuh secara maksimal. 
Menggunakan pupuk organik 
merupakan salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk dapat memperbaiki 
struktur tanah.

Mengantisipasi terjadinya kerusakan 
lahan yang semakin meluas, Kodam 
II/Sriwijaya beserta Korem 044/
Garuda Dempo & Kodim 0405/
Lahat mencoba melakukan upaya 
mereklamasi dengan menebar BIOS 
44 yang dilakukan dilahan eks 
tambang Batubara masyarakat dan 
PT. Golden Great Borneo (GGB).

Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI 
Sudirman SH. MH. MM, didampingi 

Menurutnya, selama ini lahan tidak 
dapat dimanfaatkan pasca di 
laksanakan pertambanagan, namun 
kini pasca lahan sudah di reklamasi 
maka dapat dimanfaatkan secara  
maksimal masyarakat.

“Ini teknologi yang sangat 
membantu, melalui teknologi kita 
berharap kedepan akan semakin 
banyak lahan yang dapat digarap 
dengan maksimal dengan 
menggunakan Bios 44,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas 
pertemuan yang dilakukan oleh pihak 
Perusahaan dan Jajaran Kodam II/
Sriwijaya serta Korem 044/Gapo 
sebelumnya, maka beberapa herktar 
lahan yang ada di GGB siap 
direklamsi dengan menggunakan 
Bios 44, dengan harapan kedepan 
akan semakin banyak manfaat yang 
akan didapat dari hasil reklamasi 
tersebut.

Seperti diketahui Bios berfungsi  

44 ini diharapkan mampu menjadi 
harapan baru bagi masyarakat serta 
para petani, yang selama ini kesulitan 
menggarap lahan yang kadar PH dan 
tidak subur, sehingga biaya produksi 
tinggi.

“Sekarang setelah beberapa bulan 
ditebar Bios 44 dan kita tanami 
tanaman Nangka dan beberapa jenis 
tanaman lain, kita sudah bisa lihat 
sama-sama tanaman mulai tumbuh 
diatas lahan eks tambang Batubara, 
lahan ini tadinya tidak bisa ditumbuhi 
tanaman karena tidak subur,” jelasnya

Sementara itu Direktur Utama PT 
GGB, Sucipto ST memberikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya atas 
upaya dan temuan Bios 44 itu, 
sehingga mampu membantu 
mengatasi permasalahan yang selama 
ini menjadi kendala bertanam bagi 
masyarakat yang lahannya ada 
tambang batubara.

mengubah dan mempertahankan 
stuktur tanah, produksi Bios 44  
sudah dipergunakan sejak April 2016 
lalu pada Tim Satgas Karhutla Sumsel 
sebagai pencegahan terjadi kebakaran 
lahan gambut. Penggunaannya 
sendiri disebar melalui water 
bombing pada lahan-lahan gambut 
yang berpotensi terbakar yakni di 
OKI, OI, Banyuasin dan Musi 
Banyuasin. 

Bios 44 sendiri merupakan mikro 
organisme yang berkembang dan 
membentuk jaringan (stuktur) tanah 
baru. Di kondisi inilah, gambut lebih 
mudah dikelola (produktif). Temuan 
ini juga sudah diuji cobakan pada 
lahan sawah masyarakat (petani) di 
Rambutan Banyuasin serta 
dikabupaten OKI dan yang sedang 
dikembangkan saat ini adalah 
dikawasan bekas tambang di 
Kabupaten Lahat. n
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Isra Miraj adalah perjalanan 
malam hari Rasulullah Nabi 
Muhammad Saw dari Masjidil 
Haram (Mekah) ke Masjidil Al Aqsa 
(Yerusalem-Palestina/Israel), 
kemudian dilanjutkan menuju 
langit ke Sidratul Muntaha dengan 
tujuan menerima wahyu Allah Swt. 
Ada banyak arti, makna dan 
hikmah dari peristiwa Isra Mi’raj.
Isra dan Mi’raj merupakan dua peristiwa 
berbeda. Namun karena dua peristiwa ini 
terjadi pada waktu yang bersamaan maka 
disebutlah Isra Mi’raj.
Isra merupakan kisah perjalanan Nabi 
Muhammad dari Masjidil Haram di Mekkah 
ke Masjidil Aqsha di Yerussalem. 
Sedangkan Mi’raj merupakan kisah 
perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit 
ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha 
(akhir penggapaian) untuk menerima 
perintah Allah SWT menjalankan salat lima 
waktu dalam sehari semalam.
Dalam beberapa hadits yang di riwayatkan 
Imam Bukhari dan Muslim, suatu hari, 
ketika Nabi Muhammad SAW bersama 
sahabat tengah menunaikan salat di Masjid 
di Madinah, turunlah QS. Al-Baqarah ayat 
144 yang memerintahkan Umat Islam agar 
memalingkan wajah (berkiblat) ke Masjid 
Al-Haram.
“Sungguh kami (sering) melihat mukamu 
menengadah ke langit, maka sungguh kami 
akan memalingkan kamu ke kiblat yang 
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 
Masjid Al-Haram dan di mana saja kamu 
berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. 
Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi 
dan Injil) memang mengetahui, bahwa 
berpaling ke Masjid Al-Haram itu adalah 
benar dari tuhannya; dan Allah sekali-kali 
tidak lengah dari apa yang mereka 
kerjakan.”
Kendati demikian, dengan adanya 
perubahan kiblat ini, Islam tidak lantas 
‘meminggirkan’ kedudukan Masjdi 
Al-Aqsha. Al-Quran telah menempatkan 
Masjid Al-Aqsha dalam kemuliaan. Terlebih 
saat peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad 
SAW. 

“Maha suci Allah, yang 
telah memberi jalan 
hambanya pada suatu 
malam dari Masjid 
Al-Haram ke Masjid 
Al-Aqsha yang telah kami 
berkahi sekelilingnya 
agar kami perlihatkan 
kepadanya sebagian dari 
tanda-tanda (kebesaran) 
kami. Sesungguhnya dia 
adalah maha mendengar 
lagi maha melihat.” (QS. 
Al-Isra: 1)

Dalam perjalanan bertemu Sang Pencipta, 
selain ditemani malaikat Jibril, Rasullulah 
mengendarai Buraaq, yakni hewan putih 
panjang, berbadan besar melebihi keledai 
dan bersayap. 
Sesampainya di Baitul Maqdis atau Al 
Aqsho, beliau turun dari kendaraan kilat 
bernama Buraq dan mengikatnya di sisi 
pintu masjid. Rasul pun masuk untuk 
menunaikan sholat dua rekaat.
Di sana, ternyata ada para nabi as. Shalat 
pun akhirnya diimami oleh rasulullah saw 
atas bimbingan Jibril. Beliau lah, Kanjeng 
Nabi Muhammad Saw adalah imam atau 
pemimpin para anbiya’ dan mursalin.
Setelah itu, Rasulullah saw kehausan dan 
meminta minum. Malaikat Jibril memberinya 
dua wadah berisi susu dan khamr 
(semacam bir, arak, ciu, anggur fermentasi 
yang memabukkan atau miras). Namun, 
Muhammad Saw memilih susu.
Jibril berkata, “Sungguh, Engkau memilih 
fitrah yaitu Islam. Kalau Engkau pilih 
Khamar, niscaya umat Engkau akan 
menyimpang dan sedikit yang mengikuti 
syariat.”
Dikisahkan Buraaq, sekali melangkah bisa 
menempuh perjalanan sejauh mata 
memandang dalam sekejap untuk melewati 
7 langit dan bertemu dengan para penghuni 
di setiap tingkatan. 
Setelah peristiwa isra selesai, yaitu dari 
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kini 
Rasulullah saw harus melanjutkan 
perjalanan menuju langit yang disebut 
dengan mi’raj.
Dalam hadits tersebut dikisahkan, di langit 
tingkat pertama, Rasullulah SAW bertemu 
dengan manusia sekaligus wali Allah SWT 
pertama di muka bumi, Nabi Adam AS. 
Saat bertemu nabi Adam, Rasullulah 
sempat bertegur sapa sebelum akhirnya 
meninggalkan dan melanjutkan 
perjalanannya. Nabi Adam membalasnya 
dengan membekali Rasulullah lewat doa 
agar selalu diberi kebaikan pada setiap 
urusan yang dihadapinya. 
Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad 
SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi 
Yahya. Seperti halnya di langit pertama, 
Rasullulah disapa dengan ramah oleh 
kedua nabi pendahulunya. 
Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, 
Nabi Isa dan Yahya juga mendoakan 
kebaikan kepada rasullulah. Kemudian 
rasullulah bersama Malaikat Jibril terbang 
lagi menuju langit ketiga.
Lalu di langit ketiga, Rasullulah bertemu 
dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan 
yang pernah diciptakan Allah SWT di bumi. 
Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf 
memberikan sebagian dari ketampanan 
wajahnya kepada Nabi Muhammad. Dan 
juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf 

memberikan doa kebaikan kepada nabi 
terakhir itu.
Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di 
langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan 
perjalanan dan sampailah dia ke langit 
keempat. Pada tingkatan ini, Rasullulah 
bertemu Nabi Idris. Yaitu manusia pertama 
yang mengenal tulisan, dan nabi yang 
berdakwah kepada bani Qabil dan Memphis 
di Mesir untuk beriman kepada Allah SWT.
Seperti pertemuan dengan nabi-nabi 
sebelumnya, Nabi Idris memberikan doa 
kepada Nabi Muhammad supaya diberi 
kebaikan pada setiap urusan yang 
dilakukannya.
Selanjutnya di langit kelima, Nabi 
Muhammad SAW bertemu dengan Nabi 
Harun. Yaitu nabi yang mendampingi 
saudaranya, Nabi Musa berdakwah 
mengajak Raja Firaun yang menyebut 
dirinya tuhan dan kaum Bani Israil untuk 
beriman kepada Allah SWT.
Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki 
kepandaian berbicara dan meyakinkan 
orang. Di langit kelima, Nabi Harun 
mendoakan Nabi Muhammad senantiasa 
selalu mendapat kebaikan pada setiap 
perbuatannya.
Pada langit keenam, Nabi Muhammad dan 
Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa. 
Yaitu nabi yang memiliki jasa besar dalam 
membebaskan Bani Israil dari perbudakan 
dan menuntunnya menuju kebenaran Illahi. 
Selama bertemu dengan Muhammad, Nabi 
Musa menyambut layaknya kedua sahabat 
lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum 
Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit 
keenam, Nabi Musa melepasnya dengan 
doa kebaikan.
Perjalanan terakhir, Nabi Muhammad ke 
langit ketujuh bertemu dengan sahabat 
Allah SWT, bapaknya para nabi, Ibrahim 
AS. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang 
menyandarkan punggungnya ke Baitul 
Mamuur, yaitu suatu tempat yang 
disediakan Allah SWT kepada para 
malaikatnya. Setiap harinya, tidak kurang 
dari 70 ribu malaikat masuk ke dalam.
Kemudian Nabi Ibrahim mengajak 
Muhammad untuk pergi ke Sidratul 
Muntaha sebelum bertemu dengan Allah 
SWT untuk menerima perintah wajib salat. 
Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon 
yang menandai akhir dari batas langit ke 
tujuh. 
Masih dalam hadits yang sama, rasullulah 
SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratul 
Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti 
telinga gajah dan buahnya yang 
menyerupai tempayan besar. Namun ciri 
fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah 
SWT datang. Bahkan Nabi Muhammad 
sendiri tidak bisa berkata-kata 
menggambarkan keindahan pohon Sidratul 
Muntaha. 

Pada kepecayaan agama lain, Sidratul 
Muntaha juga diartikan sebagai pohon 
kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi 
Muhammad berdialog dengan Allah SWT, 
untuk menerima perintah wajib salat lima 
waktu dalam sehari.
Peristiwa itulah yang menjadi cikal bakal, 
sejarah, asal-usul munculnya aturan sholat 
dalam agama Islam yang dibawa Nabi 
Muhammad. Setelah itu, beliau turun 
kemudian naik kendaraan buraq hingga 
kembali ke Kota Mekah. Saat itu, fajar 
masih belum tiba.
Pagi harinya, beliau memberitahu mukjizat 
agung tersebut kepada umatnya. Namun, 
mereka justru banyak yang mendustakan. 
Ada pula yang mengatakan Muhammad 
sudah gila, tukang sihir atau semacamnya.
Orang pertama kali yang percaya dengan 
peristiwa Isra’ Mi’raj adalah Abu Bakar 
sehingga mendapatkan gelar As Shiddiq.
Makna Isra Mi’raj dan hikmahnya
Ada banyak makna dan hikmah yang bisa 
dipetik dari kisah perjalanan malam (night 
journey) Isra Mi’raj. Pertama, tentu 
munculnya kewajiban shalat bagi setiap 
pemeluk agama Islam atau umat Muslim.
Jalani shalat sebagai sebuah kecintaan kita 
kepada Allah Saw dan RasulNya yang 
sudah mendapatkan perintah untuk 
menunaikan sholat.
Hikmah selanjutnya, Nabi Muhammad Saw 
diberikan gambaran surga dan neraka 
sebagai balasan bagi setiap perbuatan 
manusia yang hidup di dunia. Orang yang 
baik, surga adalah balasannya.
Sebaliknya, orang yang jahat, berzina, 
membenci orang lain, suka menggunjing, 
memakan riba, serakah, kejam, dan 
perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya 
adalah neraka balasannya.
Bagaimana agar kita bisa selamat dari 
siksa neraka? Muhammad sudah membawa 
Islam untuk kita lengkap dengan 
petunjuknya, Al Quran. Ikutilah petunjuk itu 
dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup 
sehingga kita bisa menikmati indahnya 
surga dan menghindari siksa neraka.
Namun, sebaiknya kita berbuat baik bukan 
karena surga dan negara, melainkan ikhlas 
dari hati yang paling dalam karena Allah. 
Dengan hati dan kesadaran yang ikhlas 
berbuat baik kepada sesama manusia dan 
makhluk itulah, Allah secara otomatis akan 
menyediakan surganya kepada hamba-
Nya.
Kisah Isra Mi’raj dalam Alquran
Peristiwa nyata perjalanan malam Isra’ 
Mi’raj Nabi Muhammad dijelaskan dalam 
Alquran Surat Al Isra ayat 1. Tidak 
dijelaskan secara terperinci dalam surat 
tersebut.
Dalam Alquran, sejarah Isra Mi’raj hanya 
dituliskan, setidaknya terjemahan bahasa 
Indonesia begini, “Maha Suci Allah yang 
telah memperjalankan hamba-Nya (baca: 
Muhammad) pada suatu malam dari 
Masjidil Haram menuju Masjidil Aksa yang 
Kami berkahi sekelilingnya supaya Kami 
perlihatkan kepadanya sebagian tanda-
tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya, 
Dia adalah Maha Mendengar dan Maha 
Melihat.”
Itulah sejarah Isra Mi’raj Nabi Muhammad 
Saw singkat. Wallahu a’lam bishawab. 
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